
Toruń 19.06.2019 r. 

 

 

 

Szanowni Państwo 

Członkowie Rady Wydziału Filologicznego UMK 

 

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Filologicznego UMK, które odbędzie 

się w dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 9:00 w sali 307. 

 

 

Porządek obrad: 

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

2. Wniosek komisji o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Magdalenie Żabowskiej – 

referuje dr hab. Andrzej Moroz, prof. UMK 

3. Wniosek komisji o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Piotrowi Zemszałowi – referuje 

dr hab. Monika Krajewska 

4. Wniosek komisji literaturoznawczej o nadanie mgr Dominice Dźwinel stopnia doktora nauk 

humanistycznych – referuje prof. dr hab. Danuta Künstler-Langner 

5. Wniosek komisji literaturoznawczej o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Dominiki 

Dźwinel – referuje prof. dr hab. Danuta Künstler-Langner 

6. Wniosek komisji językoznawczej o nadanie mgr Natalii Bartoszek stopnia doktora nauk 

humanistycznych – referuje dr hab. Lech Zieliński, prof. UMK 

7. Wniosek komisji językoznawczej o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Natalii Bartoszek – 

referuje dr hab. Lech Zieliński, prof. UMK 

8. Wniosek komisji literaturoznawczej o nadanie mgr Oldze Kutzner stopnia doktora nauk 

humanistycznych – referuje dr hab. Danuta Kowalewska, prof. UMK 

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

-dydaktycznego (asystenta) w ILP – referuje dr hab. Wacław Lewandowki, prof. UMK 

10. Wniosek w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta dydaktycznego 

(wykładowcy) w KFA – referuje dr hab. Przemysław Żywiczyński, prof. UMK 

11. Wnioski o zatrudnienie w KFR – referuje dr hab. Piotr Sadkowski: 

11.1. mgr Sylwii Mołoń na stanowisku lektora 

11.2. mgr. Łukasza Ściesińskiego na stanowisku asystenta dydaktycznego (wykładowcy) 

12. Wniosek o zatrudnienie dr Karoliny Klejewskiej na stanowisku adiunkta dydaktycznego 

(starszego wykładowcy) – referuje dr hab. Piotr Sadkowski 

13. Wniosek o zatrudnienie dr Marceliny de Zoete-Leśniczak na stanowisku adiunkta badawczo- 

-dydaktycznego (adiunkta) w ZJ – referuje prof. dr hab. Krzysztof Stefański 

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

-dydaktycznego (asystenta) w ZJ – referuje prof. dr hab. Krzysztof Stefański 

15. Wniosek o zatrudnienie dr Aldony Kobus na umowę na zastępstwo w KK – referuje dr hab. 

Violetta Wróblewska, prof. UMK 

16. Wnioski o zatrudnienie w SKiJPdO – referuje dziekan prof. dr hab. Przemysław Nehring: 



16.1. mgr Dominiki Mafutali-Makuch na stanowisku asystenta dydaktycznego (wykładowcy) 

16.2. mgr Agnieszki Szolc na stanowisku asystenta dydaktycznego (wykładowcy) 

16.3. dr Moniki Goszczyńskiej na stanowisku adiunkta dydaktycznego (starszego wykładowcy) 

16.4. mgr Karoliny Pluskoty na stanowisku asystenta dydaktycznego (wykładowcy) 

17. Wnioski Wydziałowej Komisji Dydaktycznej 

18. Wolne wnioski 

 

 

 

Dziekan 

 

/-/ prof. dr hab. Przemysław Nehring 

 

 

 

 


