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SPRAWOZDANIE Z OBRAD 134 RADY WYDZIAŁU FIZYKI, MATEMATYKI 

I INFORMATYKI W DNIU 21.11.2018 r. 

 

Sprawy osobowe: 

 

Instytut Matematyki: 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału większością głosów pozytywnie zaopiniowali 

wniosek w sprawie zmiany warunków zatrudnienia mgr Eweliny Mulawy. 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału większością głosów pozytywnie zaopiniowali 

wniosek w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Krzysztofa Wesołowskiego. 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału większością głosów pozytywnie zaopiniowali 

wniosek w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Małgorzaty Zajęckiej. 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału większością głosów pozytywnie zaopiniowali 

wniosek w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Grzegorza Gancarzewicza. 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału większością głosów pozytywnie zaopiniowali 

wniosek w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Kamila Kulara. 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału większością głosów pozytywnie zaopiniowali 

wniosek w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Lecha Sławika. 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału większością głosów pozytywnie zaopiniowali 

wniosek w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Margarety Wiciak. 

 



Członkowie posiedzenia Rady Wydziału większością głosów pozytywnie zaopiniowali 

wniosek w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Anny Milian. 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału większością głosów pozytywnie zaopiniowali 

wniosek w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Marcina Skrzyńskiego. 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału większością głosów pozytywnie zaopiniowali 

wniosek w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Katarzyny Pałasińskiej. 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału większością głosów pozytywnie zaopiniowali 

wniosek w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Magdaleny Grzech. 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału większością głosów pozytywnie zaopiniowali 

wniosek w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Adama Szmaglińskiego. 

 

Instytut Informatyki: 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału większością głosów pozytywnie zaopiniowali 

wniosek w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Barbary Borowik. 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału większością głosów pozytywnie zaopiniowali 

wniosek w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr inż. Piotra Zabawy. 

 

Instytut Teleinformatyki: 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali wniosek 

w sprawie odwołania z funkcji opiekuna specjalności Analityka Danych dr hab. inż. Jacka 

Leśkowa, prof. PK. 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali wniosek 

w sprawie powołania do pełnienia funkcji opiekuna specjalności Analityka Danych (II stopień 

informatyka) dr inż. Pawła Pławiaka. 

 

 



 

 

 

 

Sprawy dydaktyczne: 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali wniosek 

w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów na kierunku Matematyka pierwszego 

i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019. 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali wniosek 

w sprawie dostosowania postanowień uchwały Rady Wydziału Fizyki, Matematyki 

i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 17/2018 2018 w sprawie oferty kształcenia 

wydziału oraz warunków rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia 

uruchomione w roku akademickim 2019/20 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 

lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

 

 

 

Sprawozdanie sporządziła:       Kraków, 23.11.2018 r. 

mgr Renata Wawro.      


