Łódź, dnia 18 lutego 2019r.

Członkowie Rady Wydziału Filologicznego UŁ
w miejscu

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 22 lutego 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
utworzenia dwóch stanowisk adiunkta;
2. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zatrudnienia mgra Tomasza Safjanowskiego na ½ stanowiska
asystenta w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej;
Sprawy organizacyjne:
1. Zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie przyznania Pani Ernestine Baig medalu Universitatis
Lodzensis Amico (Przyjaciel UŁ);
2. Zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie przyznania prof. Giovanniemu Gobberowi medalu
Universitatis Lodzensis Amico (Przyjaciel UŁ);
3. Zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie przyznania prof. dr hab. Piotrowi Stalmaszczykowi
medalu Universitas Lodzensis Merentibus (Za szczególne zasługi dla UŁ);
4. Podjęcie wstępnej uchwały w sprawie odnowienia doktoratu prof. dr hab. Ignacemy Ryszardowi
Dance oraz wyznaczenia prof. dr hab. Krzysztofa Tomasza Witczaka na promotora w tym
postępowaniu;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Filologicznym UŁ
a Katolickim Liceum Ogólnokształcącym Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty;
Sprawy naukowe:
1. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora
humanistycznych dr. hab. Arkadiuszowi Morawcowi;
2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo dr Annie Cichosz;
3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
humanistycznych dyscyplinie językoznawstwo dr. Piotrowi Pęzikowi;
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
humanistycznych dyscyplinie literaturoznawstwo dr Agnieszce Łowczanin;
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5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania
habilitacyjnego w dyscyplinie literaturoznawstwo dr Grażyny Zygadło oraz wskazania członków
Komisji Habilitacyjnej;
6. Rozpatrzenie wniosku dr Bogumiły Fiołek-Lubczyńskiej w sprawie umorzenia postępowania
habilitacyjnego;
7. Rozpatrzenie wniosku dr. hab. prof. UŁ Marka Barana w sprawie wyznaczenia recenzentów pracy
doktorskiej mgr Ewy Urbaniak oraz składów Komisji doktorskich;
8. Rozpatrzenie wniosku dr. hab. prof. UŁ Ewy Waniek-Klimczak w sprawie wyznaczenia recenzentów
pracy doktorskiej mgr Agaty Barańskiej oraz składów Komisji doktorskich;
9. Rozpatrzenie wniosku mgr Izabeli Grabarczyk w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego
w dyscyplinie językoznawstwo na podstawie rozprawy pt. „Language and integration –
a sociolinguistic analysis of selected Irish English pronunciation features used by Polish migrant
community in Ireland” („Język a integracja – socjolingwistyczna analiza wybranych cech wymowy
irlandzkiej odmiany języka angielskiego wśród polskiej społeczności migracyjnej w Irlandii”) oraz
wyznaczenia dr hab. prof. UŁ Iwony Witczak-Plisieckiej na promotora;
10. Rozpatrzenie wniosku mgr Aleksandry Ciarkowskiej w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego
w dyscyplinie językoznawstwo na podstawie rozprawy pt. „Językowa kreacja mieszkańców wsi
w powojennej literaturze nurtu chłopskiego (na podstawie wybranych utworów)” oraz wyznaczenia
dr hab. prof. UŁ Katarzyny Sicińskiej na promotora;
11. Wyznaczenie składu komisji na egzamin doktorski z filozofii dla mgr Iryny Hryhorievej;
12. Wyznaczenie składu komisji na egzamin doktorski z języka polskiego dla mgra Johna Hodgettsa;
13. Wyznaczenie składu komisji na egzamin doktorski z socjologii dla mgra Johna Hodgettsa;

Sprawy dydaktyczne;
Prezentacja Biura ds. Rozliczeń i Analiz na temat efektywności pozyskiwania projektów na Wydziale
w latach 2017-2018;
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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