
SPRAWOZDANIE Z OBRAD 117 RADY WYDZIAŁU FIZYKI, MATEMATYKI  

I INFORMATYKI W DNIU 15.03.2017 r. 

 

 

Dziekan zaprezentował raport dotyczący oceny parametrycznej Wydziału wygenerowany 

z systemu POLON, który został przygotowany przez Pełnomocnika Dziekana ds. POLON-u 

dr Monikę Pokladko-Kowar. 

 

Rada Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki zatwierdziła propozycję progów 

punktowych dla potrzeb oceny okresowej działalności naukowej nauczycieli akademickich 

za lata 2017-2020. 

 

Sprawy osobowe:  

Członkowie posiedzenia RW pozytywnie zaopiniowali wniosek o zmianę warunków 

zatrudnienia dr hab. Zoryany Usatenko z Instytutu Fizyki ze stanowiska adiunkta 

z habilitacją na stanowisko profesora nadzwyczajnego od 01.04.2017 r. 

 

Rada Wydziału jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała wniosek o zmianę warunków 

zatrudnienia dr inż. Piotra Łabędzia z Instytutu Informatyki ze stanowiska asystenta 

naukowo-dydaktycznego na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego od 01.04.2017 r. 

Członkowie posiedzenia pozytywnie zaopiniowali wniosek w sprawie wszczęcia procedury 

nadania tytułu profesora dla Dyrektora Instytutu Teleinformatyki dr hab. Zbisława Tabora, 

prof. PK. 

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek o zmianę warunków zatrudnienia prof. dr 

hab. Tadeusza Lesiaka, na mocy porozumienia stron, z umowy na czas określony do dnia 

30.09.2017 r. na umowę na czas nieokreślony od dnia 01.04.2017 r. 

Członkowie posiedzenia pozytywnie zaopiniowali wniosek o zmianę warunków zatrudnienia 

dr Leszka Spałka, na mocy porozumienia stron, z umowy na czas określony do dnia 

30.09.2017 r. na umowę na czas nieokreślony od dnia 01.04.2017 r. 

Sprawy dydaktyczne: 

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek wykaz kierunków i specjalności 

prowadzonych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na WFMiI na kierunku 

Matematyka, Informatyka, Fizyka Techniczna i Nonotechnologie i Nanomateriały (I stopień) 

w roku akademickim 2018/2019 z określeniem poziomów studiów ( I i II stopnia), czasu ich 

trwania oraz zasad przyjęć na poszczególne kierunki z uwzględnieniem form i poziomów 

studiów. 

 

Członkowie posiedzenia pozytywnie zaopiniowali warunkowe głosowanie II stopień kierunku 

Nanotechnologie i Nanomateriały (uchwała będzie ważna w przypadku włączenia tego 

kierunku do oferty Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej). 



Prezentacja Pana Grzegorza Moś, Zastępcy Przewodniczącej Samorządu Studenckiego 

WRSS Pani Katarzyny Olender. 

Głos zabrał Pan Grzegorz Moś, Zastępca Przewodniczącej WRSS, który w formie krótkiej 

prezentacji multimedialnej przedstawił sprawozdanie z działalności Samorządu w ostatnim 

miesiącu (relacja z Dnia Liczby π oraz stan wypełnionych ankiet studenckich)  

(Prezentacja WRSS przedstawiona przez Pana Grzegorza Moś do wglądu w Biurze 

Dziekana). 

Dr hab. Jacek Jaśtal przedstawił krótkie sprawozdanie z obrad Senatu PK w dniu 22.02.br. 

 

Głos zabrał Dyrektor Instytutu, który poinformował, że zmarła mgr Maria Talaga, która była 

pracownikiem Instytutu jeszcze do września 2016 r. Pani Maria była wieloletnim wykładowcą 

przedmiotów prawnych, bardzo lubiana i ceniona wśród studentów. Następnie dr hab. Jacek 

Jaśtal poprosił o powstanie i uczczenie pamięci Pani Marii chwilą ciszy. 

 

Następne 118 posiedzenie RW zaplanowano na 19.04.2017 r. 

Sprawozdanie sporządziła:       Kraków, 17.03.2017 r. 

Mgr Katarzyna Pol 


