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Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii  

 

Kraków, dnia 19.12.2017 r. 

 

 

PROTOKÓŁ  

 Rada Naukowa Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH  

18.12.2017 r. 

 

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

i głosowanie w dn. 18.12.2017 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 (prorektorzy innych uczelni i dyrektorzy instytutów), częste zwoływanie 

posiedzeń jest niemożliwie. Dlatego też dyskusje internetowe oraz system do tajnego głosowania są 

wykorzystywane w sytuacji, gdy wymagana jest pilna opinia Rady Naukowej ACMiN, a zwołanie 

posiedzenia Rady nie jest możliwe. Wykorzystywany przez ACMiN system do tajnego głosowania 

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

 

Dyskusja i głosowanie zostały przeprowadzone drogą internetową w dniu 18.12.2017 r.                                     

W głosowaniu wzięło udział 23 spośród 25 członków Rady Naukowej ACMiN. 

 

Porządek głosowań: 

1. Powołanie komisji w związku z konkursem na stanowisko profesora zwyczajnego w Zespole 

Materiałów Metalicznych, Półprzewodnikowych i Nanoinżynierii ACMiN (komunikat Rektora 

AGH nr 181/2017 z 29 listopada 2017) – proponowany skład Komisji: M. Przybylski, Sz. 

Zapotoczny i Z. Kąkol. 

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

2. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku 

asystenta naukowego mgr Eweliny Wlaźlak (2/5 etatu) do 31.08.2018 r. w ramach projektu 

https://www.ballotbin.com/
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H2020 realizowanego w I Linii Badawczej (kierownik grantu: prof. dr hab. Konrad Szaciłowski) 

(Regulamin ACMiN par.3 ust.9f).  

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

3. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku 

asystenta naukowego mgr Vladimira Gorokha (1/4 etatu) do 31.08.2018 r. w ramach projektu 

H2020 realizowanego w I Linii Badawczej (kierownik grantu: prof. dr hab. Konrad Szaciłowski) 

(Regulamin ACMiN par.3 ust.9f). 

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

4. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku 

asystenta naukowego mgr Andrzeja Blacheckiego (3/20 etatu) do 31.08.2018 r. w ramach 

projektu H2020 realizowanego w I Linii Badawczej (kierownik grantu: prof. dr hab. Konrad 

Szaciłowski) (Regulamin ACMiN par.3 ust.9f).  

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

5. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku 

asystenta naukowego mgr inż. Kacpra Pilarczyka (2/5 etatu) do 31.08.2018 r. w ramach 

projektu H2020 realizowanego w I Linii Badawczej (kierownik grantu: prof. dr hab. Konrad 

Szaciłowski) (Regulamin ACMiN par.3 ust.9f).  

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

6. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku 

asystenta naukowego mgr inż. Michała Kawy (3/20 etatu) do 31.08.2018 r. w ramach 

projektu H2020 realizowanego w I Linii Badawczej (kierownik grantu: prof. dr hab. Konrad 

Szaciłowski) (Regulamin ACMiN par.3 ust.9f). 

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

 

 
 
 

Protokolant: Anna Kornaus 

 

 

 


