Łódź, dnia 12 grudnia 2016r.

Członkowie Rady Wydziału Filologicznego UŁ
w miejscu
Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 16 grudnia 2016r. (piątek) o godz. 10:00 w sali Rady Wydziału (A5) przy
ul. Pomorskiej 171/173 odbędzie się posiedzenie administracyjne Rady Wydziału Filologicznego z następującym
porządkiem obrad:
I.
II.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
IV.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
V.
1.
2.

Komunikaty;
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału;
Sprawy organizacyjne:
Rozpatrzenie wniosku Dziekana w sprawie powołania Komisji ds. Nagród w kadencji 2016-2020;
Zaopiniowanie wniosku kierownika Katedry Filologii Hiszpańskiej w sprawie utworzenia w Katedrze dwóch
Zakładów: Zakładu Językoznawstwa Hiszpańskiego oraz Zakładu Literatur Hiszpańskojęzycznych;
Zaopiniowanie wniosku kierownika Katedry Filologii Słowiańskiej w sprawie zmiany tytułu czasopisma
Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język-Literatura-Kultura na Slavica Lodzensis;
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Porozumienia w sprawie kryteriów podziału wynagrodzeń motywacyjnych
pracowników Wydziału w roku 2017;
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród i premii na Wydziale;
Sprawy naukowe:
Rozpatrzenie wniosku Komisji w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie
literaturoznawstwo dr Małgorzacie Domagalskiej;
Rozpatrzenie wniosku Dziekana w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
dr Marii Łukowskiej w dyscyplinie literaturoznawstwo oraz wyznaczenia składu komisji habilitacyjnej;
Zatwierdzenie wniosku Komisji w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych
w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Violetcie Wiernickiej;
Rozpatrzenie wniosku prof. dr hab. Anny Bednarczyk w sprawie wyznaczenia recenzentów pracy doktorskiej
mgr Ełony Curkan-Dróżki oraz składu komisji doktorskich;
Rozpatrzenie wniosku mgr Awadha Gumaana Mohameda Ba-Awaidhana w sprawie wszczęcia przewodu
doktorskiego w dyscyplinie językoznawstwo na podstawie rozprawy pt.”Solving Language and Cultural Problems
in Proverb Translation from Arabic into English by Professional Translators and Translation Trainees”
(„Rozwiązywanie problemów językowych i kulturowych w przekładzie przysłów z języka arabskiego na język
angielski przez tłumaczy zawodowych oraz studentów translatoryki”) oraz powołania prof. dr hab. Barbary
Lewandowskiej-Tomaszczyk na promotora i dra Marcina Grodzkiego na promotora pomocniczego;
Wyznaczenie składu Komisji na egzamin doktorski z języka polskiego dla mgra Stafano Cavallo;
Sprawy dydaktyczne:
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wydziałowego aneksu do Regulaminu Studiów UŁ;
Zaakceptowanie opiekunów naukowych studentów MISH-S UŁ.

VI. Prezentacja najnowszych publikacji pracowników Wydziału (prof. Artur Gałkowski);
VII. Wolne wnioski
UWAGA: Dokumentacja spraw wyszczególnionych w porządku obrad znajduje się do wglądu w Dziekanacie.
DZIEKAN
Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Łódzkiego
prof.zw.dr hab. Joanna Jabłkowska
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