
SPRAWOZDANIE Z OBRAD 110 RADY WYDZIAŁU FIZYKI, MATEMATYKI  

I INFORMATYKI W DNIU 22.06.2016 r. 

 

Sprawy Samorządu Studentów Wydziału FMiI. 

Głos zabrała Pani Katarzyna Olender, która w formie krótkiej prezentacji multimedialnej 

przedstawiła sprawozdanie z działalności Samorządu w ostatnim miesiącu. Pani 

Przewodnicząca poinformowała m.in. o Dniu Dziecka – czyli wspólnym święcie WFMiI oraz 

WA (turniej żywych szachów) oraz o 24 - godzinnym PeKaton organizowanym we 

współpracy z Wydziałową Radą Samorządu Studenckiego Wydziału Inżynierii Elektrycznej 

i Komputerowej. Następnie Przewodnicząca WRSS WFMII Pani Katarzyna Olender wraz 

z przedstawicielami Samorządu podziękowali serdecznie Panu Dziekanowi oraz Państwu 

Prodziekanom za współpracę podczas obecnej kadencji. 

(Prezentacja Przewodniczącej WRSS Pani Katarzyny Olender do wglądu w Biurze Dziekana). 

 

O głos poprosił dr hab. Eugeniusz Szumakowicz, prof. PK, który zaprezentował artykuł 

z Dziennika Polskiego (z dnia 02.06.2016 r.) dotyczący uroczystego odsłonięcia porteru króla 

Władysława IV Wazy w holu budynku WFMiI przy ul. Podchorążych 1. Profesor przekazał 

kopię obrazu na płycie CD do archiwum Wydziału.  

(Artykuł z Dziennika Polskiego do wglądu w Biurze Dziekana) 

 

Dziekan oddał głos Pani Pełnomocnik Kół Naukowych dr Margarecie Wiciak, która w kilku 

słowach przedstawiła sprawozdanie z Sesji Kół Naukowych, która odbyła się w dniu 

24.05.2016 r. 

(Sprawozdanie z Sesji Kół Naukowych WFMiI do wglądu w Biurze Dziekana) 

 

Informacja dotycząca konferencji ECMS 2016. 

Dziekan oddał głos mgr inż. Danielowi Grzonce, który w formie prezentacji multimedialnej 

przedstawił relację z międzynarodowej konferencji „30
th

 European Conference on Modelling 

and Simulation”, która odbyła się w dniach 31.05.- 03.06.br. w Regensburgu w Niemczech. 

 

Sprawy osobowe: 

Członkowie posiedzenia RW pozytywnie zaopiniowali następujące wnioski złożone przez 

pracowników WFMiI: 

- wniosek dotyczący rezygnacji prof. dr hab. Włodzimierza Wójcika z pełnienia funkcji 

Dyrektora Instytutu Fizyki od dnia 01.07.2016 r., 

- wniosek o powołanie prof. dr hab. Piotra Zielińskiego na p.o. Dyrektora Instytutu Fizyki 

od 01.07.2016 r. do 31.08.2017 r., 

- wniosek dotyczący powołania dr hab. inż. Marka Stanuszka na stanowisko Kierownika 

Zakładu Modelowania Systemów Złożonych (F -33) w Instytucie Informatyki na okres 

25.05.2016 r. do 31.08.2017 r., 

- wniosek o przyznanie stypendium doktorskiego dla mgra inż. Dariusza Żelasko, 

zatrudnionego w Instytucie Teleinformatyki, na okres 18 miesięcy od dnia 01.07.2016 r. 

do 31.12.2017 r., 

 

https://www.facebook.com/events/887158098061144/


Następnie członkowie RW FMiI pozytywnie zaopiniowali następujące zatrudnienia: 

- wniosek o przedłużenie zatrudnienia prof. dr hab. Tadeusza Lesiaka na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizyki od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r., 

- wniosek o zatrudnienie dr hab. Joanny Jałochy - Bratek na stanowisku adiunkta z habilitacją 

w Instytucie Fizyki od 01.10.2016 r. do 30.09.2018 r., 

- wniosek o zatrudnienie dr Adama Szmaglińskiego na stanowisku adiunkta naukowo -

 dydaktycznego w Instytucie Fizyki od 01.10.2016 r. na czas nieokreślony ograniczony 

okresem ustawowego zatrudnienia na stanowisku adiunkta, 

- wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr Jana Kurzyka na stanowisku starszego wykładowcy 

w Instytucie Fizyki od 01.10.2016 r. do czasu osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego 

określonego ustawą o szkolnictwie wyższym, 

- wniosek o przedłużenie zatrudnienia mgr inż. Piotra Łabędzia na stanowisku asystenta 

naukowo-dydaktycznego w Instytucie Informatyki od 01.10.2016 r. na czas nieokreślony 

ograniczony okresem ustawowego zatrudnienia na stanowisku asystenta, 

- wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr inż. Jerzego Białasa na stanowisku starszego 

wykładowcy w Instytucie Informatyki na czas określony od 01.10.2016 r. do 22.11.2018 r. , 

- wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr Marka Mikulca na stanowisku adiunkta naukowo –

 dydaktycznego w Instytucie Ekonomii, Socjologii i Filozofii od dnia 01.10.2016 r. na czas 

nieokreślony ograniczony okresem ustawowego zatrudnienia na stanowisku adiunkta, 

- wniosek o zatrudnienie dr Aleksandra Iwaszczuka na stanowisku adiunkta naukowo –

 dydaktycznego w Zakładzie Ekonomii, Zarządzania i Marketingu Instytucie Ekonomii, 

Socjologii i Filozofii od dnia 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r., 

- wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr Iwony Butmanowicz  - Dębickiej na stanowisku 

adiunkta naukowo – dydaktycznego w Zakładzie Filozofii, Etyki i Socjologii w Instytucie 

Ekonomii, Socjologii i Filozofii od 01.10.2016 r. na czas nieokreślony ograniczony okresem 

ustawowego zatrudnienia na stanowisku adiunkta, 

- wniosek o przedłużenie zatrudnienia mgr inż. Dawida Barnasia na stanowisku asystenta 

naukowo-dydaktycznego w Instytucie Teleinformatyki od 01.10.2016 r. na czas nieokreślony 

ograniczony okresem ustawowego zatrudnienia na stanowisku asystenta, 

- wniosek o przedłużenie zatrudnienia mgr inż. Mateusza Michałka na stanowisku asystenta 

naukowo-dydaktycznego w Instytucie Teleinformatyki od 01.10.2016 r. na czas nieokreślony 

ograniczony okresem ustawowego zatrudnienia na stanowisku asystenta, 

Sprawa wniesiona: 

- wniosek dotyczący przedłużenia pełnienia funkcji kierownika Katedry Fizyki Materiałów 

dla dr hab. Wiesławy Bażeli- Wróbel, prof. PK w okresie od 01.10.2016 r. do 31.08.2017 r. tj. 

do końca obecnej kadencji. 

 

Prezentacja Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia dr hab. Joanny Żyra 

w sprawie wyników ankiet studenckich. 

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia dr hab. Joanna Żyra w formie prezentacji 

multimedialnej przedstawiła wyniki z ankiet studenckich za semestr zimowy roku 

akademickiego 2015/2016. 

(Prezentacja dr hab. Joanny Żyra do wglądu w Biurze Dziekana) 

 



Sprawozdanie dr hab. Joanny Żyra z bieżącej działalności EPAK (Elektroniczna 

Platforma Analizy Kompetencji) 

Dr Joanna Żyra w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła sprawozdanie 

z działalności Elektroniczna Platforma Analizy Kompetencji. 

(Prezentacja dr hab. Joanny Żyra do wglądu w Biurze Dziekana) 

 

RW pozytywnie zaopiniowała udzielenie pełnomocnictwa Dziekanowi na przyjęcie protokołu 

z ostatniego posiedzenia Rady Wydziału w kadencji 2012-2016.  

Dziekan złożył na ręce studentów serdeczne podziękowania za współpracę i organizację 

turnieju szachowego i przede wszystkim za to, że „pozwolili mu być królem, nawet 

z papierzaną koroną”. Następnie Dziekan skierował słowa podziękowania na ręce wszystkich 

członków posiedzenia Rady Wydziału słowa podziękowania za współpracę podczas tych 

dwóch kadencji 2008-2012 oraz 2012-2016. 

Następne 111 posiedzenie RW zaplanowano na wrzesień (termin zostanie podany na początku 

września). 

 

Sprawozdanie sporządziła:       Kraków, 24.05.2016 r. 

Mgr Katarzyna Pol 

Biuro Dziekana WFMiI 


