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Sprawozdanie finansowe z 3 kwartałów. 

Dziekan przedstawił w formie prezentacji multimedialnej sprawozdanie finansowe 

z 3 kwartałów funkcjonowania Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki.  
 

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie 

Teleinformatyki.  

Członkowie RW zdecydowaną większością głosów pozytywnie zaopiniowali kandydaturę 

mgra inż. Mateusza Michałka, który zostanie zatrudniony w Instytucie Teleinformatyki 

na stanowisku asystenta  naukowo-dydaktycznego na okres od 01.12.2014 r. do 30.09.2016 r. 
 

Zgoda na prowadzenie wykładów w roku akademickim 2014/2015 przez asystentów 

Instytutu Teleinformatyki. 

RW pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący zgody na prowadzenie wykładów w roku 

akademickim 2014/2015 przez następujących asystentów naukowo-dydaktycznych 

w Instytucie Teleinformatyki: mgr inż. Michała Niedźwieckiego, mgr inż. Tomasza 

Sośnickiego oraz mgr inż. Dariusza Żelasko. 
 

Weryfikacja składów osobowych Rad Programowych na poszczególnych kierunkach 

kształcenia. 

W związku z odejściem na emeryturę pracowników WFMiI, Dziekan poinformował 

o konieczności uzupełnienia składów osobowych Rad Programowych, które zostały powołane 

na 78 RW w dniu 20.03.2013r.  

RW pozytywnie zaopiniowała następujących kandydatów do poszczególnych Rad 

Programowych: 

Do Rady Programowej dla kierunku Fizyka Techniczna: Dr hab. Włodzimierz Jelonek. 

Do Rady Programowej dla kierunku Matematyka: Dr Magdalena Grzech, dr hab. Piotr 

Kot, dr Margareta Wiciak. 

Do Rady Programowej dla kierunku Informatyka: Dr inż. Michał Bereta oraz dr inż. 

Krzysztof Rzecki. 
 

Powołanie nowego opiekuna kierunku Matematyka. 

RW pozytywnie zaopiniowała kandydaturę dr hab. inż. Jacka Leśkowa, prof. PK 

na nowego opiekuna kierunku Matematyka, który został powołany w miejsce dr hab. Teresy 

Winiarskiej, prof. PK, która odeszła w tym roku na emeryturę. 

 

Limity w ilości prowadzenia prac dyplomowych. 

Podczas obrad RW dyskutowano o ograniczeniu do 10 na rok prac dyplomowych 

prowadzonych przez pracowników naukowych na WFMiI. Ostateczna decyzja zostanie 

podjęta na kolejnym Kolegium Dziekańskim. 

 

System informacyjny WFMiI. 

Dziekan zapowiedział, że wkrótce zostanie uruchomiony System Informacyjny na naszym 

Wydziale, który umożliwi lepszą komunikację między pracownikami, a główną administracją 

WFMiI.  
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Uroczystość rozdania dyplomów absolwentom WFMiI. 

Dziekan poinformował członków posiedzenia, iż 13.12. br. tj. sobota odbędzie się uroczyste 

rozdanie dyplomów dla absolwentów naszego Wydziału, które najprawdopodobniej odbędzie 

się w Sali F003. 

 

Uroczystości 70-lecia PK 

Dziekan poprosił Dyrektorów Instytutów o przesłanie ostatecznej  listy kandydatów, którzy 

wezmą udział w uroczystości w ramach obchodów 70-lecia PK w dniu 14.05.2015r. 

w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.  

 

Dziekan zachęcił wszystkich pracowników WFMiI do przyłączenia się do akcji 

organizowanej przez studentów „ Studenci dzieciom - Mikołajki 2014” oraz akcji „Szlachetna 

Paczka” organizowanej przez dr inż. Stanisławę Plichtę z Instytutu Informatyki.  


