SPRAWOZDANIE Z OBRAD 103 RADY WYDZIAŁU FIZYKI, MATEMATYKI
I INFORMATYKI W DNIU 25.11.2015 R.
Prezentacja Biura Karier PK w sprawie podsumowania badań losów absolwentów PK
2012 po 3 latach od ukończenia studiów.
Prezentację dotyczącą podsumowania badań losów absolwentów rocznika 2014 po roku
oraz rocznika 2012 po 3 latach od ukończenia studiów, zaprezentowały Przedstawicielki
z Biura Karier PK: mgr Maja Ziętara, mgr Karolina Turbasa oraz mgr Adriana Nowak.
(Prezentacja do wglądu w Biurze Dziekana)
Krótka informacja na temat praktyk IASTE.
Dziekan oddał głos zaproszonym na dzisiejsze posiedzenie koordynatorkom IASTE
na Politechnice Krakowskiej – Pani Monice Chrabczyńskiej oraz Pani Joannie Machowskiej,
które w kilku słowach przybliżyły historię stowarzyszenia IASTE oraz zasad odbywania
praktyki za granicą.
(Prezentacja do wglądu w Biurze Dziekana).
Informacja o badaniu Graduate Barometr 2016, dotyczącym edukacji i kariery,
przeprowadzanym przez Trendence Institute.
Dziekan poinformował, że firma Trendence Institute zwróciła się z propozycją
przeprowadzenia na naszym Wydziale badania dotyczącego zagadnień związanych z edukacją
i karierą – Trendence Graduate Barometr 2016. Dziekan w kilku słowach przedstawił
podstawowe informacje oraz zasady przeprowadzania tego badania.
Sprawy Samorządu Studentów Wydziału FMiI.
Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WFMiI PK Pan inż. Marek Gierat
w formie prezentacji multimedialnej przedstawił sprawozdanie z działalności Samorządu
w ostatnim miesiącu oraz prezentację podsumowującą jego kadencję w WRSS w latach 20132014. Na koniec swojego wystąpienia Przewodniczący WRSS WFMiI złożył na ręce
Dziekana pisemne podziękowanie za współpracę w okresie swojej dwuletniej kadencji.
(Prezentacje do wglądu w Biurze Dziekana)
Sprawy finansowe.
Podsumowanie finansowe Wydziału po 3 kwartałach.
Dziekan w kilku słowach przedstawił i omówił podsumowanie finansów Wydziału za okres
9 miesięcy z którego wynika, że zamykamy ten okres bilansem dodatnim (w odróżnieniu od
WIL, WIiTCH oraz WIŚ).
Sprawy osobowe:
Członkowie posiedzenia RW pozytywnie zaopiniowali kandydaturę mgr Anety Cieśli,
zatrudnionej w Instytucie Ekonomii, Socjologii i Filozofii, na Redaktora SUW (Zintegrowany
System Wymiany Wiedzy i Udostępniania Akademickich Publikacji z Zakresu Nauk
Technicznych) na WFMiI.
Sprawy dydaktyczne:
Prodziekan dr Lech Sławik w kilku słowach przedstawił organizację ostatniego semestru
studiów na kierunku Matematyka na studiach stacjonarnych I stopnia w roku akademickim
2015/2016.
(Treść uchwały dostępna w Biurze Dziekana).

Dziekan oddał głos Pani mgr Mai Borelowskiej, Kierowniczce Dziekanatu, która w kilku
słowach zaprezentowała procedurę dyplomowania. W związku z Zarządzeniem JM Rektora
nr 30 z dnia 11.06.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz
Procedury weryfikacji prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, powstała konieczność
modyfikacji dotychczasowej procedury dyplomowania.
(Procedura dostępna na stronie internetowej Wydziału oraz w Biurze Dziekana)
Pani Kierownik mgr Maja Borelowska poinformowała również, że w najbliższą środę
tj. 02 grudnia br. o godz. 11.15 w sali F017 w budynku przy ul. Podchorążych 1, odbędzie się
szkolenie pracowników administracji biorących udział w procesie dyplomowania.
Członkowie posiedzenia RW pozytywnie zaopiniowali korektę nazw przedmiotów
na siatkach zajęć w semestrze dyplomowym od semestru letniego 2015/2016 na wszystkich
kierunkach studiów.
Sprawy wniesione.
Rada Wydziału FMiI pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu Matematyki,
dra hab. Włodzimierza Jelonka, dotyczący zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu
Matematyki.
Dyrektor Instytutu Matematyki zaproponował pozostawienie nazw dwóch istniejących
zakładów:
ZAKŁADU ANALIZY MATEMATYCZNEJ F-21,
ZAKŁADU RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH I ANALIZY FUNKCJONALNEJ F-23,
przekształcenie
ZAKŁADU
METOD
GEOMETRYCZNYCH
F-22
w
ZAKŁAD
METOD
GEOMETRYCZNYCH I ANALIZY ZESPOLONEJ F-22
i utworzenie dwóch nowych zakładów:
ZAKŁADU ALGEBRY F-24,
ZAKŁADU METOD STATYSTYCZNYCH F-25.
Pkt.11. Sprawy organizacyjne.
Dziekan poinformował, iż Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej już po raz
7 organizuje Grand Prix w narciarstwie alpejskim. Zawody o Puchar JM Rektora PK dla
naszego Wydziału odbędą się 02.02.2016 r. o godz. 13.00 w Ludźmierzu. Koordynatorem
zawodów dla naszego Wydziału jest Prodziekan dr hab. Ewa Gondek.
Dziekan zaprosił wszystkich członków posiedzenia na uroczystość rozdania dyplomów
absolwentom naszego Wydziału, która odbędzie się 05.12.2015 r. w sali F003 o godzinie
10.00. Podczas rozdania wykład pt. „Dla kogo język czwartej generacji?” wygłosi dr hab.
Andrzej Woszczyna, prof. PK. Swoją obecność w uroczystości potwierdził również JM
Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak oraz Prorektor
ds. Ogólnych dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz. Dziekan zwrócił się do dyrektorów, aby
zmobilizowali swoich pracowników do wzięcia udziału w uroczystości.
Pkt. 12. Sprawy różne.
Dziekan poinformował, iż otrzymał pismo (PN-1/52/1024/2015 z dnia 23.10.15 r.) drogą
służbową od Prorektora ds. Nauki prof. dra hab. inż. Jana Kaziora, w którym przyznaje
mgr inż. Filipowi Krużelowi, zatrudnionemu w Instytucie Informatyki, stypendium doktorskie
od dnia 01.11.2015 r. do dnia 31.05.2016 r. oraz urlop doktorski na okres 3 miesięcy od dnia
29.02.2016 r. do 29.05.2016 r.

Dziekan poinformował, że dnia 23 listopada br. ukazał się w Dzienniku Polskim artykuł
pt. „Szybciej wykryją raka w płucach”, który dotyczy nowoczesnej metody diagnostyki
nowotworów płuc, nad którą pracuje dr hab. Zbisław Tabor, prof. PK z Instytutu
Teleinformatyki. Dziekan przypomniał również, że artykuł ten został rozesłany do wszystkich
członków RW drogą mailową.
Następne 104 posiedzenie RW zaplanowano na 16.12.2015 r.
Protokół sporządziła: mgr Katarzyna Pol
Sprawozdanie sporządziła:
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Kraków, 26.11.2015 r.

