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Z posiedzenia Rady Wydziału
Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 22 stycznia,
któremu przewodniczył dziekan prof. Tadeusz Kuczyński, zaopiniowano i podjęto ustalenia m.in. w następujących sprawach:
S rozstrzygnięto konkurs na stanowisko profesora
nadzwyczajnego
w
Instytucie
Biotechnologii
i Ochrony Środowiska, pozytywnie opiniując wniosek o zatrudnienie dr hab. Andrzeja Jankowskiego;
S pozytywnie zaopiniowano wniosek dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska w sprawie ogłoszenia
dwóch konkursów na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Odnowy Środowiska i w
Zakładzie Technologii Wody, Ścieków i Odpadów;
S pozytywnie zaopiniowano wnioski mgr Elżbiety
Grochowskiej i mgr Beaty Nowogońskiej z Instytutu
Budownictwa oraz mgr Renaty Grochowalskiej z Instytutu Biotechnologii i Ochrony Środowiska
w sprawie udzielenia im urlopu naukowego w semestrze letnim celem ukończenia prac doktorskich;
S podjęto uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu
doktorskiego mgr Marzenie Nadolnej; temat pracy
doktorskiej brzmi: Numeryczne prognozowanie rozkła-
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du temperatur w pomieszczeniach z ogrzewaną podłogą,
której promotorem jest prof. Tadeusz Kuczyński;
podjęto uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu
doktorskiego mgr Katarzyny Regulskiej z Politechniki Częstochowskiej; tematem pracy są Kompozyty
gipsobetonowe o podwyższonych właściwościach termoizolacyjnych, a promotorem został prof. Stanisław Lewowicki z Politechniki Częstochowskiej;
podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich mgr Marzenie Jasiewcz; egzaminy
z dyscypliny podstawowej fizyka budowli, z dyscypliny dodatkowej socjologia, z języka obcego język angielski;
w zakresie dydaktyki podjęto następujące uchwały:
powołano Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na rok
akademicki 2003/2004, powołano przedstawiciela do
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalono limit przyjęć na studia dzienne i zaoczne, a także wysokość opłat za studia zaoczne;
podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu
Finansowo-Rzeczowego Wydziału na rok 2003.

Seminaria naukowe
S W Zakładzie Budownictwa Ogólnego i Architektury

odbyły się następujące seminaria naukowe:.
- 17 grudnia 2002 r. kierownik Zakładu prof. Tadeusz Biliński przedstawił temat Ekoterroryzm
w procesie inwestycyjnym;
- 21 stycznia obyło się seminarium doktoranckie
mgr Katarzyny Regulskiej nt. Kompozyty betonowe
o podwyższonych właściwościach termoizolacyjnych.
Słowo wstępne wygłosił prof. Tadeusz Biliński.
Mgr Katarzyna Regulska jest wykładowcą na
Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, a pracę doktorską przygotowuje pod
naukowym kierownictwem profesora Stanisława
Lewowickiego, który osobiście zaszczycił swą
obecnością obrady seminaryjne.
S W Zakładzie Mechaniki Budowli w ramach seminariów naukowych, które odbyły się w ostatnim czasie,
przedstawiono następujące tematy:
- 11 grudnia 2002 prof. Mieczysław Kuczma zreferował temat Modelowanie adaptacyjne w nieliniowych problemach mechaniki;
- 8 stycznia mgr Krystyna Wybranowska i prof.
Mieczysław Kuczma przedstawili zagadnienie pt.

Efekty nieliniowe w zachowaniu się muru pod obciążeniem;
- 15 stycznia został wygłoszony referat autorstwa
mgr Krzysztofa Kuli i prof. Mieczysława Kuczmy
nt. Efekty nieliniowe w zachowaniu się kompozytów
pod obciążeniem;
- 22 stycznia mgr Tomasz Socha zaprezentował
temat
Dynamika
konstrukcji
warstwowych
z uwzględnieniem zjawisk reologicznych.
Informujemy również, że Zakład Mechaniki Budowli
organizuje cykl wykładów „Od rachunku tensorowego
do teorii powłok”, które prowadzi prof. Romuald Świtka w ramach seminarium doktoranckiego. Spotkania
odbywają się w każdy poniedziałek (za wyjątkiem okresu sesji egzaminacyjnej) o godz. 1700 w sali 313 w bud.
A-2.
Marek Dankowski
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