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SPRAWOZDANIE Z OBRAD 135 RADY WYDZIAŁU FIZYKI, MATEMATYKI 

I INFORMATYKI W DNIU 12.12.2018 r. 

 

Sprawy osobowe: 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali wniosek 

w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie 

Teleinformatyki. 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału większością głosów pozytywnie zaopiniowali 

wniosek w sprawie udzielenia rocznego bezpłatnego urlopu dla dr hab. inż. Jacka Leśkowa, 

prof. PK w okresie od 1.03.2019r. do 29.02.2020r. 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału większością głosów pozytywnie zaopiniowali 

wniosek w sprawie zmiany warunków zatrudnienia mgr inż. Magdaleny Hańderek - 

przejście ze stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego na stanowisko wykładowcy 

z dniem 17.12.2018r. 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału większością głosów pozytywnie zaopiniowali 

wniosek w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Piotra Fornala – przejście za 

stanowiska adiunkta naukowo-dydaktycznego na stanowisko starszego wykładowcy z dniem 

20.12.2018r. 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału większością głosów pozytywnie zaopiniowali 

wniosek w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Volodymyra Dilnyi – przeniesienie za 

stanowiska adiunkta naukowo-dydaktycznego (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na 

czas określony do dnia 30.09.2019r.) na stanowisko starszego wykładowcy na podstawie 

umowy o pracę na czas określony od 20.12.2018r. do 30.09.2019r. 

 

 

 

 



Sprawy dydaktyczne: 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali wniosek 

w sprawie zatwierdzenia siatek dla specjalności Cyberbezpieczeństwo na kierunku 

Informatyka. 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali wniosek 

w sprawie zatwierdzenia planu studiów dla specjalności Computer modeling (Modelowanie 

komputerowe) na kierunku Fizyka Techniczna. 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału większością głosów pozytywnie zaopiniowali 

wniosek w sprawie zmiany nazwy specjalności „Analityka Danych” na II stopniu kierunku 

Informatyka na nazwę „Data Science”. 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali wniosek 

w sprawie korekty uchwały 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. 

 

 

Sprawy organizacyjne: 

 

Członkowie posiedzenia Rady Wydziału jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali wniosek 

w sprawie braku zmian w zasadach przyznawania dodatkowego wynagrodzenia, o którym 

mowa jest w § 22c Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej. 

 

Dr hab. Joanna Kołodziej, prof. PK przedstawiła nowy skład Rady Programowej na kierunku 

Informatyka. 

 

Sprawozdanie sporządziła:       Kraków, 14.12.2018 r. 

mgr Renata Wawro.      


