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Szanowni Państwo 

Członkowie Rady Wydziału Filologicznego UMK 

  

 

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Filologicznego UMK, które odbędzie 

się w dniu 17 września 2019 roku o godz. 10:00 w sali 307. 

Porządek obrad: 

1. Informacje dziekana, prodziekanów oraz przedstawiciela wydziału w Senacie UMK 

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 25 czerwca 2019 r. – referuje dr hab. 

Joanna Kamper-Warejko 

3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 4 czerwca 2019 r. – referuje dr hab. 

Anna Gęsicka 

4. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 14 maja 2019 r. – referuje dr hab. Maria 

Gierlak 

5. Wniosek komisji o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Izabeli Duraj-Nowosielskiej – 

referuje dr hab. Andrzej Moroz, prof. UMK 

6. Wniosek komisji o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Paulinie Abriszewskiej – 

referuje dr hab. Paweł Bohuszewicz 

7. Wniosek komisji o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Karolowi Karpowi – referuje dr 

hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK 

8. Wniosek komisji literaturoznawczej o nadanie mgr Karolinie Robaczek stopnia doktora nauk 

humanistycznych – referuje dr hab. Piotr Grochowski, prof. UMK 

9. Wniosek o powołanie recenzentów, przewodniczącego komisji i jej składu w przewodzie 

doktorskim mgr Barbary Linsztet – referuje dr hab. Adam Dobaczewski, prof. UMK 

10. Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Barbary 

Linsztet – referuje dr hab. Adam Dobaczewski, prof. UMK 

11. Wniosek w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta badawczo- 

-dydaktycznego (germanistyka) – referuje prof. dr hab. Leszek Żyliński 

12. Wniosek w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta dydaktycznego 

(germanistyka) – referuje prof. dr hab. Leszek Żyliński 

13. Wniosek w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta badawczo- 

-dydaktycznego (germanistyka) – referuje dr hab. Lech Zieliński, prof. UMK 

14. Wniosek o zatrudnienie dr Iwony Kotelnickiej-Grzybowskiej na stanowisku adiunkta 

dydaktycznego (pół etatu, germanistyka) – referuje dziekan prof. dr hab. Przemysław Nehring 

15. Wniosek w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta badawczo- 

-dydaktycznego (japonistyka)  – referuje prof. dr hab. Krzysztof Stefański 

16. Wniosek o zatrudnienie mgr Moniki Lecińskiej-Ruchniewicz na stanowisku asystenta 

dydaktycznego w ramach umowy o zastępstwo – referuje prof. dr hab. Krzysztof Stefański 



17. Wniosek w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta dydaktycznego 

(arabistyka) – referuje dziekan prof. dr hab. Przemysław Nehring 

18. Wniosek o zatrudnienie dr. Radosława Osińskiego na stanowisku adiunkta (pół etatu, 

kulturoznawstwo) – referuje dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK 

19. Wniosek o zatrudnienie mgr Anny Gleb-Giedrys na stanowisku wykładowcy w SKJPO  

w ramach projektu Welcome to Poland. Bliżej.Pl – referuje dziekan prof. dr hab. Przemysław 

Nehring 

20. Wniosek o utworzenie kursu języka polskiego „Zerówka” przygotowującego do podjęcia 

studiów – referuje dziekan prof. dr hab. Przemysław Nehring 

21. Wnioski o powołanie specjalności na studiach II stopnia na kierunkach: filologia angielska, 

filologia germańska, filologia polska, filologia romańska i filologia rosyjska – referuje 

prodziekan dr hab. Dariusz Pniewski 

22. Wnioski Wydziałowej Komisji Dydaktycznej – referuje prodziekan dr hab. Dariusz Pniewski 

23. Wolne wnioski 

 

 

Dziekan 

/-/ prof. dr hab. Przemysław Nehring 

 

 

 

 

 

 


