
SPRAWOZDANIE Z OBRAD 106 RADY WYDZIAŁU FIZYKI, MATEMATYKI  

I INFORMATYKI W DNIU 17.02.2016 r. 

 

 

Sprawozdanie z obron na kierunku Fizyka Techniczna – dr hab. Wojciech Otowski, 

prof. PK. 

Dr hab. Wojciech Otowski, prof. PK przedstawił w kilku słowach dokonania studentów 

kierunku Fizyka Techniczna, którzy w ostatnim czasie zdawali egzamin dyplomowy, 

uzyskując tytuł inżyniera. 

 

Sprawy Samorządu Studentów Wydziału FMiI. 

Głos zabrała Przewodnicząca WRSS WFMiI Pani Katarzyna Olender, która w formie krótkiej 

prezentacji multimedialnej przedstawiła sprawozdanie z działalności Samorządu w ostatnim 

miesiącu oraz serdecznie zaprosiła na 5 edycję Dnia Liczby π, która odbędzie się 14.03.br.  

(Prezentacja Przewodniczącej WRSS WFMiI do wglądu w Biurze Dziekana) 

 

Sprawy osobowe: 

Członkowie posiedzenia RW pozytywnie zaopiniowali wniosek o przyznanie stypendium 

doktorskiego dla mgr Adama Marszałka, zatrudnionego w Instytucie Informatyki, na okres 

11 miesięcy od dnia 29.02.2016 r. oraz wniosek o przyznanie mu płatnego urlopu, na okres 

3 miesięcy od dnia 01.03.2016 r.  

Rada Wydziału FMiI pozytywnie zaopiniowała wniosek o powołanie Pana Damiana 

Rożkowicza na przedstawiciela studentów w Wydziałowej Komisji Wyborczej. 

Sprawy dydaktyczne: 

Członkowie Rady Wydziału pozytywnie zaopiniowali korektę uchwały Rady Wydziału 

Fizyki Matematyki i Informatyki z dnia 18.03.2015 r. w sprawie wykazu kierunków 

i specjalności planowanych do prowadzenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

na WFMiI w roku akademickim 2016/2017 z określeniem poziomów studiów (I i II stopnia), 

czasu ich trwania oraz zasad rekrutacji. 

A także pozytywnie zaopiniowali uzupełnienie zapisu odnośnie warunków rekrutacji 

na studiach II stopnia, na kierunkach: Informatyka, Fizyka Techniczna, Nanotechnologie 

i Nanomateriały. 

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Prodziekan dr hab. Ewa Gondek 

w kilku słowach przedstawiła sprawozdanie z wyników rekrutacji zimowej w roku 

akademickim 2015/2016. 

 

Sprawy organizacyjne: 

Dziekan wraz z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Wyborczej dr hab. Ludwikiem 

Byszewskim, prof. PK, omówili harmonogram wyborów na uczelni i naszym Wydziale oraz 

oficjalnie zainaugurowali kampanię wyborczą (propozycja utworzenia Wydziałowego Forum 

Wyborczego). 



Sprawy różne: 

Dziekan poinformował o spotkaniu z przedstawicielami IBM, które odbyło się w 12.02.br 

na którym zostało podpisane porozumienie z tą firmą w ramach którego studenci naszego 

Wydziału będą mogli brać udział w praktykach, szkoleniach i stażach wakacyjnych 

organizowanych przez firmę IBM. 

 

Dziekan poinformował o rekrutacji do programu ERASMUS, która powinna się odbyć 

do 11.03.br dlatego Dziekan poprosił członków posiedzenia o zachęcenie studentów 

do wzięcia udziału w tym programie oraz programie IT PRO. 

O głos poprosił Administrator Budynku inż. Janusz Szlachta, który poinformował, iż przy 

wejściu do budynku przy ul. Podchorążych 1, po lewej stronie koło portierni został 

umieszczony defibrylator.  

 
 

Następne 107 posiedzenie RW zaplanowano na 23.03.2016 r. 

 

Sprawozdanie sporządziła:       Kraków, 18.02.2016 r. 

Mgr Katarzyna Pol 

Biuro Dziekana WFMiI 


