SPRAWOZDANIE Z OBRAD 107 RADY WYDZIAŁU FIZYKI, MATEMATYKI
I INFORMATYKI W DNIU 23.03.2016 r.

Prezentacja mgr Małgorzaty Lalickiej z Centrum Transferu Technologii na temat
funduszy strukturalnych.
(Prezentacja do wglądu w Biurze Dziekana)
Sprawy Samorządu Studentów Wydziału FMiI.
Głos zabrała Pani Katarzyna Olender, która w formie krótkiej prezentacji multimedialnej
przedstawiła sprawozdanie z działalności Samorządu w ostatnim miesiącu. Pani
Przewodnicząca poinformowała, iż 14 marca br. odbędzie się na Wydziale 5 edycja Dnia
Liczby π, na którą wszystkich serdecznie zaprosiła.
(Prezentacja Przewodniczącej WRSS WFMiI do wglądu w Biurze Dziekana)
Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych dr Margareta Wiciak, która poinformowała, iż
tegoroczna Uczelniana Sesja Kół Naukowych odbędzie się 24.05.br o godz. 10.00 w Sali
F003 przy ul. Podchorążych 1.
Sprawy osobowe:
Członkowie posiedzenia RW pozytywnie zaopiniowali wniosek Dyrektora Instytutu
Teleinformatyki w sprawie zatrudnienia dr inż. Jerzego Jaworowskiego na stanowisku
starszego wykładowcy na czas określony od 01.10.2016 r. do 21.11.2018 r.
Rada Wydziału FMiI pozytywnie zaopiniowała wniosek sprawie uzyskania Stypendium
Naukowego dla Wybitnego Naukowca przez mgr inż. Pawła Pławiaka zatrudnionego
w Instytucie Teleinformatyki.
Sprawy dydaktyczne:
Członkowie Rady Wydziału pozytywnie zaopiniowali uchwałę w sprawie wykazu kierunków
i specjalności prowadzonych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na WFMiI w roku
akademickim 2017/2018 z określeniem poziomów studiów (I i II stopnia), czasu ich trwania
oraz zasad przyjęć na poszczególne kierunki z uwzględnieniem form i poziomów studiów.
Sprawy wniesione:
O głos poprosił prof. dr hab. Jerzy Sanetra z Instytutu Fizyki, który w kilku słowach
zaprezentował swoja działalność dydaktyczną, naukową oraz organizacyjną, którą prowadzi
już od 40 lat na Politechnice Krakowskiej.
Sprawy organizacyjne:
Informacja o wyborach na Wydziale.
Dziekan oddał głos Przewodniczącemu Wydziałowej Komisji Wyborczej dr hab. Ludwikowi
Byszewskiemu, prof. PK, który po pierwsze bardzo serdecznie podziękował wszystkim za

udział w wyborach. Następnie zaprezentował wyniki ostatnich wyborów, które zostały
przeprowadzone na Wydziale w dniach 24.02 i 02.03 br.
Sprawy różne:
Dziekan poinformował o wprowadzeniu Zarządzenia Dziekana nr 1/2016 w ramach którego
wprowadza się jednolity wzór strony tytułowej pracy dyplomowej wzbogacony o znak
Politechniki Krakowskiej oraz znak WFMiI.
(Treść Zarządzenia Dziekana nr 1/2016 do wglądu w Biurze Dziekana)
Dziekan poinformował, iż powołał nowy skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok
akademicku 2016/2017:
- dr Lech Sławik – Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (Instytut
Matematyki)
- dr Witold Obłoza – Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (Instytut Matematyki)
- dr Lidia Skóra (Instytut Matematyki)
- dr Wiesław Chajec (Instytut Fizyki)
- dr inż. Jerzy Białas (Instytut Informatyki)
- mgr inż. Dawid Barnaś (Instytut Teleinformatyki)
- mgr Katarzyna Pol (Biuro Dziekana Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki)
Dziekan poinformował również, iż reprezentantem naszego Wydziału do Uczelnianej Komisji
Rekrutacyjnej na rok akademicki 2016/2017 został wybrany Prodziekan dr inż. Jerzy
Jaworowski.
Dziekan poinformował, iż został rozesłany do wszystkich dyrektorów instytutów dokument
przysłany przez Prezesa Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej Pana
Wojciecha Riegera, w którym informuje o zbliżającej się XVIII edycji przyznania tytułów
Laureata Złotej Księgi Wychowanków PK. Pan Prezes zwrócił się z prośbą o
zarekomendowanie osób, które mogłyby zostać wyróżnione tym tytułem. Kandydatury wraz z
uzasadnieniem należy nadsyłać do dnia 15.04.br.:
- mailem: swkp@pk.edu.pl
- pocztą: SWKP, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
- osobiście w Biurze SWPK (czynne we wtorki w godz. 13.00-15.00, środy w godz. 15.0017.00).
Dziekan poinformował, iż ostatnim czasie z okazji jubileuszu 70-lecia Wydziału Architektury
odznaczony został medalem inż. Janusz Szlachta. Dziekan serdecznie pogratulował Panu
Januszowi sukcesu
Następne 108 posiedzenie RW zaplanowano na 24.04.2016 r.
Sprawozdanie sporządziła:
Mgr Katarzyna Pol
Biuro Dziekana WFMiI

Kraków, 25.03.2016 r.

