Łódź, dnia 26 listopada 2018r.

Członkowie Rady Wydziału Filologicznego UŁ
w miejscu

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 30 listopada 2018r. (piątek) o godz. 12:30 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 korekty planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2018;
Sprawy osobowe:
1. Zaopiniowanie wniosku dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej w sprawie utworzenie od
semestru letniego 2018/2019 stanowiska starszego wykładowcy w Zakładzie Językoznawstwa
Niemieckiego;
2. Zaopiniowanie wniosku kierownika Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej w sprawie utworzenia
od 1 lutego 2019r. stanowiska asystenta naukowego w Zakładzie Historii i Teorii Filmu (finansowane
z grantu NCN);
3. Zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie awansów na stanowisku profesora zwyczajnego od
1.I.2019r.;
Sprawy organizacyjne:
1. Zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem
Filologicznym a XI LO w Łodzi;
Sprawy naukowe:
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia składu zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu
naukowego profesora nauk humanistycznych dr hab. Dorocie Filipczak;
2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych
w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr. Konradowi Kissinowi;
3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych
w dyscyplinie językoznawstwo mgr. Rafałowi Maćkowiakowi;
4. Rozpatrzenie wniosku prof. zw. dr. hab. Wiaczesława Nowikowa w sprawie wyznaczenia
recenzentów pracy doktorskiej mgr Marty Pérez Díaz oraz składów Komisji doktorskich;
5. Rozpatrzenie wniosku prof. zw. dr. hab. Juliana Maliszewskiego w sprawie wyznaczenia
recenzentów pracy doktorskiej mgr Karoliny Wałęgi-Kopki oraz składów Komisji doktorskich;
6. Rozpatrzenie wniosku mgr Marii Pawlickiej w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego
w dyscyplinie kulturoznawstwo na podstawie rozprawy pt. „Shōnen. Mit i kultura popularna –
antropologiczne narracje w anime” oraz wyznaczenia dr. hab. Mariusza Gołąba na promotora;
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7.

Rozpatrzenie wniosku mgra Tomasza Ciesielskiego w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego
w dyscyplinie kulturoznawstwo na podstawie rozprawy pt. „Strategie performance as research –
współczesny dyskurs i projekty badawcze w zakresie sztuk performatywnych” oraz wyznaczenie dr.
hab. Mariusza Bartosiaka na promotora;
8. Rozpatrzenie wniosku mgra Ilaria Coli w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dyscyplinie
językoznawstwo na podstawie rozprawy pt. „La traduzione audiovisiva della comicita’nell’odierno
cabaret polacco e italiano come elemento di insegnamento della lingua italiana al livello degli studi
universitari di filologia” (Przekład audiowizualny komizmu we współczesnym polskim i włoskim
kabarecie jako element nauczania języka włoskiego na studiach filologicznych”) oraz wyznaczenie
dr hab. Magdaleny Szeflińskiej-Baran na promotora;
9. Rozpatrzenie wniosku mgr Darii Skjoldager-Nielsen w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej;
10. Wyznaczenie składu komisji na egzamin doktorski z języka angielskiego dla mgr Natalii
Popłonikowskiej;
11. Wyznaczenie składu komisji na egzamin doktorski z ekonomii dla mgr Ewy Urbaniak;

Sprawy dydaktyczne:
1. Rozpatrzenie wniosku Komisji w sprawie uznania dyplomu Pani Herminy Karapetyan (Państwowy
Instytut Pedagogiczny im. M. Nalbandiana w Republice Armenii) za równoważny z dyplomem
ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia angielska;
Wolne wnioski.
Godz. 14.00 – przeprowadzenie ankiety wśród członków Rady Wydziału związanej z oceną
bieżącej sytuacji UŁ (do ewaluacji działań związanych z otrzymaniem przez UŁ tytułu HR Excellence
in Research).
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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