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Otwarcie posiedzenia 
Uroczyste Posiedzenie 100 Rady Wydziału otworzył Dziekan dr hab. inż. Marek Stanuszek. Dziekan 

poinformował, iż z okazji 100 posiedzenia Rady Wydziału zostały przygotowane okolicznościowe 

podarunki dla każdego z członków posiedzenia, które zostały rozdane przez Panie pracujące w Dziekanacie.  

 

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 finansowe 

Plan rzeczowo-finansowy 

Dziekan w kilku słowach przedstawił i omówił Plan rzeczowo-finansowy Wydziału Fizyki, Matematyki 

i Informatyki na rok 2015.  

Przyjęcie zasad przyznawania podwyżek 

Członkowie RW jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali treść uchwały RW dotyczącą przyjęcia ogólnych 

zasad ustalania uznaniowej części regulacji uposażenia zasadniczego pracowników Wydziału w roku 2015. 

(Treść uchwały dostępna w Biurze Dziekana) 

Sprawy osobowe 

Członkowie RW pozytywnie zaopiniowali wniosek o zatrudnienie dr inż. Bożeny Burtan-Gwizdały 

na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Fizyki na czas od 01.10.2015 r. na czas 

nieokreślony ograniczony okresem ustawowego zatrudnienia na stanowisku adiunkta. 

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek o zatrudnienie dr inż. Natalii Nosidak na stanowisku 

adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Fizyki na czas od 01.10.2015 r. na czas nieokreślony 

ograniczony okresem ustawowego zatrudnienia na stanowisku adiunkta. 

Członkowie RW pozytywnie zaopiniowali wniosek o zatrudnienie dra Leszka Spałka na stanowisku 

adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Fizyki na czas od 01.10.2015 r. do 30.09.2017 r. 

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek o przedłużenie umowy o pracę dra inż. Pawła 

Karbowniczka na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Fizyki na czas od 01.10.2015 r. 

na czas nieokreślony ograniczony okresem ustawowego zatrudnienia na stanowisku adiunkta. 

Członkowie RW pozytywnie zaopiniowali wniosek o zatrudnienie dra Szymona Plisia na stanowisku 

adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Matematyki od 01.10.2015 r. na czas nieokreślony 

ograniczony okresem ustawowego zatrudnienia na stanowisku adiunkta. 

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek o zatrudnienie dr Ewy Strzałkowskiej - Kominiak 

na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Matematyki na okres 2 lat tj. od 01.10.2015 r. 

do 30.09.2017 r. 

Członkowie RW pozytywnie zaopiniowali wniosek o zatrudnienie dra Marka Malinowskiego na stanowisku 

adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Matematyki na okres 2 lat tj. od 01.10.2015 r. 

do 30.09.2017 r. 

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek o zatrudnienie mgra inż. Jerzego Orlofa na stanowisku 

asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Informatyki na okres 2 lat tj. od 01.10.2015 r. 

do 30.09.2017 r. 

Członkowie RW pozytywnie zaopiniowali wniosek o zatrudnienie mgra inż. Jana Wojtasa na stanowisko 

wykładowcy Instytucie Informatyki na czas od 01.10.2015 r. do 30.09.2017 r. 
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Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek o przedłużenie zatrudnienia prof. dr hab. Janusza 

Chwastowskiego w wymiarze ½ etatu na dotychczasowym stanowisku od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. 

w wymiarze ½ etatu na dotychczasowym stanowisku od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. 

Sprawy dydaktyczne 

Członkowie RW pozytywnie zaopiniowali przedstawioną przez Zastępcę Dyrektora Instytutu Fizyki Panią 

dr inż. Małgorzatę Duraj korektę planów studiów stacjonarnych II stopnia, na kierunku Fizyka Techniczna 

na specjalności - Modelowanie komputerowe. 

 

Sprawozdanie z Sesji Kół Naukowych Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki 

Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych dr Margareta Wiciak w kliku słowach przedstawiła 

sprawozdanie z Sesji Kół Naukowych Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki PK, która odbyła się 22 

maja 2015 r., w godzinach 11:15 – 15.30, w Sali F003 przy ul. Podchorążych 1. 

 

Sprawy różne 

Dziekan poinformował, iż pracownicy Instytutu Matematyki już po raz drugi organizują „Matematyczny 

Maraton Zadaniowy”, który odbędzie się w sobotę 27 czerwca. Jest to spontaniczna inicjatywa 

pracowników Instytutu Matematyki, którzy dobrowolnie podjęli się prowadzenia dodatkowych zajęć 

z Matematyki, mających na celu lepsze przygotowanie studentów do egzaminu kursowego z Matematyki 

w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015.  

Dr inż. arch. Paweł Ozimek zaprosił wszystkich zebranych na pokaz 3D Mappingu, który odbędzie się 

30.06.br na środkowej części budynku Działowni przy ul. Warszawskiej 24. Już po raz drugi studenci 

kierunku Informatyka (specjalność Grafika Komputerowa i Multimedia) w ramach przedmiotu „Pracownia 

problemowa” przygotowali pokaz multimedialny przy wsparciu technicznym firmy Visualsupport. 

Następnie Dziekan zapowiedział kolejną niespodziankę przygotowaną na dzisiejsze uroczyste posiedzenie – 

występ muzyczny zespołu góralskiego w skład, którego wchodzą absolwenci naszego Wydziału. Podczas 

występu muzycznego została również przeprowadzona loteria, w której można było wygrać m.in. książkę 

„Zawód Inżynier” autorstwa Elżbiety Koniecznej, koszulki, kubki oraz inne gadżety firmowe. Dziekan 

zaprosił również wszystkich członków posiedzenia na symboliczną lampkę wina i cateringowy poczęstunek, 

przygotowany specjalnie na dzisiejsze 100-ne posiedzenie. 

Następne, 101 posiedzenie RW zaplanowano na 23.09.2015 r. 

 

 

Sprawozdanie przygotowała:                                                                              Kraków, 29.05.2015 r. 

mgr Katarzyna Pol  

Biuro Dziekana WFMiI 


