SPRAWOZDANIE Z OBRAD 108 RADY WYDZIAŁU FIZYKI, MATEMATYKI
I INFORMATYKI W DNIU 20.04.2016 r.
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 m.in. o ankietyzacji przeprowadzonej wśród studentów
dotyczącej oceny pracy nauczycieli akademickich. Pani Przewodnicząca poinformowała, że
nasz Wydział po raz pierwszy zajął pierwsze miejsce uzyskując 43,59 % wypełnionych
ankiet.
Sprawy finansowe:
a) Podsumowanie finansowe roku 2015.
Dziekan poinformował, że nie ma jeszcze ostatecznego zamknięcia bilansu naszego Wydziału
w związku z tym bardzo krótko omówił poszczególne jego elementy.
b) Dotacja DS 2016.
Dziekan przekazał informację o braku dotacji DS na rok 2016. W związku z tym Dziekan
podjął decyzję o pozostawieniu wszystkich środków DS zaoszczędzonych w poprzednim roku
w dyspozycji instytutów i nie obciążaniu ich drugą ratą kosztów za czasopisma rozliczone
w 2015 r.
Sprawy osobowe:
Członkowie posiedzenia RW pozytywnie zaopiniowali kandydaturę dr Bogumiły Mrozek
z Instytutu Informatyki na przedstawiciela nauczycieli akademickich WFMiI do Rady
Bibliotecznej.
Sprawy organizacyjne:
a) Informacja o wyborach na Uczelni.
Dziekan poinformował, iż w dniu 13.04.br. w wyniku wyborów został wybrany Prorektorem
ds. studenckich na kadencję 2016-2020. Prorektorem ds. ogólnych ponownie został wybrany
dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK (Wydział Architektury) na Prorektora
ds. nauki wybrano prof. dr hab. inż. Tadeusza Tatarę (Wydział Inżynierii Lądowej)
natomiast Prorektorem ds. kształcenia i współpracy z zagranicą został dr hab. inż. Jerzy
Zając, prof. PK (Wydział Mechaniczny). Rektorem elektem w wyniku głosowania został
prof. dr hab. inż. Jan Kazior, który będzie sprawował tą funkcję w ciągu najbliższych 4 lat. O
głos poprosi Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej dr hab. Ludwik Byszewski,
prof. PK, który poinformował, że 27.04.br zostaną podani kandydaci na Dziekana, 11.05.br
odbędą się wybory Dziekana, natomiast 18.05 odbędą się wybory Prodziekanów oraz wybory
uzupełniające.
Dziekan poinformował, iż posiedzenie Rady Wydziału w maju planowane jest 18.05.
i zostanie ono połączone z w/w wyborami uzupełniającymi.
b) Informacje o spacerze historycznym po dzielnicy Krowodrza.
Dziekan poinformował, iż w ramach współpracy Wydziału z Radą Dzielnicy V Kraków Krowodrza organizowany będzie w dniu 28.05 spacer historyczny po dzielnicy Łobzów.

Dziekan poinformował, iż w Komitecie Organizacyjnym tego spaceru nasz Wydział będzie
reprezentował dr hab. Eugeniusza Szumakowicz, prof. PK oraz dr Iwona Butmanowicz Dębicka z Instytutu Ekonomii, Socjologii i Filozofii.
Przebieg spaceru po Krowodrzy (28.05.2016 r.):
1.

Pałac w Łobzowie (ul. Podchorążych1)

2.

Biprostal (ul. Królewska 57)

3.

Osiedle z czasów II wojny między Lea a Królewską, Nowowiejską a Urzędniczą

4.

Dom Zygmunta Gawlika (ul. Lea 17)

5.

Muzeum Fotografii (ul. Józefitów 16)

6.

Siedziba Informacji Wojskowej (wojskowej bezpieki) przy ul. Józefitów 5

7.

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (Plac Inwalidów nr 3)

8.

Schron w Parku Krakowskim

9.

Kolej obwodowa (Aleje Trzech Wieszczów)

10.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa „Oddział Pomorska” (ul. Pomorska 2)

Dziekan oddał następnie głos prof. dr hab. Eugeniuszowi Szumakowiczowi, prof. PK, który
bardzo mocno zaangażował się w przygotowanie kopii obrazu ze zbiorów wawelskich –
portretu konnego królewicza Władysława Zygmunta Wazy na tle bitwy chocimskiej. Pan
Profesor przypomniał, że król Zygmunt IV Waza urodził się 09.06.1595r. w Łobzowie w
Pałacu Królewskim który obecnie jest zajmowany przez Wydział Architektury i Wydział
Fizyki, Matematyki i Informatyki, więc powinniśmy choć w taki sposób uczcić ten fakt
historyczny.

Pan Profesor poinformował, iż podczas ostatniego Kolegium Dziekańskiego ustalono, iż
fotokopia tego portretu zawiśnie na ścianie vis-a-vis bufetu w budynku przy ul. Podchorążych
(być może uda się obraz odsłonić 28.05. br. podczas historycznego spaceru organizowanego
przez Radę Dzielnicy V). Przygotowanie fotokopii zostało zlecone pracownikom Działu
Dokumentacji Fotograficznej na Zamku Królewskim na Wawelu. Dziekan poinformował

również, że w najbliższym czasie (maj 2017 r.) wspólnie z Wydziałem Architektury zostanie
zorganizowana konferencja dotycząca historii Pałacu w Łobzowie, (z Wydziału Architektury
zaangażowana w organizację jest m.in. dr hab. inż. arch. Anna Kantarek prof. PK).
Dziekan złożył na ręce dr hab. Włodzimierza Jelonka, serdeczne gratulacje dla laureata
Konkursu Rektora PK w kategorii "najwyżej punktowana publikacja naukowa", Pana dr
Marka Malinowskiego z Instytutu Matematyki. Uroczyste wręczenie dyplomów Laureatom
Konkursu odbędzie się dnia 6.05.br. o godz. 11.00 w Sali Senackiej podczas Święta Szkoły.
Następne 109 posiedzenie RW zaplanowano na 18.05.2016 r. początek posiedzenia godz.
12.15.
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