
 

 

 

 

 
Wydział  

Fizyki, Matematyki i Informatyki 
 

 

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki 
ul. Podchorążych 1,  
30-084 Kraków 

 

12 628 31 52, 12 628 31 51, faks: 12 638 07 28  
fmi@pk.edu.pl 

www.fmi.pk.edu.pl 
 

 

SPRAWOZDANIE Z OBRAD 122 RADY WYDZIAŁU FIZYKI, MATEMATYKI 

I INFORMATYKI W DNIU 21.09.2017 r. 

 

Informacje Dziekana: 

Dziekan poinformował, że JM Rektor nie podpisał mianowania dla zastępców dyrektorów 

instytutów ds. badań i rozwoju. 

 

W dniu 14 września 2017r. delegacja na czele z Rektorem (z udziałem m.in. Dziekana WFMiI 

dr hab. Andrzeja Woszczyny, prof. PK), podpisała z Uniwersytetem w Luoyang w Chinach 

umowę o współpracy w dziedzinie nauczania. 

 

Po naradzie z Wydziałowym opiekunem Programu Erasmus dr Margaretą Wiciak i kilkoma 

innymi osobami Dziekan postanowił utrzymać mnożnik „2” dla zajęć z obcokrajowcami. 

Decyzja Dziekana dotyczy roku akademickiego 2017/2018. 

 

Konkursy: 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału większością głosów pozytywnie zaopiniowali 

wniosek w sprawie zatrudnienia mgr Eweliny Filo na stanowisku asystenta naukowo-

dydaktycznego w Instytucie Matematyki. 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału większością głosów pozytywnie zaopiniowali 

wniosek w sprawie zatrudnienia dr Volodymera Dilnyia na stanowisku adiunkta naukowo-

dydaktycznego w Instytucie Matematyki.  

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału większością głosów pozytywnie zaopiniowali 

wniosek w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Mikhaila Kovalevskya na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Instytucie Matematyki. 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału większością głosów pozytywnie zaopiniowali 

wniosek w sprawie zatrudnienia mgr inż. Adriana Widłaka na stanowisku asystenta 

naukowo – dydaktycznego w Instytucie Informatyki. 

 



Członkowie posiedzenia Rady Wydziału większością głosów pozytywnie zaopiniowali 

wniosek w sprawie zatrudnienia mgr inż. Mateusza Nytko na stanowisku asystenta naukowo 

– dydaktycznego w Instytucie Informatyki. 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału większością głosów pozytywnie zaopiniowali 

wniosek w sprawie zatrudnienia mgr inż. Jacka Tchórzewskiego na stanowisku asystenta 

naukowo – dydaktycznego w Instytucie Informatyki w Zakładzie Inteligencji Obliczeniowej. 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału większością głosów pozytywnie zaopiniowali 

wniosek w sprawie zatrudnienia dr inż. Tomasza Nabagło na stanowisku adiunkta naukowo 

– dydaktycznego w Instytucie Teleinformatyki w Zakładzie Systemów Rozproszonych. 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału większością głosów pozytywnie zaopiniowali 

wniosek w sprawie zatrudnienia mgr inż. Bartosza Wójcika na stanowisku asystenta 

naukowo – dydaktycznego w Instytucie Teleinformatyki w Zakładzie Systemów 

Rozproszonych. 

 

Sprawy osobowe: 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału większością głosów pozytywnie zaopiniowali 

wniosek w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego na okres od 01.10.2017r. do 30.09.2020 

dla prof. dr hab. Tadeusza Lesiaka z Instytutu Fizyki.  

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału większością głosów pozytywnie zaopiniowali 

wniosek w sprawie przedłużenia płatnego urlopu naukowego na okres od 01.10.2017r. do 

30.09.2018 dla dr Leszka Spałka z Instytutu Fizyki.  

 

Sprawy dydaktyczne: 

Dyrektor Instytutu Matematyki dr hab. Włodzimierz Jelonek poinformował o zmianach 

w Radzie Programowej dla kierunku Matematyka. Zmiana dotyczy odwołania z Rady 

Programowej Pana dr hab. Piotra Kota i powołanie na jego miejsce dr Mariusza Jużyńca. 

Decyzją Dziekana sprawa została odłożona na posiedzenie następnej RW.  

 

Korekta planów studiów na kierunku Fizyka Techniczna – punkt wycofany z porządku obrad.  

 



Wniosek o nagrody MNiSW – brak wniosków. 

 

Członkowie RW w głosowaniu jawnym wyrazili aprobatę na uruchomienie w roku 

akademickim 2017/2018 na studiach stacjonarnych na kierunku Informatyka specjalności 

Informatyka Stosowana w liczności 16 osób.  

 

Sprawy organizacyjne: 

Prezentacja Przewodniczącej WRSS Pani Katarzyny Olender - nieobecna 

 

Sprawozdanie z posiedzeń Senatu PK (referuje dr hab. Jacek Jaśtal) - na czerwcowym senacie 

odbyło się wiele głosowań formalnych, zwłaszcza zmiany dyrektorów jednostek 

międzywydziałowych.  

 

Informacje instytutów WFMiI - Pan dr hab. Jacek Jaśtal podziękował za pomoc okazaną 

Instytutowi Ekonomii, Socjologii i Filozofii w czasie remontu jego pomieszczeń, szczególnie 

za gościnność władz Instytutu Teleinformatyki, a Panu dr inż. J. Jaworowskiemu za 

doglądanie prac podczas jego nieobecności. 

 

Wolne wnioski: 

 

W ramach wolnych wniosków Pan dr hab. J. Jaśtal zreferował sprawę nowej ustawy 

o szkolnictwie wyższym w nawiązaniu do Kongresu Nauki który odbył się w Krakowie. 

 

Dyrektor Instytutu Informatyki dr hab. J. Kołodziej, prof. PK przekazała informację 

o zbliżającej się akredytacji kierunku Informatyka, odbywającej się na wniosek Instytutu. 

 

Pan prof. Piotr Zieliński poinformował o prestiżowej konferencji DYPROSO 2017. 

 

Pani dr hab. Joanna Kołodziej, prof. PK opowiedziała o mini konferencji zorganizowanej 

przez Pana Szustera (pracownika Instytutu Informatyki). 

 



Na koniec Dziekan zaprosił na inaugurację wydziałową 2  października 2017r. do Działowni 

przy ul. Warszawskiej 24, a Pan Prorektor zaprosił na inaugurację centralną PK na dzień 

3 października 2017 r. również w Działowni. 

 

Następne 116 posiedzenie RW zaplanowano na 18.10.2017 r. 

 

Sprawozdanie sporządziła:       Kraków, 01.03.2018 r. 

mgr Renata Wawro.     

 


