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Uprzejmie proszq o przybycie na posiedzenie Rady Wydzialu Filozoficzno-
Historycznego UL, kt6re odbqdzie siq w dniu 22 marca 2018 roku /czwartek/
o godz. 10.00 w gmachu Wydzialu Filozoficzno-Historvcznego Ut. ul. A.
Kamiriskiego 27a. Sala Rady Wydzialu, I piqtro

. Uwaga:
Czlonkowie Rady Wydzialu zobowi4zani s4 do usprawiedliwienia swoiei
nieobecno5ci u Kierownika Dziekanatu

Porz4dek dzienny:
L. Przyjqcie protokolu .zrpoprzedniego posiedzenia Rady Wydzialu
2. Komunikaty dziekahdlffe
3. Zaopiniowanie wniosk6w o :

af przyznanie Nagrody Ministra Nauki i SzkolnictwaWy|szego za wybitne
osi4gnigcia naukowe orazza osi4gniqcia w opiece naukowej i dydaktycznej
bf przyznanie Nagr6d Ministra Nauki i SzkolnictwaWyiszego za wybitne
osi4gniqcia naukowe lub naukowo-techniczne

4. Sprawy nauczania
5. Powolanie komisji w sprawie przeprowadzenia postqpowania o nadanie

tytulu naukowego profesora dla:
a/ dra hab, Albina Glowackiego, prof. Ut,
b/ dra hab. Przemyslawa Waingertnera, prof. UL
c/ dr hab. |olanty Daszyriskiej, prof. UL

6. Wszczqcie przewodu habilitacyjnego i powolanie skladu komisji
habilitacyjnej dla dra Karola Chylaka

7. Przedlu2enie powolania dr hab. Ingi Kulmy na stanowisko Kierownika
Studi6w Doktoranckich Nauk Humanistycznych od 1 kwietnia 2018 r. do 30
wrzeSnia 2020 roku

B. Dopuszczenie do obrony rozprary doktorskiej:
af mgra Andrzeja Janickiego - promotor prof. dr hab. R. Stobiecki
b/ mgra Michala Klimasa - promotor dr hab. M. Adamczewski, prof. Ut

9, Wyznaczenie recenzent6w w przewodzie doktorskim:
a/ mgr Ewy Paczkowskiej - promotor dr hab. |. Daszyfrska, prof. UL
b/ mgra l,ukasza Cwikly - promotor prof. dr hab. f. Szymczak
c/ mgra Jakuba Parola - promotor dr hab. T. Nowak, prof. Ut

10. Otwarcie przewodu doktorskiego :
a/ mgr Eweliny Sl4zak - Katedra Historii Polski i Swiata po 1945 r.
b/ mgr Lilianny Ladoruckiej- Katedra Historii Polski i Swiata po L945 r.

11. Wolne wnioski

Dziekan
Wydzialu Filozoficzno- H istoryc znego
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prof. dr hab. Maciej Kokoszko


