Łódź, dnia 14 stycznia 2019r.

Członkowie Rady Wydziału Filologicznego UŁ
w miejscu

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 18 stycznia 2019r. (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;
Sprawy osobowe:
1. Zaopiniowanie wniosku kierownika Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w sprawie
zatrudnienia dr Natalii Kowalskiej na stanowisku asystenta na zastępstwo;
2. Zaopiniowanie wniosku kierownika Katedry Teorii Literatury w sprawie zatrudnienia dr Anny
Ciarkowskiej na ¼ stanowiska asystenta naukowego od 1.II.2019r.;
3. Zaopiniowanie wniosku kierownika Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej w sprawie utworzenia
stanowiska starszego wykładowcy w Zakładzie Mediów Elektronicznych;
4. Zaopiniowanie wniosku Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia mgr Doroty Kaszak na
stanowisku lektora w Zakładzie Italianistyki Instytutu Romanistyki;
5. Zaopiniowanie wniosku Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia dra Dariusza Prasalskiego na
stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Językoznawstwa Niemieckiego Instytutu Filologii
Germańskiej;
6. Zaopiniowanie wniosku Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia asystenta naukowego
w Zakładzie Historii i Teorii Filmu Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej (etat finansowany
z grantu NCN – rozstrzygnięcie konkursu 17.I.)
Sprawy organizacyjne:
1.
2.
3.
4.

5.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad oceny śródokresowej (za lata 2017-2018);
Zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie zmiany składu Komisji Oceniającej Wydziału i powołania
prof.dr hab. Doroty Samborskiej-Kukuć w miejsce dr hab.prof.UŁ Krystyny Płachcińskiej;
Zaopiniowanie wniosku dr Tomasza Załuskiego w sprawie udzielenia urlopu naukowego w terminie
1.III.2019 – 29.II.2020;
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr Zofii Brzozowskiej nagrody
Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia przyczyniające się do rozwoju nauki dla młodych uczonych
pracujących na terenie województwa łódzkiego;
Zaopiniowanie wniosku dr hab.prof.UŁ Artura Gałkowskiego w sprawie zawarcia umowy
o współpracy ramowej pomiędzy UŁ a Uniwersytetem Katolickim „Sacro Cuore” w Mediolanie,
Włochy;
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Sprawy naukowe:
1. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk
humanistycznych dr hab. Dorocie Filipczak;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów dorobku naukowego
w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego dr hab. Dorocie Filipczak;
3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk
humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo dr. Tomaszowi Dobrogoszczowi;
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk
humanistycznych dyscyplinie literaturoznawstwo dr. Marcinowi Gołaszewskiemu;
5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania
habilitacyjnego w dyscyplinie językoznawstwo dr Doroty Kaczmarek oraz wskazania członków
Komisji Habilitacyjnej;
6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania
habilitacyjnego w dyscyplinie językoznawstwo dr Agaty Piaseckiej oraz wskazania członków Komisji
Habilitacyjnej;
7. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania
habilitacyjnego w dyscyplinie literaturoznawstwo dr. Michała Lachmana oraz wskazania członków
Komisji Habilitacyjnej;
8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania
habilitacyjnego w dyscyplinie kulturoznawstwo dr. Konrada Chmieleckiego oraz wskazania członków
Komisji Habilitacyjnej;
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych
w dyscyplinie kulturoznawstwo mgr Natalii Kowalskiej;
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych
w dyscyplinie językoznawstwo mgr Aleksandry Matysiak;
11. Rozpatrzenie wniosku prof. zw. dr. hab. Wiaczesława Nowikowa w sprawie wyznaczenia
recenzentów pracy doktorskiej mgr. Witolda Sobczaka oraz składów Komisji doktorskich;
12. Rozpatrzenie wniosku mgr Anny Jasik w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dyscyplinie
literaturoznawstwo na podstawie rozprawy pt. „Listy Antoniny z Ośniałowskich Jachowiczowej do
Eufrozyny z Dobrskich Nowakowskiej – edycja ze wstępem” oraz wyznaczenia prof. dr hab. Doroty
Samborskiej-Kukuć na promotora;
13. Rozpatrzenie wniosku mgr Iryny Hryhorievej w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego
w dyscyplinie literaturoznawstwo na podstawie rozprawy pt. „Проблемы перевода
стихотворений Марины Цветаевой (на материале украинских, польских и английских
вариантов)”(„Problemy przekładu wierszy Mariny Cwietajewej (na materiale wariantów
ukraińskich, polskich i angielskich)”) oraz wyznaczenia prof. dr hab. Anny Bednarczyk na promotora
i dr Marty Kaźmierczak (UW) na promotora pomocniczego;
14. Rozpatrzenie wniosku mgr. Johna Hodgettsa w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego
w dyscyplinie językoznawstwo na podstawie rozprawy pt. „A mixed methods study of institutional,
teacher and student pronunciation priorities on a UK pre-sessional EAP course” („Priorytety
instytucji, nauczycieli i uczniów w nauczaniu wymowy dla celów akademickich. Badanie mieszane
w kontekście kursu przygotowującego w Wielkiej Brytanii”) oraz wyznaczenie dr hab. prof. UŁ Ewy
Waniek-Klimczak na promotora;
15. Rozpatrzenie wniosku mgr Jaime Daniela Sanjuan Ciepielewskiego w sprawie zamknięcia przewodu
doktorskiego;
16. Wyznaczenie składu komisji na egzamin doktorski z języka angielskiego dla mgr Anny WiśniewskiejGrabarczyk;
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Sprawy dydaktyczne:
1. Zaakceptowanie opiekunów naukowych studentów Międzyobszarowych Indywidulanych Studiów
Humanistyczno-Społecznych UŁ;
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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