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Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii  

 

Kraków, dnia 15.01.2018 r. 

 

 

PROTOKÓŁ 

  obrad Rady Naukowej Akademickiego Centrum Materiałów 

i Nanotechnologii AGH (ACMiN) w dniu 12.01.2018 r. 

 

Zgodnie z uchwałą Rady Naukowej ACMiN podjętą na posiedzeniu w dn. 5.09.2017 r. obrady                                          

i głosowanie w dn. 12.01.2018 r. zostały przeprowadzone drogą internetową. Ze względu na specyfikę 

Rady Naukowej ACMiN, w której skład wchodzą przedstawiciele innych Wydziałów AGH i jednostek 

naukowych spoza AGH, częste zwoływanie posiedzeń jest niemożliwie. Dlatego też obrady internetowe 

oraz system do tajnego głosowania są wykorzystywane w sytuacji, gdy wymagana jest pilna opinia Rady 

Naukowej ACMiN, a zwołanie posiedzenia Rady jest niemożliwe. Wykorzystywany przez ACMiN system 

do tajnego głosowania (https://www.ballotbin.com/)  zapewnia tajność głosowań. 

 

Obrady i głosowanie zostały przeprowadzone drogą internetową w dniu 12.01.2018 r. W obradach                        

i głosowaniu wzięło udział 23 członków Rady Naukowej ACMiN. 

 

Porządek głosowań: 

1. Wniosek Dyrektora ACMiN  o zatrudnienie dr Magdaleny Bisztygi-Szklarz na stanowisku 

asystenta naukowego (pełen etat na okres 11 miesięcy) z grantu europejskiego HORYZONT-

2020 realizowanego w I Linii Badawczej (kierownik grantu: prof. K. Szaciłowski). 

Wyniki głosowania: za: 23 osoby, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 

2. Wniosek Dyrektora ACMiN o zatrudnienie dr inż. Michała Nowaka na stanowisku adiunkta 

naukowego (pełen etat na okres 24 miesięcy) z grantu FNP HOMING realizowanego w IV Linii 

Badawczej (kierownik grantu: dr inż. Michał Nowak). 

Wyniki głosowania: za: 23 osoby, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 

https://www.ballotbin.com/
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3. Propozycja Komisji ds. konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w I Linii Badawczej 

ACMiN w sprawie powołania prof. dr hab. inż. Adama Pronia z Wydziału Chemicznego 

Politechniki Warszawskiej jako recenzenta dorobku naukowego, dydaktycznego i 

organizacyjnego prof. dr hab. Konrada Szaciłowskiego. 

Wyniki głosowania: za: 23 osoby, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 

4. Propozycja Komisja ds. konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w I Linii Badawczej 

ACMiN w sprawie powołania prof. dr hab. inż. Janusza Szmyda z Wydziału Energetyki i Paliw 

AGH jako recenzenta dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego prof. dr hab. 

Konrada Szaciłowskiego. 

Wyniki głosowania: za: 23 osoby, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 

 

Protokolant: Anna Kornaus 

 

 

 


