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Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii  

 

Kraków, dnia 5.07.2016 r. 

 

 

PROTOKÓŁ 

 posiedzenia Rady Naukowej Akademickiego Centrum Materiałów 

i Nanotechnologii AGH (ACMiN) w dniu 21.06.2016 r. 

 

 

Porządek obrad: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Naukowej ACMiN z 24 lutego 2016. 

3. Informacja o wyborze przedstawicieli ACMiN do organów kolegialnych Uczelni (Uczelniane 

Kolegium Elektorskie i Senat) i o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora ACMiN. 

4. Sprawa „uroczystego otwarcia ACMiN”. 

5. Podsumowanie pracy Rady Naukowej ACMiN w kadencji 2013-2016 (ostatnie posiedzenie 

Rady Naukowej w tym składzie: kadencja Rady kończy się 31 sierpnia; kadencja kierowników 

Linii Badawczych kończy się 31 października). 

 

6. Opinia Rady w sprawie utworzenia w IV Linii Badawczej Zespołu Układów Kwantowych                                   

i powołania jego kierownika (Regulamin ACMiN, par.7, ust.6). 

7. Opinia Rady w sprawie utworzenia w VI Linii Badawczej Zespołu Nanomateriałów 

Polimerowych i Hybrydowych do Zastosowań Biologicznych (Regulamin ACMiN, par.7, ust.6). 

 

8. Informacja Dyrektora ACMiN w sprawie parametryzacji (kategoryzacji) ACMiN, o programie 

PANDA-2 i o „uczelnianym konkursie na projekty badawcze realizowane w ACMiN”. 
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9. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta naukowego w Zespole Mikroskopii 

Elektronowej i Badań Strukturalnych (dr inż. Katarzyna Berent, komunikat Rektora AGH                     

nr 59/2016). 

10. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta naukowego w VII Linii Badawczej                               

(dr inż. Kamila Kollbek, komunikat Rektora AGH nr 41/2016). 

11. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta naukowego w I Linii Badawczej                               

(dr Agnieszka Podborska, komunikat Rektora AGH nr 44/2016). 

 

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

asystenta dr inż. Mateusza Marca (umowa kończy się 31 sierpnia 2016) (Regulamin ACMiN 

par.3 ust.9f). 

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

asystenta dr inż. Marty Gajewskiej (umowa kończy się 30 czerwca 2016) (Regulamin ACMiN 

par.3 ust.9f). 

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

asystenta mgr inż. Grzegorza Ciosa (umowa kończy się 31 lipca 2016) (Regulamin ACMiN 

par.3 ust.9f). 

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

asystenta dr inż. Mileny Stępień (umowa kończy się 30 czerwca 2016) (Regulamin ACMiN 

par.3 ust.9f). 

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

asystenta dr Magdaleny Wytrwał (umowa kończy się 30 września 2016) (Regulamin ACMiN 

par.3 ust.9f). 

 

17. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o zatrudnienie Dr. Debajyoti De na 

stanowisku asystenta naukowego (pełen etat na okres 6 miesięcy) z grantu NCN OPUS 

realizowanego w V Linii Badawczej (kierownik grantu: dr hab. inż. Marcin Sikora) (Regulamin 

ACMiN par.3 ust.9f). 

18. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o zatrudnienie dr inż. Joanny Stępień na 

stanowisku asystenta naukowego (pełen etat na okres 6 miesięcy) z grantu NCN OPUS 

realizowanego w V Linii Badawczej (kierownik grantu: dr hab. inż. Marcin Sikora) (Regulamin 

ACMiN par.3 ust.9f). 

19. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o zatrudnienie dr Sylwii Klejny na 

stanowisku adiunkta naukowego (pełen etat na okres 54 miesięcy) z grantu NCN MAESTRO 

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

(Regulamin ACMiN par.3 ust.9f). 
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20. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o zatrudnienie dr Tomasza Mazura na 

stanowisku adiunkta naukowego (pełen etat na okres 54 miesięcy) z grantu NCN MAESTRO 

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

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

21. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

Posiedzenie Rady Naukowej ACMiN AGH poprowadził Dyrektor Centrum prof. dr hab. inż. 

Marek Przybylski. Na posiedzeniu Rady Naukowej, zgodnie z listą obecności, obecnych było 20 osób. 

 

Liczba członków Rady: 29 

Obecnych: 20 

 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

Prof. Przybylski powitał zgromadzonych członków Rady Naukowej i przedstawił porządek obrad. 

Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad.  

 

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Naukowej ACMiN z 24 lutego 2016. 

Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół posiedzenia Rady              

z dnia 24 lutego 2016 r. 

 

3. Informacja o wyborze przedstawicieli ACMiN do organów kolegialnych Uczelni (Uczelniane 

Kolegium Elektorskie i Senat) i o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora ACMiN. 

Prof. Przybylski przekazał członkom Rady Naukowej informację, że do Uczelnianego Kolegium 

Elektorów został wybrany on jako przedstawiciel samodzielnych pracowników naukowych ACMiN, 

natomiast przedstawicielem pracowników naukowych niesamodzielnych został dr inż. Tomasz 

Tokarski. Prof. Przybylski wyjaśnił, że został również wybrany przedstawicielem ACMiN w Senacie 

AGH. Poinformował członków Rady, że ACMiN zgłosił już propozycję zmiany zapisów w Statucie AGH, 

która zrównywałaby Dyrektora ACMiN, jako kierownika innej niż wydział podstawowej jednostki 

organizacyjnej Uczelni  z Dziekanami Wydziałów, którzy w skład Senatu wchodzą na podstawie art.11 

pkt 1 Statutu AGH. Prof. Przybylski przypomniał członkom Rady, że kadencja wybieralnych organów 

Uczelni (czyli również kadencja Rady Naukowej ACMiN) kończy się 31 sierpnia br. Po powołaniu przez 

JM Rektora AGH członków Rady Naukowej ACMiN na kadencję 2016-2020 skład Rady zostanie 

uzupełniony wyborem przedstawicieli nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu naukowego 

lub stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz przedstawicieli grupy pracowników nie 

będących nauczycielami akademickimi. Prof. Przybylski poinformował członków Rady, że w związku      
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z końcem kadencji został również ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Dyrektora ACMiN 

(Dyrektorem ACMiN na najbliższą kadencję 2016-2020 został prof. Przybylski).  

 

4. Sprawa „uroczystego otwarcia ACMiN”. 

Prof. Przybylski przekazał członkom Rady Naukowej informację, że dotąd nie było „uroczystego 

otwarcia ACMiN”. Być może dobrym pomysłem byłoby zorganizowanie uroczystego otwarcia wraz                   

z początkiem nowego roku akademickiego. Prof. Przybylski poinformował członków Rady, że na 

początku marca (po dwóch pełnych latach kalendarzowych działalności) ACMiN złożył wniosek                            

o kategoryzację. Wniosek będzie podlegał ocenie zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu 

przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Jako grupy wspólnej oceny, w których 

Centrum mogłoby być oceniane, ACMiN wskazało fizykę, chemię i inżynierię materiałową. Komitet 

Ewaluacji Jednostek Naukowych zadecydował, że ACMiN będzie oceniany w grupie inżynierii 

materiałowej. Symulacje przeprowadzane przez pracowników ACMiN wskazują, że wynik 

parametryzacji powinien być dla Centrum korzystny. Prof. Przybylski poinformował członków Rady, 

że poprosił KEJN  o dokonanie oceny przed terminami zakończenia naboru wniosków o finansowanie 

działalności statutowej (tzw. utrzymanie potencjału badawczego, badania naukowe lub prace 

rozwojowe młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, specjalne urządzenia 

badawcze (SPUB)). Prawdopodobnie wynik oceny będzie znany w lipcu br. Wydaje się zatem, że 

mogłoby to być pretekstem do uroczystego otwarcia ACMiN wraz z początkiem nowego roku 

akademickiego. Otwarcie przybrałoby formę jednodniowej sesji naukowej z udziałem naukowców                

z całego świata. Prof. Przybylski zapytał członków Rady o opinie w tej sprawie. Prof. Spałek zauważył, 

że sympozjum naukowe jest dobrym pomysłem. Rektor Kistyn też zauważył, że taka praktyka jest 

częsta i warto nadawać tego typu wydarzeniom odpowiednią rangę. Prof. Stobiecki zauważył, że 

termin późniejszy byłby lepszy z uwagi na zbliżający się okres urlopowy oraz z uwagi na konieczność 

zaproszenia naukowców, którzy z dużym wyprzedzeniem planują kalendarz wydarzeń naukowych.  

 

5. Podsumowanie pracy Rady Naukowej ACMiN w kadencji 2013-2016 (ostatnie posiedzenie 

Rady Naukowej w tym składzie: kadencja Rady kończy się 31 sierpnia; kadencja 

kierowników Linii Badawczych kończy się 31 października). 

Prof. Przybylski podziękował członkom Rady Naukowej za udział w posiedzeniach Rady i  pomoc 

w rozwoju Centrum. Prof. Przybylski omówił początkowy skład Rady Naukowej i jej późniejsze 

uzupełnienia. Przekazał członkom Rady informację, że Rada spotkała się do tej pory 8 razy. Zgodnie            

z pierwotnym zamiarem posiedzenia Rady miały odbywać się  trzy razy w roku, w 2015 r. nie udało 

się niestety tego zamiaru zrealizować. Spraw poddawanych do głosowania było bardzo wiele. Prof. 
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Przybylski przypomniał członkom Rady, że kadencja Rady Naukowej kończy się 31 sierpnia br., 

natomiast kadencja kierowników Linii Badawczych kończy się 31 października br. 

 

6. Opinia Rady w sprawie utworzenia w IV Linii Badawczej Zespołu Układów Kwantowych                        

i powołania jego kierownika (Regulamin ACMiN, par.7, ust.6). 

Prof. Przybylski omówił dotychczasowe funkcjonowanie IV Linii Badawczej. Przedstawił członkom 

Rady propozycję p. prof. Spałka, by w ramach IV Linii utworzyć Zespół Układów Kwantowych i na 

funkcję kierownika tego Zespołu powołać p. prof. Spałka. Prof. Spałek omówił funkcjonowanie                            

i dotychczasowe osiągnięcia IV Linii Badawczej. Podkreślił, że utworzenie Zespołu jest bardzo dobrym 

rozwiązaniem ze względu na lepsze merytoryczne dookreślenie grupy badawczej, w skład której 

wchodzą pracownicy ACMiN i pracownicy UJ.  

Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała 

utworzenie w IV Linii Badawczej Zespołu Układów Kwantowych. 

Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie zaopiniowała powołanie prof. dr hab. 

Józefa Spałka na kierownika Zespołu Układów Kwantowych. 

 

7. Opinia Rady w sprawie utworzenia w VI Linii Badawczej Zespołu Nanomateriałów 

Polimerowych i Hybrydowych do Zastosowań Biologicznych (Regulamin ACMiN, par.7, 

ust.6). 

Prof. Przybylski przekazał członkom Rady informację, że zespół będą tworzyły 2 osoby, na stałe 

zatrudnione w ACMiN. Natomiast powołanie kierownika Zespołu proponuje przełożyć na kolejne 

posiedzenie Rady Naukowej (nie udało się doprowadzić do ostatecznych ustaleń z kandydatem na 

kierownika Zespołu z uwagi na jego trudną sytuację rodzinną).  

Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała 

utworzenie w VI Linii Badawczej Zespołu Nanomateriałów Polimerowych i Hybrydowych do 

Zastosowań Biologicznych. 

 

8. Informacja Dyrektora ACMiN w sprawie parametryzacji (kategoryzacji) ACMiN, o programie 

PANDA-2 i o „uczelnianym konkursie na projekty badawcze realizowane w ACMiN”. 

Prof. Przybylski omówił regulamin składania wniosków w programie PANDA 2. Przypomniał 

członkom Rady, że jest to program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mający na celu wsparcie 

kosztów utrzymania infrastruktury badawczej, która została dofinansowana w ramach II osi POIG.                      

Z wnioskiem o dofinansowanie występowała Uczelnia. Środki finansowe na rok 2016 dzielone są 

proporcjonalnie do kwoty dofinansowania projektu, natomiast w kolejnych latach ACMiN musi 

wykazać przychody (udokumentowane fakturami VAT) jakie Centrum uzyskało działając na rzecz 

podmiotów zewnętrznych i zagranicznych instytutów badawczych. Prof. Przybylski omówił sposób 
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podziału środków finansowych w kolejnych latach. Prof. Przybylski omówił również pomysł dotyczący 

uczelnianego konkursu na projekty badawcze realizowane w ACMiN.  

 

9. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta naukowego w Zespole Mikroskopii 

Elektronowej i Badań Strukturalnych (dr inż. Katarzyna Berent, komunikat Rektora AGH nr 

59/2016).  

Prof. Przybylski przekazał członkom Rady Naukowej informację o rozstrzygniętym konkursie na 

stanowisko adiunkta naukowego w Zespole Mikroskopii Elektronowej i Badań Strukturalnych.                        

W odpowiedzi na komunikat Rektora nr  59/2016 napłynęły trzy zgłoszenia złożone przez dr inż. 

Katarzynę Berent, dr inż. Joannę Buczyńską i dr inż. Aleksandrę Siewiorek. Po rozpatrzeniu zgłoszeń 

komisja w składzie:  prof. dr hab. inż. Marek Przybylski – przewodniczący komisji, prof. dr hab. Konrad 

Szaciłowski, dr hab. inż. Marcin Sikora, prof. AGH stwierdziła, że kandydatura dr inż Katarzyny Berent 

spełnia wszystkie wymogi formalne i najlepiej spełnia wszystkie wymogi merytoryczne postawione               

w konkursie. W szczegolności profil i doświadczenie z dotychczasowej działalności naukowej                        

p. Berent znacznie bardziej odpowiadają wymogom konkursu. Także dorobek naukowy p. dr Berent 

mierzony w szczególności liczbą publikacji i IF czasopism, w których te publikacje się ukazały, znacznie 

przewyższa dorobek pozostałych kandydatów. W związku z tym Komisja jednomyślnie pozytywnie 

zaakceptowała kandydaturę dr inż. Katarzyny Berent i wnosi do Rady Naukowej ACMiN                                   

o pozytywne zaopiniowanie wniosku Dyrektora ACMiN o jej zatrudnienie na stanowisku adiunkta 

naukowego w ACMiN. Prof. Przybylski przybliżył dorobek naukowy dr inż. Katarzyny Berent.                                                

Rada Naukowa ACMiN,  w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała wniosek 

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o  zatrudnienie dr inż. Katarzyny Berent na stanowisku adiunkta 

naukowego w ACMiN. 

 

10. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta naukowego w VII Linii Badawczej (dr inż. 

Kamila Kollbek, komunikat Rektora AGH nr 41/2016). 

Prof. Przybylski przekazał członkom Rady Naukowej informację o rozstrzygniętym konkursie na 

stanowisko adiunkta naukowego w VII Linii Badawczej ACMiN. W odpowiedzi na komunikat Rektora 

nr 41/2016 napłynęły trzy zgłoszenia złożone przez dr inż. Kamilę Kollbek, dr Sebastiana Złotnika                    

i mgr inż. Paulinę Komar. Po rozpatrzeniu zgłoszeń komisja w składzie:  prof. dr hab. inż. Marek 

Przybylski – przewodniczący komisji, prof. dr hab. Konrad Szaciłowski, dr hab. inż. Piotr Bała 

stwierdziła, że kandydatura dr inż. Kamili Kollbek spełnia wszystkie wymogi formalne i lepiej niż dr 

Sebastian Złotnik spełnia wymogi merytoryczne postawione w konkursie. W szczególności profil 

dotychczasowej działalności naukowej i dorobek p. Kollbek znacznie bardziej odpowiadają warunkom 

konkursu. Mgr inż. Paulina Komar nie spełnia wymogu formalnego: nie posiada jeszcze stopnia 

doktora nauk fizycznych. Biorąc pod uwagę całość dorobku merytorycznego kandydatki, Komisja 
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pozytywnie zaakceptowała kandydaturę dr inż. Kamili Kollbek i wnosi do Rady Naukowej ACMiN                     

o pozytywne zaopiniowanie wniosku Dyrektora ACMiN o jej zatrudnienie na stanowisku adiunkta 

naukowego w ACMiN. Prof. Przybylski przybliżył dorobek naukowy dr inż. Kamili Kollbek. Rada 

Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora 

ACMiN do Rektora AGH o  zatrudnienie dr inż. Kamili Kollbek na stanowisku adiunkta naukowego               

w ACMiN.  

 

11. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta naukowego w I Linii Badawczej (dr 

Agnieszka Podborska, komunikat Rektora AGH nr 44/2016). 

Prof. Przybylski przekazał członkom Rady Naukowej informację o rozstrzygniętym konkursie na 

stanowisko adiunkta naukowego w I Linii Badawczej ACMiN. W odpowiedzi na komunikat Rektora nr 

44/2016 napłynęły trzy zgłoszenia złożone przez dr Agnieszkę Podborską, dr Sylwię Klejnę i dr 

Tomasza Mazura. Po rozpatrzeniu zgłoszeń komisja w składzie:  prof. dr hab. inż. Marek Przybylski – 

przewodniczący komisji, prof. dr hab. Konrad Szaciłowski, dr hab. inż. Piotr Bała stwierdziła, że 

kandydatura dr Agnieszki Podborskiej spełnia wszystkie wymogi formalne i w największym stopniu 

spełnia wymogi merytoryczne postawione w konkursie. W szczególności profil dotychczasowej 

działalności naukowej  i dorobek p. Podborskiej znacznie bardziej odpowiadają warunkom konkursu. 

Biorąc pod uwagę całość dorobku merytorycznego kandydatki, Komisja pozytywnie zaakceptowała 

kandydaturę dr Agnieszki Podborskiej  i wnosi do Rady Naukowej ACMiN o pozytywne zaopiniowanie 

wniosku Dyrektora ACMiN o jej zatrudnienie na stanowisku adiunkta naukowego w ACMiN.                                                                                                                                                            

Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała wniosek 

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o  zatrudnienie dr Agnieszki Podborskiej na stanowisku adiunkta 

naukowego w ACMiN.  

 

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

stanowisku asystenta dr inż. Mateusza Marca (umowa kończy się 31 sierpnia 2016) 

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

Prof. Przybylski przybliżył dorobek naukowy dr inż. Mateusza Marca i przekazał członkom Rady 

informację, że umowa o pracę dr inż. Mateusza Marca kończy się 31 sierpnia br. Wobec braku głosów 

w dyskusji, prof. Przybylski zwrócił się do członków Rady z prośbą o pozytywne zaopiniowanie 

przedłużenia zatrudnienia dla dr inż. Mateusza Marca na stanowisku asystenta naukowego. Rada 

Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora ACMiN do 

Rektora AGH o przedłużenie zatrudnienia dr inż. Mateusza Marca w VI Linii Badawczej 

Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii: 

19 osób- za, 

1 osoba – wstrzymała się. 
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13. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o przedłużenie zatrudnienia na 

stanowisku asystenta dr inż. Marty Gajewskiej (umowa kończy się 30 czerwca 2016) 

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

Prof. Przybylski przybliżył dorobek naukowy dr inż. Marty Gajewskiej i przekazał członkom Rady 

informację, że umowa o pracę dr inż. Marty Gajewskiej kończy się 30 czerwca br. Wobec braku 

głosów w dyskusji, prof. Przybylski zwrócił się do członków Rady z prośbą o pozytywne zaopiniowanie 

przedłużenia zatrudnienia dla dr inż. Marty Gajewskiej na stanowisku asystenta naukowego. Rada 

Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora ACMiN do 

Rektora AGH o przedłużenie zatrudnienia dr inż. Marty Gajewskiej w Akademickim Centrum 

Materiałów i Nanotechnologii: 

19 osób- za, 

1 osoba – wstrzymała się. 

 

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

stanowisku asystenta mgr inż. Grzegorza Ciosa (umowa kończy się 31 lipca 2016) 

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

Prof. Przybylski przybliżył dorobek naukowy mgr inż. Grzegorza Ciosa i przekazał członkom Rady 

informację, że umowa o pracę mgr inż. Grzegorza Ciosa kończy się 31 lipca br. Wobec braku głosów          

w dyskusji, prof. Przybylski zwrócił się do członków Rady z prośbą o poztywne zaopiniowanie 

przedłużenia zatrudnienia dla mgr inż. Grzegorza Ciosa na stanowisku asystenta naukowego. Rada 

Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora 

ACMiN do Rektora AGH o przedłużenie zatrudnienia mgr inż. Grzegorza Ciosa w III Linii Badawczej 

Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii. 

 

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

stanowisku asystenta dr inż. Mileny Stępień (umowa kończy się 30 czerwca 2016) 

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

Prof. Przybylski przybliżył dorobek naukowy dr inż. Mileny Stępień i przekazał członkom Rady 

informację, że umowa o pracę dr inż. Mileny Stępień kończy się 3o czerwca br. Wobec braku głosów          

w dyskusji, prof. Przybylski zwrócił się do członków Rady z prośbą o pozytywne zaopiniowanie 

przedłużenia zatrudnienia dla dr inż. Mileny Stępień na stanowisku asystenta naukowego. Rada 

Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora 

ACMiN do Rektora AGH o przedłużenie zatrudnienia dr inż. Mileny Stępień w III Linii Badawczej 

Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii. 
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16. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o przedłużenie zatrudnienia na 

stanowisku asystenta dr Magdaleny Wytrwał (umowa kończy się 30 września 2016) 

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

Prof. Przybylski przybliżył dorobek naukowy dr Magdaleny Wytrwał i przekazał członkom Rady 

informację, że umowa o pracę dr Magdaleny Wytrwał kończy się 30 września br. Wobec braku 

głosów w dyskusji, prof. Przybylski zwrócił się do członków Rady z prośbą o pozytywne zaopiniowanie 

przedłużenia zatrudnienia dla dr Magdaleny Wytrwał na stanowisku asystenta naukowgo. Rada 

Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora 

ACMiN do Rektora AGH o przedłużenie zatrudnienia dr Magdaleny Wytrwał w VI Linii Badawczej 

Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii. 

 

17. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o zatrudnienie Dr. Debajyoti De na 

stanowisku asystenta naukowego (pełen etat na okres 6 miesięcy) z grantu NCN OPUS 

realizowanego w V Linii Badawczej (kierownik grantu: dr hab. inż. Marcin Sikora) 

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

Rada Naukowa ACMiN w głosowaniu tajnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek 

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o zatrudnienie Dr. Debajyoti De na stanowisku asystenta 

naukowego (pełen etat na okres 6 miesięcy) z grantu NCN OPUS realizowanego w V Linii Badawczej 

(kierownik grantu: dr hab. inż. Marcin Sikora). 

 

18. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o zatrudnienie dr inż. Joanny Stępień na 

stanowisku asystenta naukowego (pełen etat na okres 6 miesięcy) z grantu NCN OPUS 

realizowanego w V Linii Badawczej (kierownik grantu: dr hab. inż. Marcin Sikora) 

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

Rada Naukowa ACMiN w głosowaniu tajnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek 

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o zatrudnienie dr inż. Joanny Stepień na stanowisku asystenta 

naukowego (pełen etat na okres 6 miesięcy) z grantu NCN OPUS realizowanego w V Linii Badawczej 

(kierownik grantu: dr hab. inż. Marcin Sikora). 

 

19. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o zatrudnienie dr Sylwii Klejny na 

stanowisku adiunkta naukowego (pełen etat na okres 54 miesięcy) z grantu NCN MAESTRO 

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

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

Rada Naukowa ACMiN w głosowaniu tajnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek 

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o zatrudnienie dr Sylwii Klejny na stanowisku adiunkta naukowego 



10 

 

(pełen etat na okres 54 miesięcy) z grantu NCN MAESTRO realizowanego w I Linii Badawczej 

(kierownik grantu: prof. dr hab. Konrad Szaciłowski). 

 

20. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o zatrudnienie dr Tomasza Mazura na 

stanowisku adiunkta naukowego (pełen etat na okres 54 miesięcy) z grantu NCN MAESTRO 

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

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

Rada Naukowa ACMiN w głosowaniu tajnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek 

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o zatrudnienie dr Tomasza Mazura na stanowisku adiunkta 

naukowego (pełen etat na okres 54 miesięcy) z grantu NCN MAESTRO realizowanego w I Linii 

Badawczej (kierownik grantu: prof. dr hab. Konrad Szaciłowski). 

 

21. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Prof. Przybylski omówił przebieg  „Spotkania Nauki ze Sztuką”, które odbyło się w ACMiN                           

9 czerwca br. Poinformował członków Rady, że trwa budowa awaryjnego generatora dla ACMiN           

z instalacją antyprzepięciową. Prof. Spałek zaprosił członków Rady na konwersatorium Polskiego 

Towarzystwa Fizycznego, które odbędzie się w najbliższy czwartek. Poprosił również, aby Seminarium 

ACMiN odrobinę przesunąć, żeby umożliwić chętnym osobom udział w obydwóch seminariach.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Protokołowała: Anna Kornaus 


