Łódź, dnia 20 marca 2017r.

Członkowie Rady Wydziału Filologicznego UŁ
w miejscu

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 24 marca 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 osobowe:
Wręczenie dr hab.prof.UŁ Joannie Sowie powołania do pełnienia funkcji kierownika studiów doktoranckich
Języka, Literatury i Kultury;
Zaopiniowanie wniosku kierownika Katedry Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej w sprawie
zatrudnienia dra Pawła Rutkiewicza na ¼ etatu asystenta naukowego;
Zaopiniowanie wniosku kierownika Katedry Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej w sprawie
zatrudnienia dra Michała Wróblewskiego na ¼ etatu asystenta naukowego;
Zaopiniowanie wniosku Wydziałowej Komisji Oceniającej w sprawie rozwiązania stosunku pracy na stanowisku
adiunkta z dr Dominiką Dworakowską;
Zaopiniowanie wniosku Wydziałowej Komisji Oceniającej w sprawie rozwiązania stosunku pracy na stanowisku
adiunkta z dr Joanną Błażejewską;

2.
3.
4.
5.

IV.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
V.
1.
2.

Sprawy organizacyjne:
Przyjęcie Zasad zgłaszania przez członków Rady Wydziału wniosków do projektów uchwał;
Zaopiniowanie wniosku kierowników katedr polonistycznych w sprawie przekształcenia Instytutu Filologii
Polskiej w kierunkowy Instytut Filologii Polskiej i Logopedii wraz z przekształceniem dotychczasowych Katedr
w Zakłady w Instytucie;
Rozpatrzenie wniosku Komisji ds. Nagród w sprawie wystąpienia o Nagrodę Naukową Fundacji dla dr Anny
Wendorff w grupie pracowników oraz mgr Anny Wiśniewskiej-Grabarczyk w grupie uczestników studiów
doktoranckich;
Rozpatrzenie wniosku Dziekana w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie oraz Rady
Programowej tych studiów;
Rozpatrzenie wniosku Dziekana w sprawie powołania Komisji stypendialnej na studiach doktoranckich;
Zaopiniowanie wniosku dr Agnieszki Konowskiej w sprawie udzielenia urlopu naukowego w roku akademickim
2017/2018;
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2017/2018 ryczałtowego rozliczania
seminarium licencjackiego;
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na Wydziale od roku akademickiego 2017/2018 przelicznika za e-zajęcia;
Sprawy naukowe:
Rozpatrzenie wniosku Zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w sprawie wszczęcia
postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych dr hab. Dorocie Samborskiej-Kukuć;
Rozpatrzenie wniosku Zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Dorocie
Samborskiej-Kukuć w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w tym postępowaniu;
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3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

VI.
1.

VII.

Rozpatrzenie wniosku Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania dr Arturowi Pełce stopnia naukowego doktora
habilitowanego w dyscyplinie literaturoznawstwo;
Rozpatrzenie wniosku Dziekana w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
dr Anny Ginter w dyscyplinie językoznawstwo oraz wyznaczenia składu komisji habilitacyjnej;
Rozpatrzenie wniosku dra hab. prof. UŁ Artura Gałkowskiego w sprawie wyznaczenia recenzentów pracy
doktorskiej mgra Stefano Cavallo oraz składu Komisji doktorskich;
Rozpatrzenie wniosku prof. dr hab. Grażyny Habrajskiej w sprawie wyznaczenia recenzentów pracy doktorskiej
mgr Anny Barańskiej-Szmitko oraz składu Komisji doktorskich;
Rozpatrzenie wniosku mgr Anny Zatory w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dyscyplinie
literaturoznawstwo na podstawie rozprawy pt. „Poetyka sagi rodzinnej w literaturze polskiej XXI wieku
w perspektywie genologii kulturowej” oraz wyznaczenia prof. dra hab. Jarosława Płuciennika na promotora;
Rozpatrzenie wniosku mgra Mikołaja Góralika w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dyscyplinie
kulturoznawstwo na podstawie rozprawy pt. „Humor pod państwowym nadzorem. Rozwój czechosłowackiej
komedii filmowej w latach 1945-1968” oraz wyznaczenia dra hab. prof. UŁ Tomasza Kłysa na promotora
i dr Ewy Ciszewskiej na promotora pomocniczego;
Rozpatrzenie wniosku mgra Michała Kornackiego w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dyscyplinie
językoznawstwo na podstawie rozprawy w języku angielskim pt. „The role of the influence of computer-assisted
translation (CAT) tools on the translator training process: A case study of over-reliance on CAT tools” (Rola
wpływu narzędzi tłumaczenia wspomaganego komputerowo (CAT) na proces kształcenia tłumaczy: Studium
przypadku nadmiernego polegania na narzędziach CAT) oraz wyznaczenia prof. dra hab. Łukasza Boguckiego na
promotora i dr Pauliny Pietrzak na promotora pomocniczego;
Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego komisji doktorskiej w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej
dr Agnieszki Gadomskiej;
Wyznaczenie składu komisji na egzamin doktorski z języka angielskiego dla mgra Konrada Kissina;
Wyznaczenie składu komisji na egzamin doktorski z języka rosyjskiego dla mgr Katarzyny Fronczak;
Wyznaczenie składu komisji na egzamin doktorski z filozofii dla mgra Mateusza Grabowskiego;
Wyznaczenie składu komisji na egzamin doktorski z filozofii dla mgra Konrada Kissina;
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr. Andrzejowi Napieralskiemu stypendium
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca;

Sprawy dydaktyczne:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu studiów doktoranckich Języka, Literatury i Kultury
obowiązujących od roku akademickiego 2017/2018;
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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