Łódź, dnia 15 stycznia 2018r.

Członkowie Rady Wydziału Filologicznego UŁ
w miejscu

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 19 stycznia 2018r. (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:
Komunikaty;
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału;
Sprawy osobowe:
1. Rozpatrzenie wniosku Komisji w sprawie zatrudnienia mgr Anety Przybysz na stanowisku lektora w
Instytucie Romanistyki w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich
od dnia 19.02.2018r.;
2. Zaopiniowanie wniosku Kierownika Katedry Dramatu i Teatru w Instytucie Kultury Współczesnej
w sprawie zatrudnienia dr Joanny Szymajdy na ½ stanowiska asystenta od dnia 19.02.2018r. na
okres jednego roku.
3. Zaopiniowanie wniosku Kierownika Katedry Dramatu i Teatru w Instytucie Kultury Współczesnej
w sprawie zatrudnienia mgr Tomasza Rodowicza na ½ stanowiska asystenta od dnia 19.02.2018r.
na okres jednego roku.
4. Zaopiniowanie wniosku Dyrektora Instytutu Anglistyki w sprawie zatrudnienia na zastępstwo
mgr Zuzanny Kiermasz na stanowisku asystenta w Zakładzie Języka Angielskiego i Językoznawstwa
Stosowanego od dnia 19.02.2018r. do 30.09.2018r.
5. Zaopiniowanie wniosku Dyrektora Instytutu Romanistyki w sprawie zatrudnienia na zastępstwo
mgr Katarzyny Kowalik na ½ stanowiska asystenta w Zakładzie Italianistyki od dnia 19.02.2018r. do
30.09.2018r.
6. Zaopiniowanie wniosku Dyrektora Instytutu Romanistyki w sprawie zatrudnienia na zastępstwo mgr
Justyny Groblińskiej na ½ stanowiska asystenta w Zakładzie Italianistyki od dnia 19.02.2018r. do
30.09.2018r.
7. Zaopiniowanie wniosku Dyrektora Instytutu Kultury Współczesnej w sprawie zatrudnienia na
zastępstwo mgr Adama Cybulskiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii i Teorii Filmu od
dnia 19.02.2018r. do 30.09.2018r.
Sprawy organizacyjne:
1. Wyrażenie poparcia dla stanowiska Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w sprawie
projektu podziału nauk;
2. Rozpatrzenie wniosku Dziekana w sprawie zmiany uchwały Rady Wydziału nr 254/2016/2017
w sprawie przyjęcia terminarza posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2017/2018;
3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie powołania dra Zbigniewa Gruszki na opiekuna praktyk
zawodowych na kierunku Informacja w środowisku cyfrowym;
4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Filologicznym
UŁ a Szkołą Podstawową Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego;
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Sprawy naukowe:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie dr hab.prof.UŁ Marcie Dynel
nagrody łódzkiego oddziału PAN dla wybitnego młodego naukowca;
2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie dr hab. Witowi Pietrzakowi
nagrody łódzkiego oddziału PAN dla wybitnego młodego naukowca;
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania odwołania dr Katarzyny Kaczor-Scheitler od uchwały
Rady Wydziału Filologicznego UŁ w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora
habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo;
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
w dyscyplinie literaturoznawstwo dr Agnieszki Gawron oraz wskazania członków Komisji
Habilitacyjnej;
5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych
w dyscyplinie kulturoznawstwo mgr Małgorzacie Galińskiej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych
w dyscyplinie kulturoznawstwo mgr. Przemysławowi Szewsowi;
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych
w dyscyplinie kulturoznawstwo mgr. Lechowi Lechowiczowi;
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych
w dyscyplinie językoznawstwo mgr. Maciejowi Grabskiemu;
9. Rozpatrzenie wniosku mgr Joanny Włostowskiej w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego
w dyscyplinie kulturoznawstwo na podstawie rozprawy pt. „Cielesne wymiary ideologii. Postać
zombie w horrorach George’a Andrew Romero” oraz wyznaczenie dr hab. prof. UwB Ewy Katarzyny
Citko na promotora;
Sprawy dydaktyczne:
1. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Rady Programowej Międzyobszarowych Indywidualnych
Studiów Humanistyczno-Społecznych w sprawie zaakceptowania opiekunów naukowych;
2. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Rady Programowej Międzyobszarowych Indywidualnych
Studiów Humanistyczno-Społecznych w sprawie zaakceptowania zmian w Regulaminie MISH-S;
Prezentacja najnowszych 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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