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Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii  

 

Kraków, dnia 13.03.2020 r. 

 

 

PROTOKÓŁ 

posiedzenia Kolegium Akademickiego Centrum Materiałów 

i Nanotechnologii AGH (ACMiN) 13.03.2020 r. 

 

Z uwagi na zalecane ograniczenie spotkań związane z koronawirusem dyskusja i głosowanie w dniu 13.03.2020 

r. zostały przeprowadzone drogą internetową (wykorzystywany przez ACMiN system do tajnego głosowania 

(https://glosuj24.pl/) zapewnia tajność głosowań).   

W głosowaniu wzięło udział 20 spośród 25 członków Kolegium ACMiN.  

 

Porządek głosowania: 

 

1. Zmiany w „Zasadach wnioskowania o Nagrody rektora AGH dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia 

naukowe”. 

Pkt. 2 otrzymuje brzmienie: "Liczba punktów przypisanych danej publikacji podnoszona jest do drugiej 

potęgi, a następnie dzielona po równo na każdego autora. W przypadku publikacji z więcej niż jedną 

afiliacją danego autora wymagane jest jego oświadczenie, że publikacje te nie zostały zadeklarowane 

przez niego do dorobku żadnej z pozostałych instytucji, w których ten autor się afiliuje. Na podstawie 

sumy tak obliczonych punktów dla wszystkich publikacji autora tworzona jest lista rankingowa." 

Celem pierwotnego zapisu było spowodowanie, aby liczba punktów za artykuł w NATURE (50E3 = 

125000 pkt.) była znacząco większa niż za dwa artykuły w czasopiśmie za 30 pkt. (2 x 30E3 = 2 x 27000 = 

54000 pkt.). Po zmianie punktacji czasopism w 2019 roku ten sam efekt (podobnej różnicy) uzyskuje się 

podnosząc liczbę punktów nie do trzeciej, a do drugiej potęgi: 200E2 = 40000 pkt. > 2 x 100E2 = 20000 

pkt. 

Wyniki głosowania: 

za: 19 osób, przeciw: 1, wstrzymało się: 0 
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2. Wniosek Dyrektora ACMiN o zatrudnienie pani dr inż. Joanny Stępień na stanowisku adiunkta 

badawczego w V Linii Badawczej ACMiN („Materiały Funkcjonalne i Nanomagnetyzm”) z dniem 

1.04.2020 r. 

Wyniki głosowania: 

za: 20 osoby, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 

 

3. Wniosek Dyrektora ACMiN o przedłużenie zatrudnienia pana dr. Michała Jurczyszyna na stanowisku 

adiunkta badawczego w V Linii Badawczej ACMiN („Materiały Funkcjonalne i Nanomagnetyzm”) z dniem 

10.04.2020 r. 

Wyniki głosowania: 

za: 20 osoby, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 

 

 

 

 


