
SPRAWOZDANIE Z OBRAD 101 POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU FIZYKI, 

MATEMATYKI I INFORMATYKI W DNIU 23.09.2015 R. 

 

Sprawy Samorządu Studentów Wydziału FMiI. 

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 w sprawach finansowych w okresie wakacyjnym nie działo się zbyt 

wiele, w tej chwili czekamy na podsumowanie trzech kwartałów tego roku przygotowywane 

przez Panią Kwestor PK mgr Małgorzatę Kurowską.  

 

Sprawy osobowe: 

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała zatrudnienie mgra inż. Andrzeja Wilczyńskiego 

na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego na okres 2 lat tj. od 01.10.2015 r. 

do 30.09.2017 r. w Instytucie Informatyki. 

Członkowie RW pozytywnie zaopiniowali wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć 

w roku akademickim 2015/2016 przez mgra inż. Dariusza Żelasko oraz mgra inż. Tomasza 

Sośnickiego zatrudnionych w Instytucie Teleinformatyki. 

Sprawy dydaktyczne. 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dr hab. Ewa Gondek przedstawiła 

sprawozdanie dotyczące wyników ostatniej  rekrutacji na Wydziale 

Dziekan poprosił aby członkowie posiedzenia zapoznali się z treścią Zarządzenia nr 30 

Rektora PK (zostanie wysłane drogą mailową przez pracownika Biura Dziekana) bowiem 

podczas kolejnej Rady Wydziału w październiku zmodyfikowana procedura dyplomowania 

zostanie poddana opiniowaniu przez członków RW.  

Sprawy organizacyjne: 

Dziekan poinformował, iż w ostatnich dniach został wysłany raport do MNiSW 

z wykorzystania środków przyznanych na DS w roku 2014, natomiast do 30.09.br Dziekan 

wyznaczył termin nadsyłania z poszczególnych Instytutów wniosków o finansowanie DS na 

rok 2016 rok. 

Dziekan poinformował członków posiedzenia, iż otrzymał od Dyrektora IFJ PAN 

prof. dr hab. Marka Jeżabka wyrazy uznania i podziękowanie dla studentów naszego 

Wydziału: Elżbiety Gotfryd, Juliusza Chojenki, Bartosza Dziedzica i Damiana Kasyana, 

członków studenckiego Koła Naukowego „KWARK” za ich wkład pracy w organizację 

i udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów KRYSZTAŁKI 

MOLEKULARNE 2015.  

Dziekan poinformował, iż dr Agnieszka Łuszczak z Instytutu Fizyki została laureatką 

programu „Mobilność Plus” i tym samym znalazła się w gronie 65 młodych naukowców, 

którzy wyjadą na badania w zagranicznych renomowanych ośrodkach i będą prowadzić 

badania przy wykorzystaniu aparatury i metod niedostępnych w kraju. Dzięki temu 



wyjazdowi dr Agnieszka Łuszczak będzie mogła prowadzić badania pod opieką wybitnych 

badaczy o międzynarodowym autorytecie. 

Przewodniczący WRSS inż. Marek Gierat zaprosił wszystkich uczestników posiedzenia 

na Grę świateł i dźwięku na elewacji budynku (mapping 3D), która odbędzie się w ramach 

Małopolskiej Nocy Naukowców w dniu 25.09.2015r. Pokazy odbywać się będą na elewacji 

budynku „Działownia” przy ul. Warszawskiej 24 od godziny 20.00 do 22.00 co 30 minut. 

Mapping 3D został przygotowany przez studentów naszego Wydziału. 

 

Sprawy różne. 

O głos poprosił Prodziekan dr inż. Jerzy Jaworowski, który podziękował Panu inż. Markowi 

Gieratowi za świetnie przygotowaną akcję reklamową naszego Wydziału, która została 

przeprowadzona w środkach komunikacji miejskiej. Pan Prodziekan podkreślił, że Pan inż. 

Marek Gierat wykonał całą pracę całkowicie charytatywnie.  

 

Następne, 102 posiedzenie RW zaplanowano na 21.10.2015 r. 

 

Sprawozdanie przygotowała: Kraków,  25.09.2015 r. 

Mgr Katarzyna Pol 

Biuro Dziekana WFMiI 


