
SPRAWOZDANIE Z OBRAD RADY WYDZIAŁU FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI  

W DNIU 21.01.2015 r. 

Wniosek Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WFMiI Pana Marka 

Gierata o zwiększenie limitu środków na działalność w roku kalendarzowym 2015 o 1 000 zł.  

Dziekan poinformował, iż wniosek ten został skierowany do zaopiniowania przez Wydziałową Komisję 

Finansową. W jej imieniu Przewodniczący WKF dr inż. arch. Paweł Ozimek, poinformował, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek. 

Następnie Dziekan skierował w/w wniosek do zaopiniowania członkom RW.  

RW pozytywnie zaopiniowała wniosek o zwiększenie limitu środków na działalność Samorządu 

Studenckiego o 1 000 zł tj. z 15 000 na 16 000 zł. 

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Matematyki.  

Członkowie RW zdecydowaną większością głosów pozytywnie zaopiniowali kandydaturę doc. dra hab. 

Piotra Jakóbczaka, który zostanie zatrudniony w Instytucie Matematyki na stanowisku starszego 

wykładowcy od 01.03.2015 r. 

Odznaczenia państwowe i uczelniane 

Po zapoznaniu się z rekomendacjami Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń członkowie RW 

pozytywnie zaopiniowała następujące kandydatury do odznaczeń państwowych i uczelnianych: 

Odznaczenia państwowe: 

Złoty Medal za Długoletnią Służbę – dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK (IM) 

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę – dr Barbara Oleś (IF) oraz dr Katarzyna Pałasińska (IM) 

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę – Józef Dudzik (IF), dr hab. Piotr Kot (IM), dr Marek Tuleta (IF). 

Medal Komisji Edukacji Narodowej - dr inż. Stanisława Plichta (II). 

Odznaczenia uczelniane: 

Honorowa Odznaka PK- dr inż. Lech Jamroż (II), dr Mieczysława Solińska (IESiF), mgr Maria Talaga 

(IESiF). 

Złota Odznaka PK – dr hab. inż. Marek Stanuszek (II) 

Wszystkie pozytywnie zaopiniowane wnioski zostaną przesłane do Rektorskiej Komisji ds. Odznaczeń. 

Okresowa ocena nauczycieli akademickich 

Dziekan poinformował, iż zostały rozesłane do Dyrektorów wszystkich Instytutów materiały związane 

z przygotowaniem okresowej oceny nauczycieli akademickich oraz przypomniał, iż oceny na szczeblu 

zakładów i katedr muszą być zakończone do 15 lutego, a na szczeblu Instytutów do 28 lutego br. 

Komitet Organizacyjny Jubileuszu 70-lecia PK zwrócił się z prośbą o podanie propozycji osób ze 

środowiska biznesu i gospodarki, które zostaną zaproszone na Forum „Nauka i Gospodarka” (14.05.br) 

oraz o podanie propozycji osób ze środowiska nauki, które wezmą udział w Konferencji Naukowej nt.: 

„Practical applicications of innovative solutions resulting from scientific research” (15.05.br). Kandydatów 

należy zgłaszać do Biura Dziekana do dnia 23 stycznia br.  

Dyrektor IFJ prof. dr hab. Marek Jeżabek przekazał podziękowania za bardzo aktywny i liczny udział 

członków Naukowego Koła Fizyków KWARK, działającego przy Instytucie Fizyki WFMiI PK 

w konferencji naukowej „EPIPHANY” (Kraków, 8-10 stycznia br.) organizowanej przez IFJ PAN 

Członkowie KN KWARK przyczynili się istotnie do sukcesu organizacyjnego tej konferencji, a jeden 

z członków tego KN Pan Bartosz Dziedzic wygłosił w jej trakcie interesujący referat. 

Sprawozdanie przygotowała:                                                                              Kraków, 22.01.2015 r. 

mgr Katarzyna Pol 

Biuro Dziekana WFMiI 

  


