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WGIPB-DZ.0001.31.2018            Olsztyn, 5 czerwca 2018 roku 

Członkowie Rady Wydziału  
Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie 

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej  
i Budownictwa, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 roku o godz. 9.00  w sali posiedzeń Rady 
Wydziału (Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15, sala nr 01) z następującym porządkiem obrad: 

1. Spotkanie Rektora prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego z członkami Rady Wydziału w celu omówienia 

harmonogramu  prac związanych z wejściem w życie ustawy 2.0. 
 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. W/ZJ 

3. Zatwierdzenie protokołu nr 30 z posiedzenia Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i 

Budownictwa w dniu 15.05.2018 roku. 
W/ZJ 

4. Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok. W/ZJ 
5. Postępowania 

habilitacyjne 
5.1 Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie nadania lub odmowy 

nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Mirosławowi Bełejowi.   
S/BT 

5.2 Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie nadania lub odmowy 

nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Andrzejowi Chybickiemu. 
S/BT 

5.3 Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie nadania lub odmowy 

nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Krystynie Kurowskiej.    
S/BT 

6. Przewody 

doktorskie 

6.1 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. arch. Jerzemu Adamiczce, 

wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego oraz terminu złożenia 

rozprawy doktorskiej.       

S/BT 

6.2 Wyznaczenie egzaminów doktorskich i powołanie komisji egzaminacyjnych 

w związku z realizacją przewodu doktorskiego mgr. inż. arch. Jerzego 

Adamiczki. 

S/ZJ 

7. Sprawy osobowe 7.1 Zaopiniowanie  wniosku nauczyciela akademickiego w sprawie utworzenia    

i zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie 

Geodezji z pominięciem procedury konkursowej.  

W/ZT 

7.2 Zaopiniowanie wniosku nauczyciela akademickiego o ponowne zatrudnienie 

na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Geodezji na czas 

określony od 18.07.2018 r. – do 31.07.2020 r.   

W/ZT 

7.3 Zaopiniowanie wniosku o utworzenie stanowiska profesora wizytującego i 

nawiązanie stosunku pracy na okres 6-miesięcy w roku akademickim 

2018/2019. 

W/ZJ 

7.4 Zaopiniowanie wniosku nauczyciela akademickiego w sprawie utworzenia i 

zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Instytucie Geodezji z pominięciem 

procedury konkursowej.   

W/ZT 

7.5 Zaopiniowanie wniosku nauczyciela akademickiego w sprawie  

przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Instytucie Geodezji z 

pominięciem procedury konkursowej.   

W/ZT 

7.6 Zaopiniowanie wniosku nauczyciela akademickiego w sprawie  

przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Instytucie Geodezji z 

pominięciem procedury konkursowej.   

W/ZT 

7.7 Zaopiniowanie wniosku nauczyciela akademickiego w sprawie przedłużenia   

zatrudnienia na stanowisku asystenta w Instytucie Geodezji z pominięciem 

procedury konkursowej.   

W/ZT 

7.8 Zaopiniowanie wniosku nauczyciela akademickiego w sprawie utworzenia i   

zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Gospodarki 

Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego z pominięciem procedury 

W/ZT 
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konkursowej.   

7.9 Zaopiniowanie wniosku nauczyciela akademickiego w sprawie przedłużenia 

zatrudnienia na stanowisku asystenta w Instytucie Geodezji z pominięciem 

procedury konkursowej.   

W/ZT 

7.10 Zaopiniowanie wniosku nauczyciela akademickiego w sprawie przedłużenia 

zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Gospodarki 

Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego z pominięciem procedury 

konkursowej.  

W/ZT 

7.11  Zaopiniowanie wniosku nauczyciela akademickiego w sprawie 

przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Zasobów 

Nieruchomości  z  pominięciem procedury konkursowej.   

W/ZT 

7.12  Zaopiniowanie wniosku nauczyciela akademickiego w sprawie 

przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta w  Instytucie 

Budownictwa z pominięciem procedury konkursowej. 

W/ZT 

7.13  Zaopiniowanie wniosku nauczyciela akademickiego w sprawie 

przedłużenia zatrudnienia na stanowisku  asystenta w Instytucie 

Budownictwa z pominięciem procedury konkursowej.   

W/ZT 

7.14  Zaopiniowanie wniosku nauczyciela akademickiego w sprawie 

przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta w Instytucie Geodezji z 

pominięciem procedury konkursowej.   

W/ZT 

7.15  Zaopiniowanie wniosku nauczyciela akademickiego w sprawie 

przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta w Instytucie 

Budownictwa z pominięciem procedury konkursowej.   

W/ZT 

7.16  Zaopiniowanie wniosku nauczyciela akademickiego w sprawie 

przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta w Instytucie 

Budownictwa z pominięciem procedury konkursowej.         

W/ZT 

7.17  Zaopiniowanie wniosku nauczyciela akademickiego w sprawie 

przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta w Instytucie 

Budownictwa z pominięciem procedury konkursowej.  

W/ZT 

8. Kształcenie 8.1 Sprawozdanie na potrzeby Wydziałowego Systemu Zapewnienia 

Jakości Kształcenia. 
W/ZJ 

8.2 Opinia Rady Wydziału w sprawie zaliczenia, w roku akademickim 

2017/2018, dodatkowych godzin w związku z prowadzeniem pracy 

magisterskiej wymagającej przeprowadzenia eksperymentów 

laboratoryjnych lub terenowych. 

W/ZJ 

9. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie dr. hab. inż. Jackowi Paziewskiemu Nagrody Naukowej 

Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie.       
W/ZT 

10. Realizacja programów naukowych na WGIPB.        
11. Sprawy bieżące 

i wolne wnioski 

11.1  Stanowiska Dziekana i Prodziekanów. - 
11.2  Zapytania do Dziekana i Prodziekanów. - 
11.3  Inne. - 

Głosowania: 
W – wszyscy członkowie Rady Wydziału; S –samodzielni pracownicy naukowi i osoby uprawnione (np. 
recenzenci).  
Z – zwykła większość; B – większość bezwzględna; J – głosowanie jawne; T – głosowanie tajne. 
  

Dziekan 
  

 
dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM 
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