Łódź, dnia 18 czerwca 2018r.

Członkowie Rady Wydziału Filologicznego UŁ
w miejscu

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 22 czerwca 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;
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2018;
Sprawy osobowe:
1. Zaopiniowanie wniosków Dziekana w sprawie awansów na stanowisko profesora zwyczajnego,
profesora nadzwyczajnego oraz adiunkta w roku 2018;
2. Zaopiniowanie wniosku Wydziałowej Komisji Oceniającej w sprawie rozwiązanie stosunku pracy na
stanowisku adiunkta z dr. Rafałem Kępą;
3. Zaopiniowanie wniosku Wydziałowej Komisji Oceniającej w sprawie rozwiązanie stosunku pracy na
stanowisku adiunkta z dr. Dariuszem Prasalskim;
4. Zaopiniowanie wniosku Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia dra Daniela Banasiaka na
stanowisku asystenta w Zakładzie Literatury i Kultury Rosyjskiej Instytutu Rusycystyki;
5. Zaopiniowanie wniosku Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia dra Ivana Smirnova na
stanowisku asystenta w Zakładzie Językoznawstwa Instytutu Rusycystyki;
6. Zaopiniowanie wniosku Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia mgr Joanny Kopeć na
stanowisku asystenta w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich
Instytutu Romanistyki;
7. Zaopiniowanie wniosku Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia dr Joanny Dyły-Urbańskiej na
stanowisku asystenta w Zakładzie Literatury i Kultury Brytyjskiej Instytutu Anglistyki;
8. Zaopiniowanie wniosku dyrektora Instytutu Anglistyki w sprawie utworzenia stanowiska asystenta
w Zakładzie Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego;
9. Zaopiniowanie wniosku kierownika Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w sprawie
zatrudnienia mgra Mateusza Krzekotowskiego na stanowisku asystenta na zastępstwo;
10. Zaopiniowanie wniosku dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej w sprawie zatrudnienia Pana
Torstena Erdbrüggera jako lektora DAAD na stanowisku starszego wykładowcy;
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Sprawy organizacyjne:
1.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia terminarza posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim
2018/2019;
2. Zaopiniowanie protokołu Komisji ds. Nagród Rektora UŁ w roku 2018;
3. Zaopiniowanie wniosku prof.dr hab. Georgi Minczewa w sprawie udzielenia urlopu naukowego
w roku akademickim 2018/2019;
4. Zaopiniowanie wniosku dr hab.prof.UŁ Danuty Szajnert w sprawie udzielenia urlopu naukowego
w roku akademickim 2018/2019;
5. Zaopiniowanie wniosku dra Marcina Michonia w sprawie udzielenia urlopu naukowego w roku
akademickim 2018/2019;
6. Zaopiniowanie wniosku dra Marcina Gołaszewskiego w sprawie udzielenia urlopu naukowego
w roku akademickim 2018/2019;
7. Zaopiniowanie wniosku w sprawie utworzenia Pracowni Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
w Zakładzie Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Anglistyki oraz powołania
dr Weroniki Szubko-Sitarek na jej kierownika;
8. Zaopiniowanie wniosku w sprawie powołania dr hab. Ivana Petrova na kierownika Katedry Filologii
Słowiańskiej na czas urlopu naukowego prof.dr hab. Georgi Minczewa;
9. Rozpatrzenie wniosku w sprawie powołania dr Joanny Bednarskiej-Kociołek na koordynatora
zawodowych praktyk studenckich na kierunkach: filologia germańska, studia polsko-niemieckie,
niemcoznawstwo, dziennikarstwo międzynarodowe z językiem niemieckim;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Filologicznym UŁ
a I LO im. Tadeusza Kościuszki w Łasku;
Sprawy naukowe:
1. Rozpatrzenie wniosku Zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w sprawie

wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Arkadiuszowi Morawcowi;
2. Rozpatrzenie wniosku Zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab.
Arkadiuszowi Morawcowi w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w tym
postępowaniu;
3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie
kulturoznawstwo dr Kamili Żyto;
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie
literaturoznawstwo dr Ewie Kobyłeckiej-Piwońskiej;
5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania
habilitacyjnego w dyscyplinie kulturoznawstwo dr Bogumiły Fiołek-Lubczyńskiej oraz wskazania
członków Komisji Habilitacyjnej;
6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania
habilitacyjnego w dyscyplinie językoznawstwo dr Hanny Kaczmarek oraz wskazania członków
Komisji Habilitacyjnej;
7. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania
habilitacyjnego w dyscyplinie literaturoznawstwo dr Agnieszki Łowczanin oraz wskazania członków
Komisji Habilitacyjnej;
8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania
habilitacyjnego w dyscyplinie językoznawstwo dra Piotra Pęzika oraz wskazania członków Komisji
Habilitacyjnej;
9. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania
habilitacyjnego w dyscyplinie językoznawstwo dr Katarzyny Sikorskiej-Bujnowicz oraz wskazania
członków Komisji Habilitacyjnej;
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10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych
w dyscyplinie kulturoznawstwo mgr Annie Maćkowiak;
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych
w dyscyplinie językoznawstwo mgr Annie Jarosz;
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych
w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Joannie Matyjaszczyk;
13. Rozpatrzenie wniosku dr hab. Edyty Pałuszyńskiej w sprawie wyznaczenia recenzentów pracy
doktorskiej mgra Rafała Maćkowiaka oraz składów Komisji doktorskich;
14. Rozpatrzenie wniosku dr hab. prof. UŁ Grażyny Zarzyckiej w sprawie wyznaczenia recenzentów
pracy doktorskiej mgr Kamili Kubackiej oraz składów Komisji doktorskich;
15. Rozpatrzenie wniosku dr hab. prof. UŁ Ewy Waniek-Klimczak w sprawie wyznaczenia recenzentów
pracy doktorskiej mgr Aleksandry Matysiak oraz składów Komisji doktorskich;
16. Rozpatrzenie wniosku dr. hab. prof. UŁ Tomasza Kłysa w sprawie wyznaczenia recenzentów pracy
doktorskiej mgra Karola Jóźwiaka oraz składów Komisji doktorskich;
17. Rozpatrzenie wniosku mgr Edyty Janiak w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dyscyplinie
literaturoznawstwo na podstawie rozprawy pt. „Mitologie feministyczne – dyskursy kulturowe.
Teoria i praktyka literacka” oraz wyznaczenie dr. hab. Mariusza Gołąba na promotora;
18. Rozpatrzenie wniosku mgr Anny Wiśniewskiej-Grabarczyk w sprawie wszczęcia przewodu
doktorskiego w dyscyplinie literaturoznawstwo na podstawie rozprawy pt. „Powojenna literatura
polska i inne teksty kultury w świetle biuletynów Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji
i Widowisk z lat 1945-1956” oraz wyznaczenie dr hab. Marzeny Woźniak-Łabieniec na promotora;
19. Rozpatrzenie wniosku mgr Katarzyny Smyczek w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego
w dyscyplinie literaturoznawstwo na podstawie rozprawy pt. „Twórczość satyryczna duetu Ryszard
Marek (Ryszarda Wierzbowskiego i Marka Grońskiego) w latach 1956-1967 w świetle polityki
kulturalnej PRL” oraz wyznaczenie dr hab. prof. UŁ Marzeny Woźniak-Łabieniec na promotora;
20. Rozpatrzenie wniosku mgr Kamili Żukowskiej w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego
w dyscyplinie literaturoznawstwo na podstawie rozprawy pt. „Oblicze kobiecego mistycyzmu w
„Pieśniach sobie śpiewanych” Konstancji Benisławskiej, osiemnastowiecznej poetki z Inflant
Polskich” oraz wyznaczenie dr hab. prof. UŁ Krystyny Płachcińskiej na promotora oraz
dr Magdaleny Kuran na promotora pomocniczego;
21. Rozpatrzenie wniosku mgr. Rafała Łyczkowskiego w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego
w dyscyplinie literaturoznawstwo na podstawie rozprawy pt. „Reinterpretations of Dickensian
Orphanhood in Contemporary Literature and Film of English-speaking Countries” („Reinterpretacje
dickensowskiego motywu sieroctwa we współczesnej literaturze anglojęzycznej i filmie”) oraz
wyznaczenie dr hab. prof. UŁ Doroty Filipczak na promotora;
22. Rozpatrzenie wniosku mgr Marty Pérez Díaz w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego
w dyscyplinie językoznawstwo na podstawie rozprawy pt. „Las secuencias de apertura y cierre en la
conversación informal de aprendientes de ELE de lengua materna polaca” („Sekwencje otwarcia i
zakończenia w konwersacji potocznej osób polskojęzycznych uczących się języka hiszpańskiego”)
oraz wyznaczenie prof. zw. dr. hab. Wiaczesława Nowikowa na promotora;
23. Rozpatrzenie wniosku mgr Ewy Urbaniak w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dyscyplinie
językoznawstwo na podstawie rozprawy pt. „La reduplicación léxica en español y en italiano: formas
y motivaciones” („Reduplikacja leksykalna w językach hiszpańskim i włoskim: formy i motywacje”)
oraz wyznaczenie dr hab. prof. UŁ Marka Barana na promotora;
24. Rozpatrzenie wniosku mgr Justyny Antczak-Kujawin w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego
w dyscyplinie językoznawstwo na podstawie rozprawy pt. „Zaburzenia sprawności leksykalnosemantycznej w otępieniu alzheimerowskim” oraz wyznaczenie dr hab. prof. UŁ Ireny Jaros na
promotora oraz dr. Ewy Gackiej na promotora pomocniczego;
25. Rozpatrzenie wniosku mgr Justyny Sochackiej w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego
w dyscyplinie językoznawstwo na podstawie rozprawy pt. „Regulacyjna funkcja zachowań
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językowych w organizacji telewizyjnej rozmowy oficjalnej” oraz wyznaczenie dr. hab. Edyty
Pałuszyńskiej na promotora;
26. Rozpatrzenie wniosku mgr Natalii Kowalskiej w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej;
27. Wyznaczenie składu komisji na egzamin doktorski z filozofii dla mgr Mai Dębskiej;
28. Wyznaczenie składu komisji na egzamin doktorski z filozofii dla mgr. Adama Cybulskiego;
29. Wyznaczenie składu komisji na egzamin doktorski z filozofii dla mgr. Macieja Piotrkowskiego;
30. Wyznaczenie składu komisji na egzamin doktorski z filozofii dla mgr Katarzyny Szumskiej;
31. Wyznaczenie składu komisji na egzamin doktorski z filozofii dla mgr Dominiki Staszenko;
32. Wyznaczenie składu komisji na egzamin doktorski z filozofii dla mgr. Marcina Chojnackiego;
33. Wyznaczenie składu komisji na egzamin doktorski z języka angielskiego dla mgr Mai Dębskiej;
34. Wyznaczenie składu komisji na egzamin doktorski z języka angielskiego dla mgr. Adama Cybulskiego;
35. Wyznaczenie składu komisji na egzamin doktorski z języka rosyjskiego dla mgr Katarzyny Szumskiej;
Sprawy dydaktyczne:
1. Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2019/2020 kierunku studiów
filologia hiszpańska z językiem angielskim, studia I stopnia;
2. Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2019/2020 kierunku studiów
filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną, studia II stopnia;
3. Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2019/2020 kierunku studiów
filologia słowiańska, studia I i II stopnia;
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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