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Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii  

 

Kraków, dnia 10.10.2014 r. 

 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Naukowej Akademickiego Centrum Materiałów 

i Nanotechnologii AGH (ACMiN) w dniu 26.09.2014 r. 

 

 

Porządek obrad: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Naukowej ACMiN z 30 maja 2014 r. 

3. Informacja Dyrektora ACMiN prof. Marka Przybylskiego o koncepcji funkcjonowania ACMiN                     

i aktualnym stanie wykonania wskaźników realizacji celu projektu ACMiN. 

4. Opinia Rady w sprawie zmian w organizacji i zakresie badań prowadzonych w I Linii 

Badawczej ACMiN. 

5. Opinia Rady w sprawie utworzenia Zespołu Mikroskopii Elektronowej w ACMiN (podstawa 

prawna: Regulamin ACMiN par.7 ust.5). 

6. Opinia Rady w sprawie wewnętrznych zasad wnioskowania o Nagrody Rektora dla 

pracowników ACMiN. 

7. Opinia Rady w sprawie powierzenia funkcji kierowników Linii Badawczych (podstawa prawna: 

Regulamin ACMiN par.7 ust.3): 

a) dr hab. Konradowi Szaciłowskiemu – I Linia Badawcza, 

b) dr hab. Piotrowi Suderowi – VIII Linia Badawcza. 

8. Rozstrzygnięcie konkursów - opinia Rady w sprawie wniosków o zatrudnienie (podstawa 

prawna: Statut AGH art.45 pkt.4 i Regulamin ACMiN par.5 ust.4d): 

a) na stanowisko asystenta naukowego w III Linii Badawczej – mgr inż. Grzegorz Cios, 
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b) na stanowisko asystenta naukowego w VIII Linii Badawczej – mgr Przemysław 

Mielczarek. 

9. Opinia Rady w sprawie przedłużenia zatrudnienia na pełnym etacie (podstawa prawna: Statut 

AGH art.45 pkt.4 i Regulamin ACMiN par.5 ust.4d): 

a) p. mgr inż. Marty Gajewskiej zatrudnionej na stanowisku asystenta naukowego w I 

Linii Badawczej, 

b) p. mgr inż. Aleksandry Szkudlarek zatrudnionej na stanowisku asystenta naukowego 

w V Linii Badawczej, 

c) p. mgr inż. Mateusza Marca zatrudnionego na stanowisku asystenta naukowego w VI 

Linii Badawczej, 

d) p. mgr Magdaleny Wytrwał zatrudnionej na stanowisku asystenta naukowego w VI 

Linii Badawczej, 

e) p. mgr inż. Kamili Kollbek zatrudnionej na stanowisku asystenta naukowego w VII Linii 

Badawczej, 

f) p. mgr inż. Katarzyny Hnidy zatrudnionej na stanowisku asystenta naukowego w VII 

Linii Badawczej. 

10.  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  13 osób. 

 

 

Liczba członków Rady: 21 

Obecnych: 13 

 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

Prof. Przybylski powitał zgromadzonych członków Rady Naukowej i przedstawił pokrótce 

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

obrad.  
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2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Naukowej ACMiN z 30 maja 2014 r. 

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

Rady z dnia 30 maja 2014 r.  

 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Naukowej ACMiN prof. Marka Przybylskiego o 

zmianach koncepcji funkcjonowania ACMiN i aktualnym stanie wykonania wskaźników 

realizacji celu projektu ACMiN. 

Prof. Przybylski poruszył kwestię wystąpienia ACMiN z wnioskiem o kategoryzację. 

Przypomniał, że w przypadku Kierowników Linii ACMiN, którzy mają podwójną afiliację (do Wydziału i 

do ACMiN), publikacje z podwójną afiliacją zawsze zaliczane są do dorobku Wydziału, ponieważ na 

Wydziale zostało złożone oświadczenie o działalności statutowej. Prof. Przybylski przypomniał 

również, że tylko 20% publikacji wykazywanych przez Centrum może być afiliowanych w ACMiN, w 

przypadku gdy pracownik nie zadeklarował działalności statutowej w Centrum.  

Prof. Przybylski omówił problemy związane z występowaniem przez ACMiN o granty. Przepisy 

prawne pozwalają na występowanie z wnioskami w konsorcjach (np. ACMiN i wydział innej uczelni)  i 

w takim przypadku grant zaliczany jest do dorobku obu jednostek wnioskujących. Natomiast w 

przypadku, gdy z wnioskiem chciałoby wystąpić ACMiN i inny Wydział AGH, grant zaliczany jest tylko 

do dorobku jednostki wnioskującej, pojawia się również problem związany z podziałem kosztów 

pośrednich. W związku z tym wydane zostało Zarządzenie JM Rektora nr 22/2014 w sprawie 

szczegółowych zasad prowadzenia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wspólnych projektów 

przez podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni. Zarządzenie to pozwala na podział kosztów 

pośrednich pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi AGH. Jednak kwestia zaliczania 

grantu do dorobku obu jednostek organizacyjnych uczelni nadal pozostała nie rozwiązana. Prof. 

Przybylski przedstawił pokrótce przebieg dyskusji w Narodowym Centrum Nauki, które miały na celu 

wyjaśnienie tej kwestii. Przekazał również członkom Rady informację, że zgodnie z ustaleniami z NCN, 

na najbliższym posiedzeniu Rady Naukowej NCN powinny zostać podjęte odpowiednie decyzje 

dotyczące wspólnego występowania o granty dwóch jednostek organizacyjnych tej samej uczelni. W 

myśl planowanych zmian dwie jednostki organizacyjne będą mogły wspólnie występować o grant i 

ten grant będzie zaliczany do dorobku obydwu jednostek. Prof. Korecki zapytał czy porozumienie 

określa również  podział kosztów. Prof. Przybylski wyjaśnił, że nie ma jeszcze ostatecznych ustaleń w 

tej sprawie - Narodowe Centrum Nauki stoi na stanowisku, że podział kosztów powinien być 

http://regent2.uci.agh.edu.pl/dokagh/doc.php?typ=11&nr=24&sort=datar
http://regent2.uci.agh.edu.pl/dokagh/doc.php?typ=11&nr=24&sort=datar
http://regent2.uci.agh.edu.pl/dokagh/doc.php?typ=11&nr=24&sort=datar
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wewnętrzną sprawą uczelni, ale jednocześnie chciałoby mieć nad tym pewną kontrolę. Prof. 

Przybylski ponownie poprosił członków Rady, by ACMiN traktować jako partnera Wydziałów. Dziekan 

Wolny zauważył, że rozliczanie kosztów pośrednich pomiędzy jednostkami AGH nie jest dobrym 

rozwiązaniem, ponieważ może prowadzić do komplikacji wewnątrz Uczelni. Dziekan Telejko 

zauważył, że oczywiście należy przykładać bardzo dużą uwagę do kwestii finansowych, ale wspólne 

granty jednostek AGH są bardzo dobrym rozwiązaniem.  

Prof. Przybylski omówił kwestię realizacji budżetu ACMiN w I semestrze. Wysoka suma 

kosztów poniesionych przez Centrum wynika z nierozliczenia projektu ACMiN, co skutkuje brakiem 

ostatniej transzy środków finansowych. Kolejnym powodem wysokich kosztów obciążających 

Centrum jest amortyzacja. Koszty ACMiN (bez kosztów projektu ACMiN i amortyzacji) to ok. 1 mln 

złotych. W drugim semestrze koszty poniesione będą nieco większe, ale nie diametralnie. Prof. 

Przybylski przekazał również członkom Rady informację dotyczącą przychodów ACMiN. Do Centrum 

spływa coraz więcej zleceń z Wydziałów, są już pierwsze granty przeniesione do ACMiN.  

  

4. Opinia Rady w sprawie zmian w organizacji i zakresie badań prowadzonych w I Linii 

Badawczej ACMiN. 

Prof. Przybylski przypomniał, że ze względu na cele projektu ACMiN I Linia związana jest z 

Wydziałem Metali Nieżelaznych AGH. Proponowana zmiana dotyczy tematyki Linii, która zostałaby 

nieco zmodyfikowana. Największy nacisk położony byłby nie tyle na problemy metalurgiczne, ile na 

tematykę związaną z nanotechnologią. Kandydatem na Kierownika I Linii jest dr hab. Konrad 

Szaciłowski, prof. AGH. Prof. Szaciłowski wyjaśnił, ze tematykę badań I Linii chciałby przesunąć z 

czystej metalurgii na nanotechnologię i fizykę ciała stałego, stąd proponowana zmiana nazwy Linii z 

„Materiały Metaliczne i Nanoinżynieria” na „Nanoinżynierię Metali i Półprzewodników”. Główny 

zakres badań dotyczyłby podejścia związanego z użyciem teorii informacji do opisu nanostruktur 

półprzewodnikowych. 

Prof. Przybylski podkreślił również skuteczność tych kierunków badań jeśli chodzi o 

zdobywanie funduszy. Dziekan Wolny zapytał o opinię Pani Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych 

AGH, która nie była obecna na posiedzeniu Rady. Prof. Przybylski wyjaśnił, że proponowana zmiana 

uzyskała pełne poparcie Pani Dziekan Richert. 
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5. Opinia Rady w sprawie utworzenia Zespołu Mikroskopii Elektronowej w ACMiN (podstawa 

prawna: Regulamin ACMiN par.7 ust.5). 

Prof. Przybylski wyjaśnił, że w związku ze zmianą organizacji I Linii Badawczej chciałby 

powołać Zespół Mikroskopii Elektronowej niepodlegający żadnej z Linii Badawczej. Takie rozwiązanie 

pozwoliłoby na lepsze zarządzanie mikroskopami. Podkreślił, że wszystkie Linie Badawcze 

zainteresowane tą technika pomiarową mogłyby wówczas swobodnie korzystać z mikroskopów. 

Dziekan Telejko zapytał o konkretne ustalenia dotyczące organizacji Zespołu. Prof. Przybylski wyjaśnił, 

że chciałby aby był to Zespół oparty na pracownikach ACMiN, bez konieczności zatrudniania 

dodatkowych osób. Opiekę nad Zespołem przejęłaby mgr inż. Marta Gajewska, a pracownik 

warsztatu mechanicznego (po odpowiednim przeszkoleniu) zajmowałby się przygotowywaniem 

próbek. Do Zespołu powołany zostałby jeszcze jeden z pracowników naukowych ACMiN. Utworzenie 

Zespołu ma na celu przede wszystkim odpowiednie wykorzystanie mikroskopów, nawiązywanie 

współpracy z Wydziałami i kreowanie nowych projektów.  

Propozycja utworzenia Zespołu Mikroskopii Elektronowej w ACMiN została zaakceptowana 

przez członków Rady Naukowej ACMiN. 

  

 

6. Opinia Rady w sprawie wewnętrznych zasad wnioskowania o Nagrody Rektora dla 

pracowników ACMiN. 

Prof. Przybylski wyjaśnił, że wszystkich pracowników AGH obowiązuje uczelniany Regulamin 

Nagród Rektorskich, ale ACMiN chciałoby pewne zapisy uściślić w wewnętrznym Regulaminie Nagród 

Rektorskich. Projekt Regulaminu został przesłany członkom Rady wraz z zawiadomieniem o 

posiedzeniu. Przy tworzeniu wewnętrznego Regulaminu przyjęto zasadę, że ACMiN powinien 

nagradzać pracowników za to, co w tej chwili jest Centrum jako instytucji najbardziej przydatne. 

Priorytetem dla ACMiN jest kategoryzacja. W związku z czym ACMiN chciałoby wynagradzać 

pracowników za te publikacje, które będą mogły zostać wykazane we wniosku o kategoryzację. 

Zasady wewnętrznego Regulaminu ACMiN są zgodne z uczelnianym Regulaminem Nagród 

Rektorskich. 

Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie zaakceptowała projekt zasad 

wnioskowania o Nagrody Rektora AGH za osiągnięcia naukowe pracowników ACMiN, który stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 
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7. Opinia Rady w sprawie powierzenia funkcji kierowników Linii Badawczych (podstawa 

prawna: Regulamin ACMiN par.7 ust.3): 

a) dr hab. Konradowi Szaciłowskiemu – I Linia Badawcza, 

b) dr hab. Piotrowi Suderowi – VIII Linia Badawcza. 

Dyrektor ACMiN AGH prof. dr hab. inż. Marek Przybylski przypomniał członkom Rady 

Naukowej, że zgodnie z Regulaminem ACMiN kierowników Linii powołuje i odwołuje Rektor AGH na 

wniosek Dyrektora ACMiN po zasięgnięciu opinii Rady ACMiN. Prof. Przybylski przedstawił sylwetki 

naukowe kandydatów na Kierowników Linii. Dr hab. Konrad Szaciłowski, prof. AGH opuścił salę 

obrad. Następnie przystąpiono do opiniowania kandydatów.  

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

wniosek Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o powierzenie funkcji Kierownika I Linii Badawczej Panu 

dr hab. Konradowi Szaciłowskiemu, prof. AGH.  

Dr hab. inż. Konrad Szaciłowski, prof. AGH dołączył do obrad.  

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

wniosek Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o powierzenie funkcji Kierownika VIII Linii Badawczej 

Panu dr hab. Piotrowi Suderowi. 

 

8.  Rozstrzygnięcie konkursów - opinia Rady w sprawie wniosków o zatrudnienie (podstawa 

prawna: Statut AGH art.45 pkt.4 i Regulamin ACMiN par.5 ust.4d): 

a) na stanowisko asystenta naukowego w III Linii Badawczej – mgr inż. Grzegorz Cios, 

b) na stanowisko asystenta naukowego w VIII Linii Badawczej – mgr Przemysław 

Mielczarek. 

          Prof. Przybylski przekazał członkom Rady informację o rozstrzygniętym konkursie na 

stanowisko asystenta naukowego w III Linii Badawczej. W odpowiedzi na komunikat Rektora nr 

117/2014 z 30 czerwca 2014 r. napłynęły dwa zgłoszenia. Po rozpatrzeniu zgłoszeń Komisja w 

składzie: prof. dr hab. inż. Marek Przybylski (przewodniczący), dr hab. inż. Piotr Bała, dr hab. inż. 

Andrzej Bernasik stwierdziła, że jedno spośród nich, złożone przez Pana mgr inż. Grzegorza Ciosa 

spełnia większość wymogów formalnych postawionych w konkursie. Nie spełnia wymogu 

dotyczącego posiadania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa lub 
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pokrewnych, ewentualnie otwartego przewodu doktorskiego w w/w zakresie. Pan mgr inż. Grzegorz 

Cios spełnia natomiast wymogi merytoryczne, a w szczególności posiada wiedzę z zakresu stopów z 

pamięcią kształtu, wykazuje się umiejętnością obsługi maszyn wytrzymałościowych marki INSTRON, 

umiejętnością obsługi nanoindentera, umiejętnością przeprowadzania badań twardości oraz 

umiejętnością wykonywania pomiarów XRD i analizy wyników. W związku z czym Komisja 

jednomyślnie pozytywnie zaakceptowała kandydaturę Pana Ciosa i wnosi do Rady Naukowej ACMiN 

o zaakceptowanie jego osoby na stanowisko asystenta naukowego w ACMiN. Prof. Przybylski 

przybliżył dorobek naukowy mgr inż. Grzegorza Ciosa. Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, 

pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o zatrudnienie mgr inż. 

Grzegorza Ciosa na stanowisku asystenta naukowego w III Linii Badawczej: 

12 osób – za, 

1 osoba – wstrzymała się od głosu. 

Prof. Przybylski przekazał członkom Rady informację o rozstrzygniętym konkursie na 

stanowisko asystenta naukowego w VIII Linii Badawczej. W odpowiedzi na komunikat Rektora nr 

149/2014 z 29 lipca 2014 r. napłynęło jedno zgłoszenie złożone przez mgr Przemysława Mielczarka. 

Po rozpatrzeniu zgłoszenia Komisja w składzie: prof. dr hab. inż. Marek Przybylski (przewodniczący), 

dr hab. Piotr Suder, dr hab. inż. Piotr Bała stwierdziła, że spełnia ono wszystkie wymogi formalne oraz 

merytoryczne postawione w konkursie. W związku z czym Komisja jednomyślnie pozytywnie 

zaakceptowała kandydaturę Pana Mielczarka i wnosi do Rady Naukowej ACMiN o zaakceptowanie 

jego osoby na stanowisko asystenta naukowego w ACMiN. Prof. Przybylski przybliżył dorobek 

naukowy mgr Przemysława Mielczarka. Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, 

pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o zatrudnienie mgr 

Przemysława Mielczarka na stanowisku asystenta naukowego w VIII Linii Badawczej. 

 

9. Opinia Rady w sprawie przedłużenia zatrudnienia na pełnym etacie (podstawa prawna: 

Statut AGH art.45 pkt.4 i Regulamin ACMiN par.5 ust.4d): 

a) p. mgr inż. Marty Gajewskiej zatrudnionej na stanowisku asystenta naukowego w I 

Linii Badawczej, 

b) p. mgr inż. Aleksandry Szkudlarek zatrudnionej na stanowisku asystenta 

naukowego w V Linii Badawczej, 

c) p. mgr inż. Mateusza Marca zatrudnionego na stanowisku asystenta naukowego w 

VI Linii Badawczej, 
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d) p. mgr Magdaleny Wytrwał zatrudnionej na stanowisku asystenta naukowego w VI 

Linii Badawczej, 

e) p. mgr inż. Kamili Kollbek zatrudnionej na stanowisku asystenta naukowego w VII 

Linii Badawczej, 

f) p. mgr inż. Katarzyny Hnidy zatrudnionej na stanowisku asystenta naukowego w VII 

Linii Badawczej. 

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

Rady informację, że obrona rozprawy doktorskiej p. Gajewskiej odbyła się 4 września 2014 r. Wobec 

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

przedłużenia zatrudnienia na pełnym etacie dla mgr inż. Marty Gajewskiej od 1 października 2014 r. 

do 30 września 2016 r. Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała wniosek Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o przedłużenie zatrudnienia p. mgr inż. 

Marty Gajewskiej w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii. 

Prof. Przybylski przybliżył dorobek naukowy mgr inż. Aleksandry Szkudlarek i przekazał 

członkom Rady informację, że obrona rozprawy doktorskiej p. Szkudlarek odbyła się 19 września 

2014 r. Wobec braku głosów w dyskusji, prof. Przybylski zwrócił się do członków Rady z prośbą o 

zaopiniowanie przedłużenia zatrudnienia na pełnym etacie dla p. mgr inż. Aleksandry Szkudlarek od 1 

października 2014 r. do 30 września 2016 r. Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o przedłużenie 

zatrudnienia p. mgr inż. Aleksandry Szkudlarek w Akademickim Centrum Materiałów i 

Nanotechnologii. 

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

Rady informację, że p. Marzec zobowiązał się do złożenia pracy doktorskiej do 31 października 2014 r. 

Opóźnienie w złożeniu pracy wyniknęło z pilnych obowiązków związanych z bieżącą obsługą 

spektroskopu XPS przez p. Marca. Wobec braku głosów w dyskusji, prof. Przybylski zwrócił się do 

członków Rady z prośbą o zaopiniowanie przedłużenia zatrudnienia na pełnym etacie dla p. mgr inż. 

Mateusza Marca od 1 października 2014 r. do 30 września 2016 r . Rada Naukowa ACMiN, w 

głosowaniu tajnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora ACMiN do Rektora 

AGH o przedłużenie zatrudnienia p. mgr inż. Mateusza Marca w Akademickim Centrum Materiałów i 

Nanotechnologii. 

Prof. Przybylski przybliżył dorobek naukowy mgr Magdaleny Wytrwał i przekazał członkom 

Rady informację, że obrona rozprawy doktorskiej p. Wytrwał zaplanowana jest na 30 września 2014 r. 
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Wobec braku głosów w dyskusji, prof. Przybylski zwrócił się do członków Rady z prośbą o 

zaopiniowanie przedłużenia zatrudnienia na pełnym etacie dla p. mgr Magdaleny Wytrwał od 1 

października 2014 r. do 30 września 2016 r. Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o przedłużenie 

zatrudnienia p. mgr Magdaleny Wytrwał w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii. 

Prof. Przybylski przybliżył dorobek naukowy mgr inż. Kamili Kollbek i przekazał członkom Rady 

informację, że obrona rozprawy doktorskiej p. Kollbek  zaplanowana jest na 29 września 2014 r. 

Wobec braku głosów w dyskusji, prof. Przybylski zwrócił się do członków Rady z prośbą o 

zaopiniowanie przedłużenia zatrudnienia na pełnym etacie dla p. mgr inż. Kamili Kollbek od 1 

października 2014 r. do 30 września 2016 r. Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o przedłużenie 

zatrudnienia p. mgr inż. Kamili Kollbek w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii. 

Prof. Przybylski przybliżył dorobek naukowy mgr inż. Katarzyny Hnidy i przekazał członkom 

Rady informację, że obrona rozprawy doktorskiej p. Hnidy odbyła się 12 września 2014 r. Wobec 

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

przedłużenia zatrudnienia na pełnym etacie dla p. mgr inż. Katarzyny Hnidy od 1 października 2014 r. 

do 30 września 2016 r. Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała wniosek Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o przedłużenie zatrudnienia p. mgr inż. 

Katarzyny Hnidy w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii. 

 

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Prof. Przybylski zaprosił członków Rady na seminaria ACMiN. Przypomniał, że ustalony w 

poprzednim semestrze termin (czwartek, godz. 15.00) pozostał bez zmian. Przekazał również 

informację, że w tym semestrze Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego będzie 

współorganizowane przez Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH i odbywać się 

będzie w środy o godz. 9.00 w ACMiN. Prof. Korecki zauważył, że ranga Środowiskowego Seminarium 

Fizyki Ciała Stałego spada, bierze w nim udział coraz mniejsza liczba uczestników.  

Prof. Przybylski ponownie zaprosił członków Rady do współpracy z ACMiN. 
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