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Uprzejmie proszq o przybycie na posiedzenie Rady Wydzialu Filozoficzno-
Historycznego Ul,, kt6re odbqdzie siq w dniu 21 czerwca 2Ol8 roku

f czwartek/ o godz. 10.00 w gmachu Wydzialu Filozoficzno-Historycznego
UL,

ul. Kamiriskiego 27 a, Sala Rady Wydzialu

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

Pltfz4dekdzienny:

L. P rzyjqcie protokol u z p oprzedni ego po s i edzenia Rady Wydzialu
2. Komunikaty dziekariskie
3. Sprawy nauczania
4. Zmiana Struktury organizacyjnej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Ut
5. Zaopiniowanie wniosk6w o przyznanie nagrody Rektora UL za osi4gniqcia

zwi4zane z pracami badawczymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi
6. Wszczqcie postqpowania w sprawie nadania fftulu profesora oraz Wznaczenie

kandydat6w na recenzent6w caloksztaltu dorobku naukowego dr hab.
Rafala Kowalczyka, prof. UL

7. Wyst4pienie z wnioskiem o odmowq nadania stopnia dr habilitowanego, drowi
Arkadiuszowi Rzepkowskiemu

8. Nadanie stopnia doktora:
a/ mgrowi Lukaszowi Cwikle, promotor - prof. dr hab. |.Szymczak

9. Dopuszczenie do obrony rozprawy doktorskiej:
a/ mgr Darii Domarafrczyk, promotor - dr hab. f . Kita, prof. Ut
b/ mgra Marcina Gawryszczaka, promotor - prof. dr hab. P. SamuS
cl mgralukasza Sobiecha, promotor - dr hab. P. Pieni42ek, prof, UL
d/ mgra Marcela Krny2ewskiego, promotor - dr hab. A. Marciniak-Kajzer, prof, UL
e/ mgr Agnieszki Kity, promotor - dr hab. D. Jeziorny, prof, UL

10, Zmiana tematu rozprary doktorskiej:
af mgra Michal4 Alagierskiego
b/ mgra Marcina Leszczyriskiego

LL, Wyznaczenie recenzent6w w przewodzie doktorskim:
af mgra Kamila Pietrowiaka, promotor - dr hab. E. Klosek, prof. UWr.
b/ mgr Kingi Grzegorzewskiej, promotora- prof. dr hab.Z. Anusik
c/ mgra Bogusza Bomanowskiego, promotor - prof. dr hab. Z. Anusik
d/ mgra Roberta Witaka, promotor - prof. dr hab. P. SamuS
e/ mgra Michata Alagierskiego, prof. dr hab. Z. Anusik

12. Otwarcie przewodu doktorskiego:
a/ dr Krzysztofa Zdulskiego, Katedra Historii Powszechnej Najnowszej
b/ mgra Lukasza Pigoriskiego, Katedra Historii Bizancjum
c/ dr lqdrzeja Kotarskiego, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
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13. Zaopiniowanie pisma o urlop naukowy w r. ak. 2018/20L9:
a/ dra Bartosza Kaczorowskiego, Katedra Historii Powszechnej Najnowszej

14. Rozstrzygniqcie konkursu :
a/ na.stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej
b/ na stanowisko profesora w Katedrze Historii Sztuki

15. Zatrudnienie na umowQ o dzielo w r. ak. 20L8/20I9
16. Zatrudnienie od r. ak. 2078/2019 na stanowisko:

a/ adiunkta w Katedrze Historii Polski XIX w. dr Kamila Smiechowskiego w
wymiarze 3/+ etatu

b/ adiunkta w Pracowni Dydaktyki i Technologii Informacyjnej dr fana Pajora w
wymiarze Yz etatu

17. Zaopiniowanie pisma o rozpisanie konkursu otwartego na stanowisko adiunkta w
Katedrze Historii Sredniowiecznej

18. Wolne wnioski
,, f ! Dziekan

Wydzialu Filozoficzno-Historycznego
Uniwersytetu L6dzkiego

( - )
prof. dr hab. Maciej Kokoszko


