Łódź, dnia 23 października 2017r.

Członkowie Rady Wydziału Filologicznego UŁ
w miejscu

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 27 października 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:
Wręczenie powołań do pełnienia funkcji kierowniczych;
Wręczenie nagród Rektora UŁ za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne pracownikom,
którzy byli nieobecni podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
Komunikaty:
 prezentacja na temat wyników parametryzacji jednostek;
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału;
Sprawy osobowe:
1. Rozpatrzenie wniosku Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia dra Kamila Jędrasiaka na
stanowisku asystenta w Instytucie Kultury Współczesnej w Katedrze Mediów i Kultury
Audiowizualnej;
2. Rozpatrzenie wniosku Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia mgr Anny Jarosz na stanowisku
asystenta w Instytucie Anglistyki w Zakładzie Językoznawstwa Angielskiego i Stosowanego;
3. Zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie utworzenia stanowiska asystenta naukowego
w Instytucie Kultury Współczesnej w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej w Zakładzie Historii
i Teorii Filmu;
Sprawy organizacyjne:
1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju naukowego Wydziału;
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad przyznawania dodatków motywacyjnych w roku 2018;
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad przyznawania dodatków motywacyjnych w roku 2019;
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na Wydziale Filologicznym Centrum Komunikacji
Specjalistycznej;
5. Rozpatrzenie wniosku Prodziekana dr hab.prof.UŁ Artura Gałkowskiego w sprawie zmiany składu
Komisji Naukowej;
6. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej w sprawie powołania dra Marcina
Michonia na opiekuna praktyk zawodowych na kierunkach filologia germańska, niemcoznawstwo,
dziennikarstwo międzynarodowe z językiem niemieckim, studia polsko-niemieckie;
7. Rozpatrzenie wniosku kierownika Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w sprawie
powołania mgr Zofii Władyki-Łuczak oraz mgra Przemysława Szewsa na opiekunów praktyk
zawodowych na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz na specjalności
dziennikarstwo z językiem i kulturą francuską;
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8.

Rozpatrzenie wniosku dyrektora Instytutu Anglistyki w sprawie powołania mgra Macieja Grabskiego
na opiekuna praktyk zawodowych na kierunku filologia angielska, studia I i II stopnia;
9. Zaopiniowanie wniosków w sprawie zamknięcia studiów podyplomowych: Wiedza o kulturze z
siedzibą w Sieradzu, Film i inne media w kształceniu, Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
Translacja, Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego, Animacja teatralna,
Edukacja literacka i estetyczna w zreformowanej szkole;
10. Rozpatrzenie wniosku w sprawie podpisania umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem
Filologicznym UŁ a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Władysława Andersa w Łasku;
Sprawy naukowe:
1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk
humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo dr Monice Kaczor;
2. Rozpatrzenie wniosku Komisji w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w
dyscyplinie językoznawstwo dr Annie Ginter;
3. Umorzenie postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Sikorskiej-Bujnowicz w dyscyplinie
językoznawstwo;
4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania
habilitacyjnego w dyscyplinie literaturoznawstwo dr Joanny Rybowskiej oraz wskazania członków
Komisji Habilitacyjnej;
5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania
habilitacyjnego w dyscyplinie kulturoznawstwo dr Kamili Żyto oraz wskazania członków Komisji
Habilitacyjnej;
6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania
habilitacyjnego w dyscyplinie kulturoznawstwo dr Blanki Brzozowskiej oraz wskazania członków
Komisji Habilitacyjnej;
7. Rozpatrzenie wniosku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych
w dyscyplinie językoznawstwo mgr Oldze Gaiseniuk;
8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych
w dyscyplinie językoznawstwo mgr Emilii Sztabnickiej-Gradowskiej;
9. Rozpatrzenie wniosku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych
w dyscyplinie kulturoznawstwo mgr. Kamilowi Jędrasiakowi;
10. Rozpatrzenie wniosku prof. Barbary Bogołębskiej w sprawie wyznaczenia recenzentów pracy
doktorskiej mgra Przemysława Szewsa oraz składu Komisji doktorskich;
11. Wyznaczenie składu komisji na egzamin doktorski z ekonomii dla mgr Aleksandry Makowskiej;
Sprawy dydaktyczne:
1. Zaakceptowanie wniosków absolwentów Wydziału Filologicznego z roku akademickiego 2016/2017
wytypowanych do otrzymania Medalu za Chlubne Studia;
Wolne wnioski.
Po zakończeniu posiedzenia zapraszamy wszystkich członków Rady Wydziału
na symboliczną lampkę szampana z okazji uzyskania przez Wydział kategorii A
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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