
Uchwały Rady Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki 
Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku 

podjęte na posiedzeniu w dniu 19.09.2013 r. 
 
 
 
Ad.2. 
 Rada Wydziału MFiI UG (działając na podstawie § 8 ust.1 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu 
przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu 
o nadaniu tytułu profesora), po zapoznaniu się z opinią Komisji Doktorskiej, w głosowaniu 
tajnym, postanowiła nadać mgr Marcie Frankowskiej stopień doktora nauk matematycznych w 
zakresie matematyki. 
Wynik głosowania: TAK -30, NIE -0, Wstrz. -0. Obecnych 30 osób uprawnionych do 
głosowania 47 osób. 
 
Ad.3. 
 Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki w głosowaniu tajnym podjęła 
uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Tomaszowi Tylcowi.  
Wynik głosowania: TAK -31, NIE -0, Wstrz. -0. Obecnych 31 osób, uprawnionych do 
głosowania 46 osób. 
 
Ad.3.i. 
 Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki w głosowaniu tajnym powołała prof. 
dr hab. W. Majewskiego na promotora przewodu doktorskiego mgr Tomasza Tylca.  
Wynik głosowania: TAK -30, NIE -0, Wstrz. -1. Obecnych 31 osób, uprawnionych 46 osób. 
 
Ad.3.ii. 
 Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki w głosowaniu tajnym podjęła 
uchwałę o powołaniu Komisji doktorskiej w przewodzie mgr Tomasza Tylca w składzie: prof. 
dr hab. Robert Alicki, prof. dr hab. Piotr Bojarski (przew.), prof. UG, dr hab. Michał Horodecki, 
dr hab. Marek Krośnicki, prof. UG,  dr hab. Stanisław  Kryszewski, prof. dr hab. Władysław 
A. Majewski, dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG, dr hab. Andrzej Posiewnik. 
Wynik głosowania: TAK -31, NIE -0, Wstrz. -0. Obecnych 31 osób, uprawnionych 46 osób. 
 
Ad.3.iii. 
 Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki w głosowaniu tajnym podjęła 
uchwałę o powołaniu Komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej w przewodzie mgr 
Tomasza Tylca w składzie: prof. UG, dr hab. Stanisław Kryszewski-przewodniczący, prof. dr 
hab. Robert Alicki, dr hab. Marcin Marciniak, prof. dr hab. Władysław Majewski (prom.). 
Wynik głosowania: TAK -31, NIE -0, Wstrz. -0. Obecnych 31 osób, uprawnionych 46  osób. 
 
Ad.3.iiii. 
 Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki w głosowaniu tajnym podjęła 
uchwałę o powołaniu Komisji egzaminacyjnej z filozofii w przewodzie mgr Tomasza Tylca w 
składzie: prof. UG, dr hab. Stanisław Kryszewski – przewodniczący, prof. dr hab. Władysław 
Majewski (prom.), prof. UG, dr hab. Jarosław Mrozek (egzaminator z filozofii). 
Wynik głosowania: TAK -31, NIE -0, Wstrz. -0. Obecnych 31 osób, uprawnionych 46 osób. 
 



Ad.3.iiiii. 

 Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki w głosowaniu tajnym podjęła 
uchwałę o powołaniu Komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego w przewodzie mgr 
Krzysztofa Szczygielskiego w składzie: prof. UG, dr hab. Stanisław Kryszewski – 
przewodniczący, prof. dr hab. Władysław Majewski (prom.), mgr Lucyna Kupper (egzaminator 
z języka angielskiego). 
Wynik głosowania: TAK -31, NIE -0, Wstrz. -0. Obecnych 31 osób, uprawnionych 46 osób.  
 
Ad.4. 
 Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki w głosowaniu tajnym podjęła 
uchwałę o powołaniu prof. dr hab. Tomasza Komorowskiego na recenzenta rozprawy 
doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Pułki. Wynik głosowania: TAK -29, NIE - 0, Wstrz. - 2. 
Obecnych 31 osób, uprawnionych 46 osób.  

Ad.4.i. 

 Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki w głosowaniu tajnym podjęła 
uchwałę o powołaniu prof. dr hab. Tomasz Szarek na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr inż. 
Małgorzaty Pułki. Wynik głosowania: TAK -29, NIE -0, Wstrz. -2. Obecnych 31 osób, 
uprawnionych 46 osób. 
 
Ad.16. 
 Rada Wydziału MFiI w głosowaniu jawnym jednogłośnie poparła wniosek o przyjęcie 
sprawozdania z wykorzystania urlopu naukowego dr Marka Józefowicza. Obecnych 43 osoby, 
uprawnionych 69 osób. 
 

Ad.17a 
 Rada Wydziału MFiI w głosowaniu jawnym jednogłośnie poparła wniosek o 
zatwierdzenie sprawozdania z wykorzystania stypendium habilitacyjnego dr Marka 
Józefowicza. Obecnych 43 osoby, uprawnionych 69 osób. 

Ad.17b 

 Rada Wydziału MFiI w głosowaniu jawnym jednogłośnie poparła wniosek o 
zatwierdzenie sprawozdania z wykorzystania stypendium habilitacyjnego dr Błażeja 
Szepietowskiego. Obecnych 43 osoby, uprawnionych 69 osób. 
 
Ad.17c 
 Rada Wydziału MFiI w głosowaniu jawnym jednogłośnie poparła wniosek o 
zatwierdzenie sprawozdania z wykorzystania stypendium habilitacyjnego dr Michała Stukowa. 
Obecnych 43 osoby, uprawnionych 69 osób. 
 
Ad. 17d 

Rada Wydziału MFiI w głosowaniu jawnym jednogłośnie poparła wniosek o 
zatwierdzenie sprawozdania z wykorzystania stypendium habilitacyjnego dr Marcina 
Szyszkowskiego. Obecnych 43 osoby, uprawnionych 69 osób. 

 

 



Ad.19 
 Rada Wydziału MFiI w głosowaniu jawnym jednogłośnie poparła wniosek o wyrażenie 
zgody na prowadzenie wykładów przez pracowników niesamodzielnych IFD. Obecnych 43 
osoby, uprawnionych 69 osób. 

 
Ad.19.i. 
 Rada Wydziału MFiI w głosowaniu jawnym jednogłośnie poparła wniosek o wyrażenie 
zgody na prowadzenie wykładów przez dr P. Gnacińskiego. Obecnych 43 osoby, uprawnionych 
69 osób. 

 
Ad.19.ii. 
 Rada Wydziału MFiI w głosowaniu jawnym jednogłośnie poparła wniosek o wyrażenie 
zgody na prowadzenie wykładów przez pracowników niesamodzielnych w Instytucie 
Informatyki (lista w załączeniu). Obecnych 43 osoby, uprawnionych 69 osób. 
 
Ad.19.iii. 
 Rada Wydziału MFiI w głosowaniu jawnym jednogłośnie poparła wniosek o wyrażenie 
zgody na prowadzenie wykładów przez pracowników niesamodzielnych w Instytucie 
Matematyki (lista w załączeniu). 

  

  

 

  


