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 ZAPROSZENIE 

                    NA POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU LEKARSKO-STOMATOLOGICZNEGO 
 
 
                Uprzejmie  zapraszam   na posiedzenie Rady Wydziału Lekarsko- Stomatologicznego UMW, 
które odbędzie się w dniu  20 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 12.00  w sali wykładowej przy  
ul. Krakowskiej 26     
                                      
- obecność na posiedzeniu Rady Wydziału  jest zgodnie ze Statutem UMW,  obowiązkowa 
- w razie nieobecności Promotora wszczęcie przewodu doktorskiego  nie odbędzie się. 
-w razie nieobecności Kierownika Jednostki sprawy personalne nie będą poddawane głosowaniu   
 

 
 
 
     PROGRAM POSIEDZENIA 
           Godzina 12.00 

                                                                     
1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady WL-S z dnia  23 marca   2018 r. 

 
2. OBSADA FUNKCJI  KIEROWNIKA – referuje Dziekan WL-S 

 
2.1.  opinia Rady  WL-S w sprawie powołania 3 specjalistów na członków komisji konkursowej do 
obsady  funkcji KIEROWNIKA w    Katedrze Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej 

        Uchwała Rady Wydziału L-S nr 66/04/2018 
 

2.2.  opinia Rady  WL-S w sprawie powołania 3 specjalistów na członków komisji konkursowej do  
obsady  funkcji KIEROWNIKA w    Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej 

        Uchwała Rady Wydziału L-S nr 67/04/2018 
 
 



3.  KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA NADZWYCZAJNEGO – głosowanie tajne 
     -  sprawozdanie Komisji Konkursowej  - referuje Dziekan WL-S 

 
3.1 Zatwierdzenie zatrudnienia na stanowisko profesora nadzwyczajnego  
w Katedrze I Klinice Chirurgii Szczękowo- Twarzowej UMW- głosowanie tajne 

       Uchwała Rady Wydziału L-S nr 68/04/2018 
 
 4. DOKTORATY – referuje Prodziekan ds. Naukowych  
 

4.1  Wybór recenzentów do oceny pracy doktorskiej – głosowanie tajne 
  - wybór komisji doktorskiej z dyscypliny podstawowej – głosowanie tajne 
  - wybór komisji z dyscypliny dodatkowej oraz nowożytnego języka obcego – głosowanie jawne 

- lek. dent. Wojciech Florjański – Uczestnik Studiów Doktoranckich w Katedrze i Zakładzie Protetyki   
Stomatologicznej UM we Wrocławiu 

   Tytuł pracy doktorskiej: 
„Badanie porównawcze wybranych klejów zwiększających adhezję mas wyciskowych do 
indywidualnych łyżek wyciskowych” 

   Promotor: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz         
  Uchwała Rady Wydziału L-S nr 69/04/2018 
 

4.2 Wybór recenzentów do oceny pracy doktorskiej – głosowanie tajne 
- wybór komisji doktorskiej z dyscypliny podstawowej – głosowanie tajne 

     - wybór komisji z dyscypliny dodatkowej oraz nowożytnego języka obcego – głosowanie jawne 
    - lek. dent. Beata Głowacka – zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie       
Periodontologii UM we Wrocławiu 
Tytuł pracy doktorskiej: 
„Stan zdrowia jamy ustnej młodych seniorów rejonu Wrocławia” 
Promotor: prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka 
Uchwała Rady Wydziału L-S nr 70/04/2018 
 
5. Zasady wyróżniania prac doktorskich – głosowanie jawne s.n.a. 
   Uchwała Rady Wydziału L-S nr 71/04/2018 
 
6. SPRAWOZDANIA, KOMUNIKATY, WOLNE WNIOSKI 
                
6.1 Komunikaty , wolne wnioski 

 
               Z wyrazami szacunku, 

                                              Dziekan WL-S 
                                                            
                                                                                              Prof. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko  
 
 
 
 
 
UWAGA 
-W głosowaniu przewidzianym w punktach    2-3      biorą udział wszyscy członkowie RWL-S 
-W głosowaniu przewidzianym w punkcie 4, 5 biorą udział członkowie RWL-S posiadajacy stopień dr 
habilitowanego lub tytuł profesora 


