
Uchwała Rady Wydziału Chemii nr 2/12  
z dnia 12 września 2012 roku   

w sprawie powołania Komisji Rady Wydziału Chemii  
na kadencję 2012 - 2016 

 
  

§ 1 
 
Powołuje się następujące Komisje Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu 
Gdańskiego na kadencję 2012 – 2016:  
 
1. Komisja ds. Organizacji i Rozwoju w składzie:  

• prof. dr hab. Piotr Stepnowski – przewodniczący 
• prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski  
• prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński 
• prof. dr hab. Bernard Lammek  
• prof. dr hab. Krzysztof Rolka  
• prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski  

 
2. Komisja ds. Nauki w składzie:  
 

• dr hab. Sylwia Rodziewicz Motowidło, prof. UG – przewodnicząca 
• prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski  
• prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński 
• prof. dr hab. Jerzy Ciarkowski 
• prof. dr hab. Bernard Lammek 
• prof. dr hab. Tadeusz Ossowski  
• prof. dr hab. Krzysztof Rolka  
• dr hab. inż. Marek Kwiatkowski, prof. UG 

 
3. Komisja ds. Dydaktyki w składzie: 
 
dr hab. Mariusz Makowski – przewodniczący 
prof. dr hab. Piotr Rekowski  
dr hab. inż. Marek Kwiatkowski, prof. UG 
dr hab. Adam Prahl, prof. UG  
dr Jolanta Kumirska  
dr Henryk Myszka  
przedstawiciel studentów I (wskazany przez samorząd studentów)  
przedstawiciel studentów II (wskazany przez samorząd studentów)  
przedstawiciel doktorantów (wskazany przez samorząd doktorantów) 
  
4. Komisja ds. Nagród i Wyróżnień w składzie: 
 
prof. dr hab. Piotr Skurski – przewodniczący  
prof. dr hab. Tadeusz Ossowski 
prof. dr hab. Janusz Rak  
dr hab. Cezary Czaplewski, prof. UG  
dr hab. Anna Łęgowska, prof. UG  
dr hab. Tomasz Puzyn, prof. UG 
dr Aneta Szymańska 
dr Agnieszka Chylewska 
 
 
 



5. Wydziałowa Komisja Oceniająca w składzie:  
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski – przewodniczący 
prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński 
dr hab. Iwona Anusiewicz 
dr Dorota Zarzeczańska 
kierownik jednostki ocenianego pracownika   
 

 
§ 3 

 
Zakresy działalności poszczególnych komisji stanowią załącznik do niniejszej 
uchwały.  

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski  
Dziekan Wydziału Chemii UG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Załącznik 1  
 

Komisja ds. Organizacji i Rozwoju 

 

• określa głównych kierunków rozwoju oraz celów strategicznych Wydziału,  

• analizuje zmiany legislacyjne w kontekście rozwoju Wydziału,    

• opiniuje zmiany struktury organizacyjnej na Wydziale,  

• opiniuje wnioski o uzyskanie uprawnień,  

• opiniuje Kandydatury członków Rady Konsultacyjnej Wydział. 

 

Komisja ds. Nauki  

 

• ustala strategię badań naukowych,  

• proponuje składy komisji doktorskich,  

• proponuje kandydatury z Wydziału do gremiów opinio- i ustawodawczych , 

• opiniuje zasady oceny działalności naukowej pracowników Wydziału, 

• opiniuje kandydatury oraz skład konwentu honorowego do zaszczytu doktora 

honoris causa UG,  

• opiniuje algorytm podziału dotacji DS. do jednostek Wydziału, 

• opracowuje regulamin rozwoju naukowego kadry i etapów awansu 

naukowego. 

 

 

Komisja ds. dydaktycznych  

 

• inicjuje prace nad utworzeniem nowych i modyfikacją istniejących 

kierunków oraz specjalności na Wydziale, 

• opiniuje raporty samooceny Wydziału przygotowanych na potrzeby 

akredytacji, 

• opiniuje wydziałowe regulaminów dotyczących spraw studenckich i 

doktoranckich, w tym zasad kończenia studiów I i II stopnia, 

• inicjuje oferty promocji dydaktycznej Wydziału. 

 

 

Komisja ds. Nagród i Wyróżnień 

 

• Opracowuje zasady ogólne przyznawania nagród, stypendiów i wyróżnień 

dla pracowników i studentów Wydziału Chemii UG, 

• Analizuje dokumentację związaną z wnioskami o nagrody naukowe i 

dydaktyczne oraz stypendia dla pracowników i studentów  i typowanie 

kandydatur do tych nagród i stypendiów, 

• Opiniuje wnioski kierowników jednostek o przyznawanie odznaczeń, 

• Proponuje kandydatury z Wydziału Chemii UG do kapituł nagród i 

odznaczeń. 

 



 

 


