
SPRAWOZDANIE Z OBRAD 109 RADY WYDZIAŁU FIZYKI, MATEMATYKI  

I INFORMATYKI W DNIU 18.05.2016 r. 

 

Dr hab. Eugeniusz Szumakowicz, prof. PK zaprezentował gotowy przedstawiający wizerunek 

króla Władysława IV Wazy przywieziony w dniu dzisiejszym na Wydział. Dziekan 

zapowiedział, iż uroczyste odsłonięcie obrazu nastąpi 01.06.2016r. podczas imprezy 

organizowanej przez studentów naszego Wydziału oraz Wydziału Architektury. 

 
 

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 wyborach Najmilszej Studentki i Super Studenta PK 

oraz Krakowskim Kwietniu Krwiodawstwa a także o 54 Europaletowym Rajdzie PK. 

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

 

Następnie o głos poprosił Pan inż. Marek Gierat, który poprzez prezentację multimedialną w 

kilku słowach podsumował swoją działalność w latach 2011-2016 oraz serdecznie 

podziękował za 5 lat współpracy z Panem Dziekanem dr hab. inż. Markiem Stanuszkiem, 

członkami Rady Wydziału oraz Pionem Administracyjnym WFMiI.  

(Prezentacja Pana inż. Marka Gierata do wglądu w Biurze Dziekana). 

 

Sprawy osobowe: 

Członkowie posiedzenia RW pozytywnie zaopiniowali następujące przedłużenia zatrudnień 

pracowników WFMiI: 

- wniosek o zatrudnienie dr hab. Wiesławy Bażeli – Wróbel, prof. PK na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizyki na czas określony od 01.10.2016 r. 

do 21.11.2018 r., 

- wniosek o przedłużenie zatrudnienia mgr Haliny Nędzy - Kubiniec na stanowisku 

wykładowcy w Instytucie Informatyki na czas określony od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r., 

- wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr inż. Stanisławy Plichty na stanowisku starszego 

wykładowcy w Instytucie Informatyki na czas określony od 01.10.2016 r. do 30.09.2018 r., 



- wniosek o zatrudnienie mgr inż. Filipa Krużela na stanowisku asystenta naukowo-

dydaktycznego w Instytucie Informatyki na czas określony od 01.10.2016 r. do 30.09.2018 r. 

 

Następnie członkowie RW FMiI pozytywnie zaopiniowali następujące zatrudnienia: 

- wniosek o zatrudnienie dr hab. Ihora Mykytyuka na stanowisku adiunkta z habilitacją 

w Instytucie Matematyki PK od dnia 01.10.2016 r. do czasu osiągnięcia ustawowego wieku 

emerytalnego określonego ustawą o szkolnictwie wyższym.  

- wniosek o zatrudnienie dr Macieja Zakarczemnego na stanowisku adiunkta naukowo –

 dydaktycznego w Instytucie Matematyki PK od dnia 01.10.2016 r. na czas nieokreślony 

ograniczony okresem ustawowego zatrudnienia na stanowisku adiunkta. 

Dziekan powołał Panią dr Margaretę Wiciak z Instytutu Matematyki na Pełnomocnika 

Dziekana ds. Studiów Międzynarodowych i Programu Erasmus. 

Sprawy finansowe: 

Pkt.5a. Informacja o Planie Rzeczowo-Finansowym na rok 2016. 

Dziekan w kilku słowach omówił oraz przedstawił w formie prezentacji multimedialnej Plan 

Rzeczowo-Finansowy na rok 2016. Plan ten uzyskał pozytywna opinię członków 

Wydziałowej Komisji Finansowej. 

 

Pkt.5b. Podsumowanie finansów Wydziału w latach 2008-2016. 

Dziekan w formie prezentacji multimedialnej zaprezentował i omówił sytuację finansową 

Wydziału w okresie ostatnich 8 lat czyli dwóch kadencji.  

(Prezentacja ta zostanie rozesłana wszystkich członkom posiedzenia).  

 

Sprawa dydaktyczna: 

Rada Wydziału FMiI pozytywnie zaopiniowała korektę Uchwały RW FMiI (nr 24/2016 

z dnia 23.03.2016) w sprawie wykazu kierunków i specjalności prowadzonych na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych na WFMiI w roku akademickim 2017/2018 na kierunku 

Nanotechnologie i Nanomateriały. 

 

Rada Wydziału FMiI pozytywnie zaopiniowała uchwałę w sprawie korekty planów studiów 

I stopnia na kierunku Nanotechnologie i Nanomateriały. 

 

Sprawy organizacyjne: 

RW FMiI pozytywnie zaopiniowała wniosek kierownika Zakładu Inżynierii Oprogramowania 

dr hab. inż. Marka Stanuszka, w sprawie zmiany nazwy tegoż zakładu na Zakład 

Modelowania Systemów Złożonych w Instytucie Informatyki. 

 

Sprawy różne: 

Challenge Room – informacja o wydarzeniu. 

Informacje o wydarzeniu w formie krótkiej prezentacji multimedialnej przedstawiła Pani 

Kierownik Administracyjna Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki mgr Jolanta Ochał. 

 



Dziekan poinformował, iż egzaminy wstępne na Wydział Architektury odbędą się po raz 

pierwszy w weekend tj. 11.06 i 12.06.br., w związku z tym część budynku przy 

ul. Podchorążych 1 pozostająca w dyspozycji Wydziału Architektury będzie całkowicie 

wyłączona z zajęć dydaktycznych i niedostępna dla studentów w następujących terminach: 

- 10.06.br. (piątek) – od godz. 13:00; 

- 11.06.br. (sobota) – przez cały dzień; 

- 12.06.br. (niedziela) – przez cały dzień.  

 

Dziekan poinformował, że tegoroczna kampania „Pola Nadziei”, której celem jest zebranie 

funduszy na rzecz Hospicjum św. Łazarza, odbędzie się 01.06.2016 r. na całej Uczelni. 

Przedstawiciele z każdego Instytutu na Wydziale powinni zgłosić się w dniu 31.05.br. 

po odbiór puszki do kwestowania.  

 

Dr Margareta Wiciak poinformowała, iż 24.05.br. o godz. 11:00 w sali F003 odbędzie się 

Sesja Kół Naukowych naszego Wydziału, na którą serdecznie zaprasza wszystkich 

pracowników i studentów naszego Wydziału. 

 

Następne 110 posiedzenie RW zaplanowano na 22.06.2016 r., początek posiedzenia godz. 

11.15. 

 

Sprawozdanie sporządziła:       Kraków, 20.05.2016 r. 

Mgr Katarzyna Pol 

Biuro Dziekana WFMiI 


