Łódź, dnia 20 lutego 2017r.

Członkowie Rady Wydziału Filologicznego UŁ
w miejscu

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 24 lutego 2017r. (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.

Komunikaty:
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału;

III.
1.

Sprawy organizacyjne:
Zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie przyznania prof.dr hab. Markowi Cybulskiemu Medalu
Universitas Lodziensis Merentibus (Za szczególne zasługi dla UŁ);
Zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie przyznania prof. Corze Dietl Medalu Universitatis
Lodziensis Amico (Przyjaciel UŁ);
Rozpatrzenie wniosku dr hab.prof.UŁ Artura Gałkowskiego w sprawie poszerzenia składu Komisji
Naukowej o dr hab.prof.UŁ Martę Dynel;
Zaopiniowanie wniosku w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym Centrum Studiów Irlandzkich
oraz powołania dr hab. Wita Pietrzaka na kierownika;
Zaopiniowanie wniosku w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym Centrum Pisania oraz
powołania dra Łukasza Salskiego na kierownika;
Zaopiniowanie wniosku kierownika Katedry Dialektologii Polskiej i Logopedii w sprawie powołania
czasopisma pt. Logopaedica Lodziensia;
Zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie powołania dr hab.prof.UŁ Joanny Sowy na kierownika
Studiów Doktoranckich Języka, Literatury i Kultury;
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia kwestionariusza oceny okresowej pracowników naukowych,
naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Wydziału za lata 2017-2020;

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IV. Sprawy naukowe:
1. Rozpatrzenie wniosku Dziekana w sprawie wyznaczenia składu zespołu ds. postępowania o nadanie
tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych dr hab. Dorocie Samborskiej-Kukuć;
2. Rozpatrzenie wniosku Dziekana w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania
habilitacyjnego dr Krystyny Ratajczyk w dyscyplinie językoznawstwo oraz wyznaczenia składu komisji
habilitacyjnej;
3. Rozpatrzenie wniosku Dziekana w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania
habilitacyjnego dr Katarzyny Kaczor-Scheitler w dyscyplinie literaturoznawstwo oraz wyznaczenia
składu komisji habilitacyjnej;
4. Zatwierdzenie wniosku Komisji w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych
w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Jowicie Podwysockiej-Modrzejewskiej;
5. Zatwierdzenie wniosku Komisji w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych
w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Magdalenie Skrzypczak;
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zatwierdzenie wniosku Komisji w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych
w dyscyplinie językoznawstwo mgr Joannie Woch;
Rozpatrzenie wniosku dr hab. prof. UŁ Doroty Filipczak w sprawie wyznaczenia recenzentów pracy
doktorskiej mgr Agnieszki Mikszy oraz składu Komisji doktorskich;
Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego komisji doktorskiej w sprawie wyróżnienia rozprawy
doktorskiej dr Magdaleny Skrzypczak;
Wyznaczenie składu komisji na egzamin doktorski z języka angielskiego dla mgra Tomasza Szczęsnego;
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr Annie Miller-Klejsie stypendium
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca;
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr Anicie Jarzynie stypendium
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca;
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr Zofii Brzozowskiej stypendium
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca;
Rozpatrzenie wniosku dr Elżbiety Kołdrzak w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego
w dyscyplinie kulturoznawstwo;
Rozpatrzenie wniosku Komisji Habilitacyjnej w sprawie odmowy nadania dr Elżbiecie Kołdrzak stopnia
naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie kulturoznawstwo (wniosek uzależniony od wyniku
głosowania w p. 13);

V.

Sprawy dydaktyczne:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na Studia Doktoranckie Języka, Literatury
i Kultury na rok akademicki 2017/2018;

VI.

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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