Łódź, dnia 25 września 2017r.

Członkowie Rady Wydziału Filologicznego UŁ
w miejscu

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 29 września 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.

Komunikaty

II.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału;

III.
1.

Sprawy osobowe:
Rozpatrzenie wniosku Kierownika Katedry Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej w sprawie
zatrudnienia na zastępstwo dra Mateusza Gaze na stanowisku ½ asystenta od 1.10.2017r. do
31.09.2018r.;
Rozpatrzenie wniosku Kierownika Zakładu Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego w
Instytucie Anglistyki w sprawie zatrudnienia na zastępstwo mgra Macieja Grabskiego na stanowisku
asystenta od 1.10.2017r. do 18.02.2018r.;
Rozpatrzenie wniosku Kierownika Zakładu Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego
w Instytucie Anglistyki w sprawie zatrudnienia na zastępstwo mgr Pauliny Rybińskiej na stanowisku
asystenta od 1.10.2017r. do 18.02.2018r.;
Zaopiniowanie wniosku Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia dra Tomasza Fisiaka na
stanowisku asystenta w Instytucie Anglistyki w Zakładzie Literatury i Kultury Brytyjskiej od dnia
1.10.2017r. do 31.09.2018r.;
Zaopiniowanie wniosku Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia dra Tomasza Ososińskiego na
stanowisku asystenta w Instytucie Filologii Germańskiej w Zakładzie Literatury Niemieckojęzycznej
od dnia 1.10.2017r. do 31.09.2018r.;
Zaopiniowanie wniosku Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie utworzenia stanowiska
asystenta w Instytucie Anglistyki w Zakładzie Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego;
Zaopiniowanie wniosku Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie utworzenia stanowiska
asystenta w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Instytutu Kultury Współczesnej;

2.

3.

4.

5.

6.
7.

IV.
1.
2.

Sprawy organizacyjne:
Wręczenie dr hab.prof.UŁ Danucie Kowalskiej powołania do pełnienia funkcji dyrektora Instytutu
Filologii Polskiej i Logopedii;
Zaopiniowanie wniosku dyrektora Instytutu Anglistyki w sprawie likwidacji Pracowni
Psycholingwistyki i Dydaktyki Języka Angielskiego;
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3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zaopiniowanie wniosku dyrektora Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii w sprawie przekształcenia
Zakładu Edytorstwa w Pracownię Edytorstwa;
Zaopiniowanie wniosku dyrektora Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii w sprawie powołania
kierowników jednostek organizacyjnych Instytutu;
Zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie powołania dr hab.prof.UŁ Ireny Jaros na Pełnomocnika
Dziekana ds. kierunków logopedia z audiologią oraz logopedia;
Zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie powołania dr hab.prof.UŁ Piotra Sitarskiego na
dyrektora Instytutu Kultury Współczesnej;
Zaopiniowanie wniosku kierownika Katedry Filologii Hiszpańskiej w sprawie powołania dr
hab.prof.UŁ Marka Barana na kierownika Zakładu Języka Hiszpańskiego i Językoznawstwa
Stosowanego;
Zaopiniowanie wniosku dyrektora Instytutu Rusycystyki w sprawie powołania prof.dr hab. Anny
Bednarczyk na kierownika Zakładu Przekładu i Dydaktyki;
Zaopiniowanie wniosku dyrektora Instytutu Rusycystyki w sprawie powołania prof.dr hab. Anny
Wardy na kierownika Zakładu Literatury i Kultury Rosyjskiej;
Rozpatrzenie wniosku Dziekana w sprawie powołania prof.dr hab. Piotra Stalmaszczyka na
przewodniczącego Komisji ds. doktoratów z językoznawstwa neofilologicznego oraz członka
Wydziałowej Komisji ds. Nagród;
Zaopiniowanie wniosku dr Moniki Kaźmierczak w sprawie udzielenia urlopu naukowego w roku
akademickim 2017/2018;
Zaopiniowanie wniosku dr Aliny Brzuski-Kępy w sprawie udzielenia urlopu naukowego w roku
akademickim 2017/2018;
Rozpatrzenie wniosku kierownika Katedry Dialektologii Polskiej i Logopedii w sprawie powołania
dr Eweliny Zając na opiekuna praktyk zawodowych na kierunku „logopedia”;
Rozpatrzenie wniosku w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Filologicznym
UŁ a XXXI LO im. Ludwika Zamenhofa w Łodzi;
Rozpatrzenie wniosku w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Filologicznym
UŁ a XXV LO im. Stefana Żeromskiego w Łodzi;
Rozpatrzenie wniosku w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Filologicznym
UŁ a Gimnazjum OO. Bernardynów im. O. Anastazego Pankiewicza w Łodzi;
Rozpatrzenie wniosku Dziekana w sprawie zmiany uchwały Rady Wydziału nr 254/2016/2017 w
sprawie przyjęcia terminarza posiedzeń Rady Wydziału Filologicznego w roku akademickim
2017/2018;

V. Sprawy naukowe:
1. Rozpatrzenie wniosku Komisji w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora
nauk humanistycznych dr hab. Dorocie Samborskiej-Kukuć;
2. Rozpatrzenie wniosku Komisji w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora
habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo dr Monice Kaczor;
3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania
habilitacyjnego dra Sławomira Studniarza oraz wyznaczenia członków Komisji Habilitacyjnej;
4. Zatwierdzenie wniosku Komisji w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk
humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo mgr. Stefano Cavallo;
5. Zatwierdzenie wniosku Komisji w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk
humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo mgr. Mateuszowi Gaze;
6. Zatwierdzenie wniosku Komisji w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk
humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Aleksandrze Bajerskiej;
7. Zatwierdzenie wniosku Komisji w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk
humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Agnieszce Mikszy;
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zatwierdzenie wniosku Komisji w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk
humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr. Mateuszowi Grabowskiemu;
Zatwierdzenie wniosku Komisji w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk
humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Katarzynie Kuszewskiej;
Zatwierdzenie wniosku Komisji w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk
humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo mgr Jagodzie Sałaj;
Rozpatrzenie wniosku Komisji w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Anny BarańskiejSzmitko;
Rozpatrzenie wniosku prof. dra hab. Łukasza Boguckiego w sprawie wyznaczenia recenzentów pracy
doktorskiej mgra Michała Kornackiego oraz składów Komisji doktorskich;
Rozpatrzenie wniosku dr hab.prof.UŁ Tomasza Bocheńskiego w sprawie wyznaczenia recenzentów
pracy doktorskiej mgr Sylwii Grzesznej oraz składu Komisji doktorskich;
Rozpatrzenie wniosku dr hab. prof. UŁ Tomasza Bocheńskiego w sprawie wyznaczenia recenzentów
pracy doktorskiej mgr Magdaleny Jarnotowskiej oraz składu Komisji doktorskich;
Rozpatrzenie wniosku prof.dr hab. Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej w sprawie zmiany recenzenta
w przewodzie doktorskim mgr Zofii Snelewskiej-Stempień;
Rozpatrzenie wniosku mgr Moniki Rawskiej w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w
dyscyplinie kulturoznawstwo na podstawie rozprawy pt. „Architektura czasu, przestrzeni i narracji
na przykładzie twórczości Christophera Nolana” oraz wyznaczenie dra hab. prof. UŁ Bogdana
Banasiaka na promotora oraz dra Macieja Ożoga na promotora pomocniczego;
Rozpatrzenie wniosku mgr Martyny Szustorowskiej w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w
dyscyplinie kulturoznawstwo na podstawie rozprawy pt. „Rozwój dziennikarstwa obywatelskiego po
1989 roku na przykładzie łódzkich mediów lokalnych” oraz wyznaczenia prof.dra hab. Marka
Ostrowskiego na promotora i dra Krzysztofa Grzegorzewskiego na promotora pomocniczego;
Rozpatrzenie wniosku mgr Mai Dębskiej w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dyscyplinie
literaturoznawstwo na podstawie rozprawy w języku niemieckim pt. „Ein literarischer
Sprachkomponist. Musikalität im Schaffen von Gert Jonke” („Kompozytor słowa. Muzyczność w
twórczości Gerta Jonke”) oraz wyznaczenia prof. dr hab. Joanny Jabłkowskiej na promotora oraz dr
Kaliny Kupczyńskiej na promotora pomocniczego;
Rozpatrzenie wniosku mgra Macieja Piotrkowskiego w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w
dyscyplinie językoznawstwo na podstawie rozprawy pt. „Sytuacje komunikacyjne we współczesnym
teatrze dramatycznym w perspektywie gramatyki komunikacyjnej” oraz wyznaczenia prof. dr hab.
Grażyny Habrajskiej na promotora;
Rozpatrzenie wniosku mgr Olgi Łabendowicz w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w
dyscyplinie językoznawstwo na podstawie rozprawy w języku angielskim pt. „The Impact of
Audiovisual Translation Modality on the Reception and Perception of Culture-Specific References”
(„Wpływ rodzaju przekładu audiowizualnego na recepcję i percepcję odniesień kulturowych”) oraz
wyznaczenia prof. dra hab. Łukasza Boguckiego na promotora i dra Piotra Pęzika na promotora
pomocniczego;
Rozpatrzenie wniosku mgr Aleksandry Makowskiej w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w
dyscyplinie językoznawstwo na podstawie rozprawy w języku angielskim pt. „Terminology and
phraseology in research papers in the domains of new technologies. A cognitive comparative corpusbased English-Polish perspective” (Terminologia i frazeologia w artykułach naukowych z dziedzin
nowych technologii. Studium korpusowe w kognitywnym ujęciu porównawczym angielsko-polskim”)
oraz wyznaczenia dr hab. prof. UŁ Stanisława Goźdź-Roszkowskiego na promotora;
Rozpatrzenie wniosku mgr Magdaleny Wismont w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w
dyscyplinie językoznawstwo na podstawie rozprawy pt. „Terminologia prawa rodzinnego w dwóch
przekładach Kodeksu Napoleona z 1 poł. XIX wieku” oraz wyznaczenia dr hab. prof. UŁ Ewy Woźniak
na promotora;
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23. Rozpatrzenie wniosku mgr Magdaleny Ciechańskiej w sprawie zmiany promotora w przewodzie
doktorskim;
24. Rozpatrzenie wniosku mgr Kamili Kubackiej w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej;
25. Wyznaczenie składu komisji na egzamin doktorski z języka rosyjskiego dla mgra Macieja
Piotrkowskiego;
26. Wyznaczenie składu komisji na egzamin doktorski z języka niemieckiego dla mgr Pauliny Rybińskiej;
27. Wyznaczenie składu komisji na egzamin doktorski z filozofii dla mgr Olgi Łabendowicz;

VI.

Sprawy dydaktyczne:
1. Zatwierdzenie listy studentów oraz doktorantów typowanych do stypendium Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2017/2018;
2. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zaocznych studiów doktoranckich Języka, Literatury i Kultury;
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnej granicy liczebności grup studenckich na ćwiczeniach
konwersatoryjnych;
4. Podjęcie uchwały w sprawie możliwości wyboru przez studentów zagranicznych lektoratu z języka
polskiego jako obcego w miejsce lektoratu języka obcego;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zastąpienia przez studentów zagranicznych jednych zajęć zajęciami z
języka lub kultury polskiej;

VII.
VIII.

Prezentacja publikacji pracowników Wydziału;
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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