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SPRAWOZDANIE Z OBRAD 127 RADY WYDZIAŁU FIZYKI, MATEMATYKI 

I INFORMATYKI W DNIU 07.03.2018 r. 

 

 

Informacje Dziekana: 

Dziekan dr hab. Andrzej Woszczyna, prof. PK poinformował, iż decyzją Rektora 

dr hab. inż. Leszek Bieniasz oraz dr Marek Malinowski jako wyróżniający się pracownicy 

naukowi i naukowo-dydaktyczni otrzymają premię LIDER.  

 

Sprawy osobowe: 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek 

w sprawie Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców dla dr inż. Pawła Pławiaka. 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału większością głosów pozytywnie zaopiniowali 

wniosek w sprawie przyznania stypendium doktorskiego dla mgr inż. Artura 

Niewiarowskiego. 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek 

w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Małgorzaty Zajęckiej. 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek 

w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Krzysztofa Wesołowskiego.  

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału większością głosów pozytywnie zaopiniowali 

wniosek w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr inż. Jerzego Jaworowskiego. 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek 

w sprawie zmiany warunków zatrudnienia mgr Dariusza Michalskiego. 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek 

w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego 

w Instytucie Teleinformatyki. 



Członkowie posiedzenia Rady Wydziału większością głosów pozytywnie zaopiniowali 

wniosek w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego 

w Instytucie Teleinformatyki. 

 

Sprawy dydaktyczne: 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek 

w sprawie oferty kształcenia wydziału oraz warunków rekrutacji na studia stacjonarne 

i niestacjonarne I i II stopnia uruchomione w roku akademickim 2019/2020. 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Egzaminacyjnej oraz zasad 

przeprowadzania egzaminów. 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek 

w sprawie uzupełnienia listy siatek na kierunku Informatyka I stopnia z przedmiotów 

wybieralnych. 

 

Dziekan dr hab. Andrzej Woszczyna, prof. PK zwrócił uwagę na list Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego w sprawie określonej jako „polskie powroty”. 

 

Pani Katarzyna Olender przekazała informację o nadchodzącym Dniu Liczby Pi, który 

odbędzie się 14.03.2018 roku. 

 

Dr hab. Jacek Jaśtal przedstawił krótkie sprawozdanie z obrad Senatu PK. 

 

 

Sprawozdanie sporządziła:       Kraków, 07.03.2018 r. 

mgr Renata Wawro.      


