SPRAWOZDANIE Z OBRAD 104 RADY WYDZIAŁU FIZYKI, MATEMATYKI
I INFORMATYKI W DNIU 16.12.2015 R.
Sprawy Samorządu Studentów Wydziału FMiI.
Głos zabrała Pani Katarzyna Olender, która od 01.12.2015 r. pełni funkcję Przewodniczącej
Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WFMiI PK. W formie krótkiej prezentacji
multimedialnej przedstawiła sprawozdanie z działalności Samorządu w ostatnim miesiącu :
m.in. relacje z uroczystości rozdania dyplomów, sprawozdanie z akcji Studenci DzieciomMikołajki 2015, zaproszenie na spotkanie integracyjne RESTART oraz galę najlepszego
dydaktyka i wykładowcy, które odbędzie się 16.01.2016 r. na Barce Batory na Wiśle.
(Prezentacje do wglądu w Biurze Dziekana)
Dziekan poinformował, iż Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego WFMiI jak co roku
zwróciła się do niego z prośbą o przekazanie środków na działalność w roku kalendarzowym
2016 w kwocie 16 000 zł. Studenci tradycyjnie przedstawili szczegółowy preliminarz
kosztów wszystkich wydarzeń i potrzeb przewidzianych w roku 2016. Dziekan
poinformował, iż preliminarz ten uzyskał pozytywną opinię Komisji Finansowej a następnie
w wyniku głosowania RW pozytywnie zaopiniowała wniosek WRSS WFMiI PK.
Sprawy osobowe:
Członkowie posiedzenia RW pozytywnie zaopiniowali kandydatury na kierowników
poszczególnych zakładów w Instytucie Matematyki z dniem 01.01.2016 r. :
1. Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK– Kierownik Zakładu Analizy Matematycznej F-21,
2. Dr hab. Włodzimierz Jelonek – Kierownik Zakładu Metod Geometrycznych i Analizy
Zespolonej F-22,
3. Prof. dr hab. Anatolii Plichko – Kierownik Zakładu Równań Różniczkowych i Analizy
Funkcjonalnej F-23,
4. Prof. dr hab. Orest Artemovych – Kierownik Zakładu Algebry F-24,
5. Dr hab. inż. Jacek Leśkow, prof. PK – Kierownik Zakładu Metod Statystycznych F-25.
Rada Wydziału FMiI pozytywnie zaopiniowała wniosek dr Agnieszki Łuszczak, zatrudnionej
w Instytucie Fizyki, dotyczący zmiany warunków zatrudnienia na okres 2 lat tj.
od 01.02.2016 r. do 31.01.2018 r. i przejście na stanowisko adiunkta naukowego w wymiarze
3/4 etatu.
Członkowie posiedzenia RW również pozytywnie zaopiniowali wniosek dr Agnieszki
Łuszczak o wyrażenie zgody na roczny płatny urlop szkoleniowy od 01.02.2016 r. –
31.01.2017 r.
Sprawy dydaktyczne:
Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie planowanej liczby miejsc na studia stacjonarne
i niestacjonarne I i II stopnia uruchamiane w semestrze zimowym i letnim roku
akademickiego 2016/2017.
(Treść uchwały dostępna do wglądu w Biurze Dziekana)
Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia dr hab. Joanna Żyra w formie prezentacji
multimedialnej przedstawiła wyniki z ankiet studenckich za semestr letni roku akademickiego
2015/2016.

Pkt.11. Sprawy organizacyjne.
Członkowie posiedzenia RW pozytywnie zaopiniowali Plan Wydawniczy Wydziału na rok
2016.
Pkt. 12. Sprawy różne.
Dziekan poinformował, iż prof. dr hab. Stanisław Drożdż oraz prof. dr hab. Piotr Zieliński
dnia 15.12.br. zostali odznaczeni Złotymi Krzyżami Zasługi za działalność naukową
i organizacyjną podczas uroczystości 60- lecia Instytutu Fizyki Jądrowej.
Dziekan poinformował, iż w związku z potrzebą prowadzenia racjonalnej gospodarki,
również w zakresie posiadanych programów komputerowych, koniecznie jest stworzenie
centralnego rejestru programów komputerowych Politechniki Krakowskiej (CRKP). Celem
zebrania niezbędnych danych konieczne będzie przeprowadzenie inwentaryzacji
oprogramowania zainstalowanego na komputerach, będących na wyposażeniu Wydziału.
Posiadanie takiej bazy danych pozwoli na efektywne zarządzanie licencjami oraz na
racjonalizację zakupu nowych licencji. Inwentaryzacja obejmuje wyłącznie programy
komercyjne, czyli posiadające płatną licencję, z wyłączeniem produktów firmy Microsoft,
które zakupione były w ramach licencji zbiorowej Academic Select Plus, MSDNAA,
DreamSpark lub podobnej. Koordynatorem ds. licencji komputerowych, którego zadaniem
będzie wprowadzanie i aktualizowanie powyższych informacji w CRKP na naszym Wydziale
będzie inż. Mieczysław Mucha. Aplikacja internetowa służąca do wprowadzania danych do
bazy oraz przeglądania zawartości przez zainteresowane osoby zostanie utworzona przez
Dział Informatyzacji do dnia 31.01.2016 r. W związku z tym Dziekan zwrócił się do
dyrektorów Instytutów aby w najbliższym czasie w sekretariatach zostały przygotowane
stosowne dane, które następnie będą zbierane przez inż. Mieczysława Muchę.
Dziekan poinformował, iż ustalono termin sesji kół naukowych na dzień 24.05.2016r.
Dziekan zaprosił wszystkich zebranych na VII Mistrzostwa Politechniki Krakowskiej
w pływaniu, które odbędą się dnia 18.01.2016 r. o godzinie 19:30 na basenie przy
ul. Grochowskiej 20.
Dziekan w kilku słowach przedstawił harmonogram ogłaszania konkursów EFRR:
(Harmonogram konkursów dostępny w Biurze Dziekana)

Następne 105 posiedzenie RW zaplanowano na 20.01.2016 r.
Sprawozdanie sporządziła:
Mgr Katarzyna Pol
Biuro Dziekana WFMiI

Kraków, 18.12.2015 r.

