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Czlonkowle
Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki FAN

w Lublinie

Uprzejmie proszQ o przybycie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki im.
Bohdana Dobzafiskiego PAN, kt6re odbgdzie siq w sali konferencyjnej Instytutu (Lublin - Felin, ul.
Do6wiadczalna 4) dnia 17 kwietnia (piqtek) 2015 r. PoczEtek obrad o godz. 9.00.

Proponowany porzqdek dzlenny posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjqcie porzqdku obrad.
2. Wybor Komisji Skrutacyjnej.
3. Sprawozdanie z dzialalno6ci Studiow Doktoranckich w roku akademickim 2013-2014.
4. Aktualizacja procedur dotyczqcych dzialalno6ci Studiow Doktoranckich,
5. Przyjqcie Regulaminuzazqdzania prawami wlasno5ci intelektualnej oraz zasad

komercjalizacji wynik6w badah naukowych i prac rozwojowych Instytutu.
Zaopiniowanie kandydat6w na czlonk6w Komisji dyscyplinarnej.
Sprawy osobowe:
a) Rozpatrzenie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytul6w o przeprowadzenie

postqpowania habilitacyjnego dr in2. Roberta Rusinka onz wyznaczenie trzech
czlonk6w komisji;

b) Rozpatrzenie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytulow o pzeprowadzenie
postqpowania habilitacyjnego dr Krzysztofa Lamorskiego onz wyznaczenie trzech
czlonk6w komisii;

c) Mgr Aleksandra Kr6l - rozpatrzenie wniosku Komisji doktorskiej w sprawie
wyznacze n ia recenzentow rozprawy doktorskiej ;

d) Mgr Malgorzata Lukowska - rozpatrzenie wniosku o wszczgcie przewodu

doktorskiego i wyznaczenie promotora;
e) Mgr Marta Oleszek - rozpatzenie wniosku o wszczqcie przewodu doktorskiego

orcz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego;

0 Mgr Bartosz Paszkowski - rozpatrzenie wniosku o wszczqcie przewodu doktorskiego
orcz wyznaczen ie prom otora i promotora pomocniczeg o;

g) Mgr Justyna Szerement - rozpatrzenie wniosku o wszczQcie przewodu doktorskiego
i wyznaczenie promotora.

8. Przyjqcie protokolu z poprzedniego posiedzenia Rady Naukowej.
9. Sprawy bieZqce i wolne wnioski.
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Z powaZaniem,

Prof. dr hab. Zofia Sokolowska
Za-ca PzewodniczEcego Rady Naukowej
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