
SPRAWOZDANIE Z OBRAD 98 RADY WYDZIAŁU FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI  

W DNIU 22.04.2015 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 osobowe: 

Członkowie RW pozytywnie zaopiniowali wniosek o przedłużenie zatrudnienia dra Grzegorza 

Gancarzewicza na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Matematyki na okres 

od 1.10.2015 r. do 30.09.2019 r.  

Członkowie RW pozytywnie zaopiniowali również wniosek dr hab. Andrzeja Karafiata z prośbą 

o przywrócenie do pracy na stanowisku adiunkta z habilitacją od 01.05.2015 r. do 30.09.2017 r. 

w wymiarze pełnego etatu w Instytucie Informatyki. 

Dziekan w formie krótkiej prezentacji multimedialnej zaprezentował podsumowanie wyników oceny 

pracowników zatrudnionych na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki za lata 2013 i 2014. 

(Prezentacja dostępna do wglądu w Biurze Dziekana). 

Dr Jacek Jaśtal, który brał udział w pracach uczelnianej komisji prowadzącej pracę nad zmianami 

w ankiecie oceny pracowników naukowych, przedstawił w formie prezentacji warunki oceny pracowników 

PK (ocena dydaktyczna, naukowa i organizacyjna). 

(Prezentacja dostępna do wglądu w Biurze Dziekana). 

Sprawy dydaktyczne: 

Rada Wydziału FMiI pozytywnie zaopiniowała wniosek o zmianę przyporządkowania kierunku Fizyka 

Techniczna z obszaru nauk technicznych do obszaru nauk ścisłych i technicznych. Korekta ta jest 

przeprowadzona analogicznie do korekty na kierunku Nanotechnologia i nanomateriały, którą RW 

opiniowała w lutym br., dotyczy przypisania kierunku do dwóch obszarów kształcenia, bez zmiany treści 

efektów kształcenia. 

(Treść uchwały zaprezentowanej przez Prodziekan dr hab. Ewę Gondek dostępna w Biurze Dziekana) 

 

Sprawy organizacyjne: 

Dziekan przedstawił członkom RW skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej powołanej na rok akademicki 

2015/2016 na WFMiI dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Dr hab. Ewa Gondek – Przewodniczący WKR 

Dr Witold Obłoza – Sekretarz WKR 

Dr Lidia Skóra 

Dr Wiesław Chajec 

Mgr inż. Mateusz Baran 

Dr inż. Jerzy Białas 

Mgr Anna Ristic-Malec. 

 

 

Następne, 99 posiedzenie RW zaplanowano na 27.05.2015 r. 

Sprawozdanie przygotowała:                                                                              Kraków, 24.04.2015 r. 

mgr Katarzyna Pol Biuro Dziekana WFMiI 


