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W DNIU 27.05.2015 r. 

 

Prezentacja Przewodniczącego WRSS WFMiI: 

Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WFMiI PK Pan inż. Marek Gierat w formie 

prezentacji multimedialnej przedstawił sprawozdanie z działalności Samorządu w ostatnim miesiącu. 

(Prezentacja do wglądu w Biurze Dziekana) 

Sprawy finansowe: 

Dziekan poinformował, iż plan rzeczowo- finansowy nie został na czas rozesłany do zaopiniowania przez 

członków Komisji Finansowej, w związku z tym Dziekan postanowił przenieść ten punkt w całości na 

czerwcowe 100 posiedzenie Rady Wydziału. 

Sprawy osobowe: 

Członkowie RW pozytywnie zaopiniowali zatrudnienie mgra inż. Pawła Pławiaka na stanowisku asystenta 

naukowo-dydaktycznego w Instytucie Teleinformatyki od dnia 01.10.2015 r. na czas ograniczony okresem 

ustawowego zatrudnienia na stanowisku asystenta. 

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała zatrudnienie mgra inż. Michała Niedźwieckiego na stanowisku 

asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Teleinformatyki od dnia 01.10.2015 r. na czas ograniczony 

okresem ustawowego zatrudnienia na stanowisku asystenta. 

Członkowie RW pozytywnie zaopiniowali zatrudnienie mgra inż. Mateusza Barana na stanowisku asystenta 

naukowo-dydaktycznego w Instytucie Teleinformatyki od dnia 01.10.2015 r. na czas ograniczony okresem 

ustawowego zatrudnienia na stanowisku asystenta. 

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek o przedłużenie zatrudnienia dra Antoniego Marcińskiego 

na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Matematyki na okres niepełnych 4 miesięcy 

tj. od 02.06.2015 r. do 30.09.2015 r. 

Członkowie RW pozytywnie zaopiniowali wniosek o przyznanie stypendium doktorskiego na okres 

od 01.07.2015 r. na okres kolejnych 9 miesięcy dla mgra inż. Pawła Pławiaka zatrudnionego w Instytucie 

Teleinformatyki. 

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała powołanie dr hab. Wiesławy Bażeli- Wróbel na kierownika 

Katedry Fizyki Materiałów w Instytucie Fizyki na okres od 01.06.2015 r. do 30.08.2017 r.  

Sprawy dydaktyczne: 

Prezentacja Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia dr Joanny Żyra w sprawie wyników ankiet 

studenckich oraz procedur związanych z Wewnętrznym Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia.  

(Prezentacja dostępna w Biurze Dziekana) 

 

Sprawy organizacyjne: 

Dziekan zaprezentował w formie tabeli wszystkie obecnie realizowane projekty i granty na WFMiI 

w poszczególnych Instytutach. Z przykrością stwierdził, iż w chwili obecnej realizowanych jest tylko 6 

projektów, w tym 5 z nich kończy się już w 2015 r. Dziekan zaapelował do dyrektorów, aby zmobilizowali 

swoich pracowników do składania wniosków do NCN oraz NCBiR w kolejnych konkursach.  

O głos poprosiła Kierownik Administracyjna Wydziału  mgr Jolanta Ochał, która poinformowała, iż Dział 

Inwestycji i Remontów zwraca się z prośbą o zgłaszanie zadań do planu remontów i inwestycji na 2016 rok 

w terminie do 30.06.2015 r. Plany remontów i inwestycji z poszczególnych Instytutów należy przesłać w 

wersji papierowej i elektronicznej do Pani kierownik do dnia 16.06.br. 

Sprawy wniesione. 

Zasady ustalania uznaniowej części regulacji uposażenia zasadniczego w 2015 roku. 

Po dyskusji członkowie RW ustalili, iż projekt tej uchwały należy jeszcze przedyskutować na Kolegium 

Dziekańskim, dlatego też sprawę podwyżek Dziekan postanowił przenieść na czerwcowe posiedzenie RW.  



SPRAWOZDANIE Z OBRAD 99 RADY WYDZIAŁU FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI  

W DNIU 27.05.2015 r. 

 

Sprawy różne. 

O głos poprosił dr hab. Wojciech Otowski, prof. PK, który w kilku słowach zdał relację z Festiwalu Nauki, 

który odbywał się w dniach 20-23.05.br na rynku Głównym w Krakowie. Pan Profesor wyraził żal, iż na 

festiwalu już kolejny rok z rzędu nie ma reprezentacji wydziałowej kierunku Informatyka.  

 

W kolejnej sprawie o głos poprosiła studentka Pani Elżbieta Gotfryd z kierunku Fizyka Techniczna, która 

w krótkiej prezentacji multimedialnej zaprezentowała relację z wycieczki naukowej studentów III roku 

kierunku Fizyka Techniczna z wizyty w  głównej siedzibie CERN-u w Genewie. Dr hab. Wojciech Otowski, 

prof. PK pochwalił studentów, iż zachowywali się wzorowo i w pełni wykorzystali możliwość zwiedzania 

ośrodka naukowo-badawczego.  

Następne, 100 posiedzenie RW zaplanowano na 24.06.2015 r. 

 

Sprawozdanie przygotowała:                                                                              Kraków, 29.05.2015 r. 

mgr Katarzyna Pol  

Biuro Dziekana WFMiI 


