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Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii  

 

Kraków, dnia 12.10.2015 r. 

 

 

PROTOKÓŁ 

posiedzenia Rady Naukowej Akademickiego Centrum Materiałów 

i Nanotechnologii AGH (ACMiN) w dniu 29.09.2015 r. 

 

 

Porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Naukowej ACMiN z 27 lutego 2015 r.  

3. Przedstawienie nowych członków Rady Naukowej ACMiN (efekt zmian w Statucie AGH).  

4. Wręczenie dyplomów Nagród Rektora za osiągnięcia naukowe w 2014 roku. 

5. Informacja Dyrektora ACMiN w sprawie prowadzenia w ACMiN „prac badawczych za 

wynagrodzeniem dokumentowanych fakturą VAT” i „niesprzeczności działalności 

dydaktycznej z celami ACMiN”.  

6. Przyjęcie uchwały o „strategii rozwoju ACMiN” (Regulamin ACMiN, par.3, ust.9b, projekt 

uchwały w załączeniu).  

7. Opinia Rady w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej ACMiN (projekt zmian                                

w załączeniu) i wynikającego z nich zmniejszenia liczby Linii Badawczych i obsady funkcji 

Kierowników Linii (Regulamin ACMiN, par.7, ust.5 i 6).  

8. Opinia Rady w sprawie utworzenia Zespołu Projektowania i Formowania Trójwymiarowego 

Materiałów i powołania jego kierownika, powołania Kierownika Zespołu Fizyki Niskich 

Temperatur i koordynatorów nowo tworzonych Zespołów do obsługi badań prowadzonych 

na zlecenie Wydziałów AGH i podmiotów zewętrznych (Regulamin ACMiN, par.7, ust.6).  

9. Informacja Dyrektora ACMiN w sprawie zmian w Regulaminie ACMiN (projekt zmian                        

w załączeniu).  
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10. Informacja Dyrektora ACMiN w sprawie przygotowań do oceny parametrycznej 

(kategoryzacji) ACMiN.  

11. Opinia Rady w sprawie płatnego urlopu naukowego udzielonego dr Andrzejowi Biborskiemu 

w celu odbycia krajowego stażu naukowego.  

12. Opinia Rady w sprawie płatnego urlopu naukowego udzielonego dr inż. Michałowi 

Zegrodnikowi w celu odbycia krajowego stażu naukowego.  

13. Opinia Rady w sprawie płatnego urlopu naukowego w celu odbycia krajowego stażu 

naukowego przez dr inż. Katarzynę Hnidę.  

14. Opinia Rady w sprawie płatnego urlopu naukowego w celu odbycia krajowego stażu 

naukowego przez dr inż. Kamilę Kollbek. 

15. Powołanie recenzentów dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego kandydata 

na stanowisko profesora zwyczajnego w ACMiN (komunikat Rektora AGH nr 131/2015). 

16. Sprawa przeniesienia prof. dr hab. Konrada Szaciłowskiego z Wydziału Metali Nieżelaznych 

do ACMiN. 

17. Powołanie recenzenta dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego kandydata na 

stanowisko profesora nadzwyczajnego w ACMiN (komunikat Rektora AGH nr 134/2015). 

18. Sprawa przeniesienia dr hab. inż. Marcina Sikory z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej 

do ACMiN, 

19. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta naukowego w III Linii Badawczej 

(komunikat Rektora AGH nr 141/2015).  

20. Sprawa przeniesienia dr inż. Tomasza Tokarskiego z Wydziału Metali Nieżelaznych do 

ACMiN. 

21. Rozstrzygnięcie konkursu na dwa stanowiska adiunkta naukowego w IV Linii Badawczej 

(komunikat Rektora AGH nr 147/2015).  

22. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta naukowego w V Linii Badawczej 

(komunikat Rektora AGH nr 129/2015).  

23. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta naukowego w V Linii Badawczej 

(komunikat Rektora AGH nr 146/2015).  

24. Opinia Rady w sprawie płatnego urlopu naukowego w celu odbycia krajowego stażu 

naukowego przez dr inż. Aleksandrę Szkudlarek. 
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25. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o zatrudnienie Dr. Indraneela Sena na 

stanowisku adiunkta naukowego (pełen etat na okres 6 miesięcy) z grantu europejskiego 

realizowanego w I Linii Badawczej (Regulamin ACMiN par.3 ust.9f).  

26. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o przedłużenie zatrudnienia mgr inż. 

Krzysztofa Mecha na stanowisku asystenta naukowego (pełen etat) w I Linii Badawczej 

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

27. 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  19 osób. 

 

Liczba członków Rady: 29 

Obecnych: 19 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

Prof. Przybylski powitał zgromadzonych członków Rady Naukowej i przedstawił pokrótce 

porządek obrad. Poinformował członków Rady o zmianach wprowadzonych w porządku obrad                      

w tygodniu poprzedzającym posiedzenie. Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu jawnym, 

jednogłośnie przyjęła porządek obrad.  

 

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Naukowej ACMiN z 27 lutego 2015 r. 

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

Rady Naukowej z dnia 27 lutego 2015 r. 

 

3. Przedstawienie nowych członków Rady Naukowej ACMiN (efekt zmian w Statucie AGH).  

Prof. Przybylski wyjaśnił członkom Rady Naukowej, że w związku ze zmianami, 

wprowadzonymi do Statutu AGH przez Senat AGH skład Rady Naukowej ACMiN uległ rozszerzeniu. 

Zgodnie z zapisami w Załączniku nr 1 do Statutu AGH (Ordynacji wyborczej Akademii Górniczo-

Hutniczej) wybierani członkowie rady naukowej innej niż wydział podstawowej jednostki 

organizacyjnej reprezentują poszczególne grupy społeczności akademickiej tej jednostki, według 

następujących proporcji: 20% stanowią przedstawiciele nauczycieli akademickich nie posiadający 
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tytułu naukowego lub stopnia doktora habilitowanego, a 5% stanowią przedstawiciele grupy 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. W związku z tym skład Rady Naukowej 

powiększył się o 7 osób (6 niesamodzielnych nauczycieli akademickich, 1 przedstawiciel pracowników 

niebędących nauczycielami). Prof. Przybylski przedstawił nowych członków Rady: dr inż. Katarzynę 

Berent, dr inż. Martę Gajewską, dr. Andrzeja Biborskiego, mgr. inż. Grzegorza Ciosa, dr. inż. Mateusza 

Marca, dr. inż. Antoniego Żywczaka, mgr Annę Stańczyk).  

 

4. Wręczenie dyplomów Nagród Rektora za osiągnięcia naukowe w 2014 roku. 

Prof. Przybylskich poprosił Rektora Kistryna o wręczenie Nagród Rektora AGH, które zostały 

przyznane pracownikom ACMiN. Rektor Kistryn wręczył Nagrodę Zespołową II stopnia zespołowi                

w składzie: prof. dr hab. Józef Spałek, dr Andrzej Biborski i dr inż. Michał Zegrodnik i Nagrodę 

Zespołową III stopnia zespołowi w składzie: dr inż. Mateusz Marzec, dr inż. Marta Gajewska, mgr inż. 

Krzysztof Mech, dr inż. Antoni Żywczak. 

 

5. Informacja Dyrektora ACMiN w sprawie prowadzenia w ACMiN „prac badawczych za 

wynagrodzeniem dokumentowanych fakturą VAT” i „niesprzeczności działalności 

dydaktycznej z celami ACMiN”.  

Prof. Przybylski przypomniał członkom Rady Naukowej, że zgodnie z zapisami w projekcie 

ACMiN podatek VAT był kosztem kwalifikowalnym, w związku z czym ACMiN nie mogło wystawiać 

faktur VAT, co stanowiło duże utrudnienie m.in. w prowadzeniu odpłatnych badań naukowych, np. 

dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. ACMiN prowadziło intensywne działania, aby zmienić ten przepis. 

AGH zaproponowało Izbie Skarbowej interpretację pozwalającą zachować kwalifikowalność VAT             

w stosunku do wydatków poniesionych przed zmianą przeznaczenia i pozwalającą wystawiać faktury 

VAT po zmianie przeznaczenia. Ostatecznie opinia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wydana               

w imieniu Ministra Finansów potwierdziła, że rozumienie przepisów podatkowych przez AGH jest 

prawidłowe. Tym samym od 1 sierpnia 2015 r. ACMiN może wstawiać faktury VAT w związku ze 

zmianą przeznaczenia budynku (dopuszczone zostały usługi badawcze za wynagrodzeniem). Prof. 

Przybylski wyjaśnił również, że rozliczenia wewnątrz AGH pozostają bez zmian. Dziekan Lis zapytał                 

o możliwość odzyskania VAT-u. Prof. Przybylski wyjaśnił, że nie ma takiej możliwości, a nawet gdyby 

AGH odzyskało VAT, to i tak musiałoby go zwrócić instytucji pośredniczącej, czyli NCBiR. Prof. 

Przybylski przekazał członkom Rady informację, że NCBiR, wydał decyzję mówiącą o niesprzeczności 

działalności dydaktycznej z celami ACMiN. Działalność dydaktyczna nie pozostaje w sprzeczności                    
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z działalnością naukową. W związku z tym prof. Przybylski po raz kolejny zaprosił doktorantów                              

i magistrantów do ACMiN.  

 

6. Przyjęcie uchwały o „strategii rozwoju ACMiN” (Regulamin ACMiN, par.3, ust.9b, projekt 

uchwały w załączeniu).  

Prof. Przybylski przypomniał członkom Rady, że sprawa ta powraca po poprzednim 

posiedzeniu Rady Naukowej i omówił projekt uchwały w następującym kształcie: „Rada Naukowa 

popiera rozwój Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (ACMiN) w kierunku 

utworzenia ogólnouczelnianego laboratorium technologiczno-pomiarowego fizyki, chemii i inżynierii 

materiałowej: (1) prowadzącego własną działalność naukowo-badawczą, (2) przydatnego, 

pomocnego i służącego wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom AGH i innych Uczelni                 

i Instytutów, (3) równocześnie świadczącego „usługi badawcze za wynagrodzeniem” (ze względu na 

samofinansowanie przewidziane warunkami dofinansowania projektu-ACMiN). Rada popiera 

intensyfikację badań naukowych prowadzonych w ACMiN koniecznych do uzyskania wysokiej 

kategorii naukowej, a co za tym idzie dostępu do takich źródeł finansowania jak dotacja statutowa, 

SPUB-y, czy środki na inwestycje w dużą aparaturę badawczą. Z tego powodu, a także w celu 

poprawy efektywności pozyskiwania dużych grantów krajowych i grantów europejskich, Rada 

Naukowa popiera ideę tworzenia silnych linii badawczych w ACMiN kierowanych przez 

pełnoetatowych samodzielnych pracowników nauki, dla których ACMiN będzie pierwszym miejscem 

zatrudnienia. Równocześnie Rada zachęca pracowników Wydziałów AGH i innych Uczelni i Instytutów 

do wykorzystywania infrastruktury naukowo-badawczej i zaplecza technologicznego ACMiN                       

(w szczególności poprzez zaangażowanie doktorantów i magistrantów). Rada popiera intensyfikację 

działań mających na celu przyciąganie do ACMiN zleceń na „badania za wynagrodzeniem” zarówno                

z Wydziałów AGH (gdzie ACMiN mógłby być podwykonawcą w grantach i zleceniach finansowanych 

ze źródeł zewnętrznych), jak i od podmiotów zewnętrznych wymagających dokumentowania 

przeprowadzonych badań fakturą VAT.”  

Prof. Przybylski wyjaśnił, że w celu poprawy funkcjonowania ACMiN, zwłaszcza w obliczu 

takich wyzwań jak program Horyzont 2020 lub krajowe granty typu Symfonia, ACMiN zależy na 

zatrudnianiu pełnoetatowych samodzielnych pracowników naukowych, którzy mogliby być liderami               

w tego typu projektach, a także wzbogacaliby „N”, co jest niezwykle ważne w związku z planowaną 

kategoryzacją. Prof. Przybylski przekazał członkom Rady informację, że Kolegium Rektorskie AGH 

oczekuje likwidacji dwuetatowości wewnątrz Uczelni, także w ACMiN, przy czym zwraca uwagę aby 
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nie przyniosło to za sobą negatywnych skutków finansowych. Prof. Przybylski podkreślił, że ACMiN 

oczywiście w dalszym ciągu chce współpracować z Wydziałami AGH i służyć całej Uczelni, m.in. 

poprzez zespoły kierowane przez pracowników innych Wydziałów. Z kolei prowadzenie odpłatnych 

badań naukowych ma na celu zbliżenie ACMiN do samofinansowania się, przewidzianego                                  

w warunkach dofinansowania projektu ACMiN. Wyjaśnił, że z projektu uchwały zostały usunięte 

uwagi dotyczące koordynacji zakupów aparaturowych na Uczelni.  

Dziekan Lis zaproponował, by zamiast: „w kierunku utworzenia ogólnouczelnianego 

laboratorium...” zapisać „jako ogólnouczelnianego ośrodka...”. Rektor Kistryn zaproponował zmienić 

„usługi badawcze/badania za wynagrodzeniem” na „odpłatne usługi badawcze”. Prof. Korecki 

zauważył, że ACMiN nie wyróżnia się spośród innych wydziałów prowadzących badania materiałowe. 

W tym kontekście zwrócił uwagę na konieczność intensyfikacji współpracy z przemysłem. Prof. 

Przybylski wyjaśnił, że ACMiN nie jest technologicznie przygotowane do intensywnej współpracy             

z przemysłem. Dziekan Lis zaproponował, by w trzecim akapicie uchwały dodać zapis dotyczący 

współpracy z przemysłem. Rektor Kistryn zaproponował, by dodać osobny punkt dotyczący 

współpracy  z przemysłem.  

Rada Naukowa w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła projekt uchwały o „strategii 

rozwoju ACMiN”. 

 

7. Opinia Rady w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej ACMiN (projekt zmian                                 

w załączeniu) i wynikającego z nich zmniejszenia liczby Linii Badawczych i obsady funkcji 

Kierowników Linii (Regulamin ACMiN, par.7, ust.5 i 6).  

Prof. Przybylski przedstawił członkom Rady projekt planowanej restrukturyzacji ACMiN. 

Wyjaśnił, że w związku z: 

a) doświadczeniami pierwszych dwóch lat działalności ACMiN w aspekcie: realnych 

możliwości współpracy z Wydziałami AGH (i innymi Uczelniami i Instytutami), realnych możliwości 

finansowania działalności naukowo-badawczej ACMiN (przy braku programów pomocowych                            

i aktualnej polityce grantowej NCN i NCBiR) oraz ograniczonych możliwości działania kierowników 

Linii Badawczych, dla których ACMiN jest dodatkowym miejscem zatrudnienia (na część etatu 

naukowo-technicznego),  

b) brakiem realnych możliwości na efektywne funkcjonowanie niektórych Linii Badawczych                       

z powodu braku odpowiedniej infrastruktury naukowo-badawczej, braku kadry mogącej 
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zaangażować się w dodatkowym miejscu pracy i braku realnych możliwości finansowania                                  

i efektywnego działania,  

c) chęcią pozyskiwania współpracowników i doktorantów z Wydziałów AGH (i innych Uczelni                   

i Instytutów),  

d) powstaniem warunków formalno-prawnych do prowadzenia „usług badawczych za 

wynagrodzeniem” (istotnych z punktu widzenia przewidzianego w projekcie samofinansowania się 

ACMiN),  

proponuje następujące rozwiązania:  

a) zmniejszenie liczby Linii Badawczych do czterech – sześciu ,  

b) zatrudnienie na pełen etat naukowy kilku samodzielnych pracowników nauki, którzy 

docelowo kierowaliby Liniami Badawczymi i własną działalnością naukowo-badawczą ACMiN,  

c) utworzenie zespołów badawczych (w strukturze Linii Badawczych i poza nią) 

wykorzystujących infrastrukturę ACMiN, w które zaangażowani byliby pracownicy nauki zatrudnieni 

na innych Wydziałach AGH (lub w innych Uczelniach i Instytutach) i doktoranci,  

d) utworzenie równoległej struktury zespołów „usługowych” odpowiedzialnych za realizację                    

(i pozyskiwanie) zleceń na „usługi badawcze” zarówno w formie „wzajemnych świadczeń 

badawczych” (wewnątrz AGH), czy też dokumentowanych fakturą VAT (dla podmiotów trzecich). 

Prof. Przybylski wyjaśnił, że zmniejszenie liczby Linii Badawczych wynika między innymi                        

z chęci zmniejszenia kosztów ACMiN i lepszego wykonania wskaźników realizacji projektu ACMiN. 

Także projekty badawcze, które ACMiN pozyskuje i realizuje ukazują wyraźnie, które z Linii 

Badawczych należy wzmocnić. O zmniejszeniu liczby Linii Badawczych decydują także względy 

personalne (duży zakres obowiązków Kierowników niektórych Linii uniemożliwia im zajmowanie się 

pracą w ACMiN). Z powyższych czynników wynika chęć zamiany dwóch dotychczasowych  Linii 

Badawczych na Zespoły, poprzez które ACMiN będzie nadal współpracować z Uczelnią. Prof. 

Przybylski wyjaśnił,  że dr hab. inż. Dariusz Kata, prof. AGH w dalszym ciągu będzie współpracował                  

z ACMiN. Dziekan Lis zauważył, że tworzenie w ACMiN drugiego laboratorium ceramicznego jest 

nielogiczne, skoro jedno funkcjonuje już na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. 

Dodatkowo badania naukowe dla medycyny mogą mieścić się w każdej z pozostałych Linii. Dlatego 

też popiera wniosek Dyrektora ACMiN o likwidację II i VIII Linii Badawczej i utworzenie w ich miejsce 

Zespołów realizujących wspólną politykę ACMiN i WIMiC. Dziekan Wolny zauważył, że ACMiN zmierza 

do funkcjonowania na podobnych zasadach jak wydział, i wyraził obawę żeby nie działo się to 

kosztem pozostałych Wydziałów. Ponadto brak jest jednoznacznej filozofii funkcjonowania ACMiN. 
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Rektor Kistryn zauważył, że jednostka taka jak ACMiN jest w pewnym sensie konkurencją dla 

pozostałych Wydziałów Uczelni. Ale jeżeli władze Uczelni zadecydowały, że takie Centrum powinno 

powstać to powinny teraz zaakceptować jego działanie. Zmniejszenie liczby linii badawczych i większa 

specjalizacja linii jest działaniem słusznym i logicznym. Natomiast samofinansowanie się ACMiN 

najprawdopodobniej nigdy nie będzie miało miejsca. Więc w dalszym ciągu pozostałe Wydziały AGH 

będą musiały ACMiN w jakimś stopniu finansowo wspierać, mając jednak na uwadze, że ACMiN 

stanowi pewną markę. Rektor Kistryn popiera rozwój ACMiN, i apeluje to Dziekanów pozostałych 

Wydziałów, by nie traktowali ACMiN jako konkurencji. Dziekan Richert zauważyła, że działalność 

ACMiN ewoluuje w pewną stronę, która właściwie pierwotnie była niezamierzona. ACMiN miało być 

instytucją świadczącą usługi na rzecz Wydziałów, co jednak nie do końca zdaje egzamin (powody 

finansowe?). Dziekan Richert zauważyła, że ACMiN nie stanowi konkurencji, ale stanowi potencjalną 

możliwość współpracy. Ponadto dążenie ACMiN do samodzielności nie jest niczym negatywnym. 

ACMiN powinno samodzielnie podejmować większość decyzji, natomiast w kwestiach naukowych 

konsultować się z Radą Naukową. Prof. Stobiecki odwołał się do wypowiedzi Rektora Kistryna. Skoro 

ACMiN jeszcze nie jest jednostką samofinansującą się to należy mu pomagać, otwierać ACMiN 

zwłaszcza na współpracę ze światem zewnętrznym. Prof. Korecki zauważył, że sensem działania 

ACMiN jest prowadzenie własnej bardzo dobrej działalności naukowej. Nie powinno dublować 

działalności Wydziałów, a działalność Wydziałów związana jest z kształceniem studentów. ACMiN 

zostało stworzone po to, by jego pracownicy mogli w pełni oddać się działaności naukowej, a nie po 

to, by stać się normalnym wydziałem. Zauważył również, że ACMiN może stać się centrum 

samofinansującym się - skoro udaje się to instytutom PAN-owskim, może udać się też  i ACMiN. Prof. 

Przybylski wyjaśnił, że ACMiN nie zamierza prowadzić dydaktyki. Zgoda NCBiR potrzebna była tylko 

po to, by w ACMiN mogli przebywać doktoranci i by mogli oni wykonywać w ACMiN badawczą część 

swojej pracy doktorskiej. Przekazał członkom Rady informację, że ACMiN zdecydowanie chce 

współpracować z Wydziałami. Ale skoro ACMiN ma dążyć do samofinansowania to musi występować 

o granty, a co za tym idzie musi mieć zatrudnionych samodzielnych pracowników naukowych, którzy 

staną się liderami tych grantów. Dziekan Lis podkreśla, że AGH jest zobowiązane do wspierania 

działalności ACMiN przez 5 lat. Funkcjonowanie ACMiN to pewien eksperyment, jest to Centrum 

oparte na zupełnie nowych zasadach. Dlatego należy wypracować pewien mechanizm, który 

umożliwi właściwe funkcjonowanie ACMiN. Rektor Kazior zauważył, że każda uczelnia staje przed 

podobnymi problemami. Na Politechnice Krakowskiej podobne centrum jak ACMiN zostało jako 

laboratorium włączone do jednego z wydziałów (jako jednostka komercyjna, która utrzymuje się                      
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z projektów, zleceń etc). Nie ma wtedy mowy o konkurencji, centrum funkcjonuje w strukturze 

jednego z wydziałów. Prof. Przybylski zauważył, starania ACMiN o przyciąganie zleceń z Wydziałów 

nie przynoszą oszałamiających efektów. ACMiN zdecydowanie chciałoby rozwijać współpracę                               

z innymi Wydziałami i wspólnie występować o granty. Dziekan Richert zaproponowała, by starać się                  

o akredytację dla jednego z laboratoratoriów ACMiN. Dziekan Pisarkiewicz zaproponował by, 

pozwolić się rozwijać ACMiN i nie ingerować zbytnio w jego działanie.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji prof. Przybylski zaproponował głosowanie jawne                    

o akceptację restrukturyzacji ACMIN poprzez likwidację Linii II i VIII. Rada Naukowa ACMiN                                

w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaakcpetowała proponowaną restrukturyzację ACMiN. 

Rada Naukowa w głosowaniu tajnym jednogłośnie zaakceptowała prośbę dr. hab. inż. 

Dariusza Katy, prof. AGH o rezygnację z funkcji Kierownika II Linii Badawczej.  

Rada Naukowa w głosowaniu tajnym jednogłośnie zaakceptowała prośbę dr. hab. Piotra 

Sudera o rezygnację z funkcji Kierownika VIII Linii Badawczej.  

 

8. Opinia Rady w sprawie utworzenia Zespołu Projektowania i Formowania Trójwymiarowego 

Materiałów i powołania jego kierownika, powołania Kierownika Zespołu Fizyki Niskich 

Temperatur i koordynatorów nowo tworzonych Zespołów do obsługi badań prowadzonych 

na zlecenie Wydziałów AGH i podmiotów zewętrznych (Regulamin ACMiN, par.7, ust.6). 

Prof. Przybylski poinformował członków Rady, że Zespół  Projektowania i Formowania 

Trójwymiarowego Materiałów ma na celu podtrzymanie współpracy z Wydziałem Inżynierii 

Materiałowej i Ceramiki AGH.  

Rada Naukowa w głosowaniu jawnym jednogłośnie poparła utworzenie Zespołu 

Projektowania i Formowania Trójwymiarowego Materiałów. 

Rada Naukowa w głosowaniu tajnym pozytywnie zaopiniowała kandydaturę dr hab. inż. 

Dariusza Katy, prof. AGH na funkcję kierownika Zespołu Projektowania i Formowania 

Trójwymiarowego Materiałów: 

18 osób – za, 

1 osoba – przeciw. 

Prof. Przybylski przekazał członkom Rady informację o proponowanych Zespołach 

pomocniczych do obsługi badań prowadzonych na zlecenie Wydziałów AGH i podmiotów 

zewętrznych: 

- Zespół Badań Spektroskopowych (koordynator: dr inż. M. Marzec) 
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- Zespół Badań Własności Mechanicznych (mgr inż. G. Cios) 

- Zespół Wytwarzania i Obróbki Cieplno-Plastycznej Materiałów (dr inż. T. Tokarski) 

- Zespół Badań Magnetycznych (dr inż. A. Żywczak) 

- Zespół Nanolitografii (dr inż. K. Hnida) 

- Zespół Mikroskopii Elektronowej i Badań Strukturalnych(dr inż. M. Gajewska) 

- Zespół Chemii Nanostruktur (dr D. Lachowicz)  

Prof. Korecki zasugerował, by nie nazywać tych jednostek „zespołami” a „pracowniami”.  

Rada Naukowa w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała pomysł 

utworzenia w ACMiN Zespołów pomocniczych do obsługi badań prowadzonych na zlecenie 

Wydziałów AGH i podmiotów zewnętrznych.  

Prof. Przybylski zaproponował, aby funkcję kierownika istniejącego już w ACMiN Zespołu 

Fizyki Niskich Temperatur powierzyć prof. dr hab. inż. Zbigniewowi Tarnawskiemu z Wydziału Fizyki                     

i Informatyki Stosowanej AGH. Przybliżył członkom Rady dorobek naukowy prof. Tarnawskiego. Prof. 

Przybylski wyjaśnił, że prof. Tarnawski nie jest pracownikiem etatowym ACMiN. 

Rada Naukowa w głosowaniu tajnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała kandydaturę 

prof. Tarnawskiego na kierownika Zespołu Fizyki Niskich Temperatur. 

 

9. Informacja Dyrektora ACMiN w sprawie zmian w Regulaminie ACMiN (projekt zmian                     

w załączeniu).  

Prof. Przybylski wyjaśnił członkom Rady, że zmiany w Regulaminie ACMiN wynikają przede 

wszystkim ze zmian w Statucie AGH, a także z powodu wprowadzenia regulaminu korzystania                         

z infrastruktury badawczej, który od 1 kwietnia 2015 r. funkcjonuje w ACMiN. Kolejne poprawki                      

w Regulaminie ACMiN związane są z możliwością prowadzenia odpłatnych usług badawczych 

dokumentowanych fakturą VAT i możliwościa prowadzenia usług w zakresie kształcenia.  Wszystkie 

poprawki zostały rozesłane do członków Rady wraz z programem posiedzenia Rady Naukowej. 

 

10. Informacja Dyrektora ACMiN w sprawie przygotowań do oceny parametrycznej 

(kategoryzacji) ACMiN.  

Prof. Przybylski  poinformował członków Rady, że zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ACMiN ma prawo poddać się ocenie parametrycznej. W związku z tym ACMiN planuje poddać się 

kategoryzacji na początku roku 2016 i przedstawić dorobek za 2 pełne lata kalendarzowe. Uzyskanie 

dotacji statutowej mogłoby stać się kolejnym krokiem na drodze do samofinansowania się. Prof. 
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Przybylski omówił stan przygotowań ACMiN do kategoryzacji. Poinformnował członków Rady, że 

ACMiN liczy w tej kwestii na pomoc Rektora Kistryna z UJ, prof. Pacha z AGH i prof. Skoczenia z PK. 

Dziekan Wolny zwrócił uwagę, że wspólne publikacje Wydziału i ACMiN mogą stać się kwestią 

problematyczną. Dziekan Lis zapytał o GWO, w której ACMiN będzie oceniane. Rektor Kistryn 

wyjaśnił, że ACMiN zostanie zaliczone do jednej z grup, które są w tej chwili zdefiniowane. Ze 

względu na trwające w MNiSW prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie kategoryzacji nie do 

końca wiadomo na jakich zasadach odbędzie się kolejna kategoryzacja.  

 

11. Opinia Rady w sprawie płatnego urlopu naukowego udzielonego dr Andrzejowi 

Biborskiemu w celu odbycia krajowego stażu naukowego.  

12. Opinia Rady w sprawie płatnego urlopu naukowego udzielonego dr inż. Michałowi 

Zegrodnikowi w celu odbycia krajowego stażu naukowego.  

Prof. Przybylski przypomniał członkom Rady Naukowej, że w związku z rzadkimi spotkaniami 

Rady Naukowej ACMiN oraz w związku z okresem urlopowym wstępną pozytywną opinię Rady 

Naukowej dotyczącą płatnych urlopów naukowych w celu odbycia krajowych staży naukowych przez 

dr inż. Michała Zegrodnika i dr Andrzeja Biborskiego uzyskał drogą mailową w sierpniu br. Aby 

dopełnić wszelkich formalności poprosił członków Rady o potwierdzenie swojej opinii wyrażonej                    

w sierpniu w drodze tajnego głosowania. 

Rada Naukowa ACMiN w głosowaniu tajnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek 

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o udzielenie płatnego urlopu naukowego dr Andrzejowi 

Biborskiemu w celu odbycia krajowego stażu naukowego. 

Rada Naukowa ACMiN w głosowaniu tajnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek 

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o udzielenie płatnego urlopu naukowego dr inż. Michałowi 

Zegrodnikowi w celu odbycia krajowego stażu naukowego. 

 

13. Opinia Rady w sprawie płatnego urlopu naukowego w celu odbycia krajowego stażu 

naukowego przez dr inż. Katarzynę Hnidę.  

Rada Naukowa ACMiN w głosowaniu tajnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek 

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o udzielenie płatnego urlopu naukowego dr inż. Katarzynie Hnidzie 

w celu odbycia krajowego stażu naukowego w Intytucie Technologii Elektronowej w Warszawie. 
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14. Opinia Rady w sprawie płatnego urlopu naukowego w celu odbycia krajowego stażu 

naukowego przez dr inż. Kamilę Kollbek. 

Rada Naukowa ACMiN w głosowaniu tajnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek 

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o udzielenie płatnego urlopu naukowego dr inż. Kamili Kollbek                               

w celu odbycia krajowego stażu naukowego w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii 

Technicznej w Warszawie. 

 

15. Powołanie recenzentów dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego kandydata 

na stanowisko profesora zwyczajnego w ACMiN (komunikat Rektora AGH nr 131/2015). 

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

profesora zwyczajnego w ACMiN.  W odpowiedzi na komunikat Rektora nr 131/2015 napłynęły dwa 

zgłoszenia. Po rozpatrzeniu zgłoszeń Komisja w składzie: prof. dr hab. inż. Marek Przybylski – 

przewodniczący komisji, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol – członek komisji, prof. dr hab. inż. Bogdan 

Sapiński – członek komisji stwierdziła, że oba zgłoszenia, złożone przez prof. dr hab. Konrada 

Szaciłowskiego i prof. dr hab. inż. Krzysztofa Wojciechowskiego, spełniają wszystkie wymogi formalne 

postawione w konkursie. Komisja uznała, że większy dorobek merytoryczny, mierzony                                      

w szczególności publikacjami (ich liczbą i czasopismami, w których zostały opublikowane), a także 

doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi i zdobywaniu funduszy na badania (w kraju                   

i za granicą) udokumentował prof. dr hab. Konrad Szaciłowski. Także tematyka badawcza uprawiana 

przez prof. dr hab. Konrada Szaciłowskiego jest bliższa profilowi badawczemu ACMiN. Kierując się 

powyższym, a także biorąc pod uwagę uwarunkowania w jakich musi działać ACMiN, Komisja 

postanowiła zarekomendować kandydaturę prof. dr hab. Konrada Szaciłowskiego i wnosi do Rady 

Naukowej ACMiN o dopuszczenie prof. dr hab. Konrada Szaciłowskiego do dalszych etapów 

postepowania w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego w ACMiN. Jako 

recenzentów dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego kandydata Komisja proponuje 

prof. dr hab. Włodzimierza Stańczyka z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN               

w Łodzi oraz prof. dr hab. inż. Krzysztofa Fitznera emerytowanego profesora AGH. 

Rada Naukowa w głosowaniu tajnym jednogłośnie pozytywnie zaakceptowała prof. dr hab. 

Włodzimierza Stańczyka z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN  w Łodzi jako 

recenzenta dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego prof. dr hab. Konrada 

Szaciłowskiego.  
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Rada Naukowa w głosowaniu tajnym jednogłośnie pozytywnie zaakceptowała prof. dr hab. 

inż. Krzysztofa Fitznera emerytowanego profesora AGH jako recenzenta dorobku naukowego, 

dydaktycznego i organizacyjnego prof. dr hab. Konrada Szaciłowskiego.  

 

16. Sprawa przeniesienia prof. dr hab. Konrada Szaciłowskiego z Wydziału Metali Nieżelaznych 

do ACMiN. 

Prof. Przybylski wyjaśnił członkom Rady Naukowej, że prof. dr hab. Konrad Szaciłowski złożył 

w ACMiN podanie skierowane do JM Rektora AGH z prośbą o zmianę miejsca wykonywania pracy                  

z Wydziału Metali Nieżelaznych na ACMiN i zmiany rodzaju umówionej pracy z profesora 

nadzwyczajnego naukowo-dydaktycznego na profesora nadzwyczajnego naukowego. Podanie to 

zostało już pozytywnie zaopiniowane przez Dziekana Wydziału Metali Nieżelaznych. 

Rada Naukowa ACMiN w głosowaniu tajnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek 

prof. dr hab. Konrada Szaciłowskiego o przeniesienie z Wydziału Metali Nieżelaznych do ACMiN. 

 

17. Powołanie recenzenta dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego kandydata 

na stanowisko profesora nadzwyczajnego w ACMiN (komunikat Rektora AGH nr 134/2015). 

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

profesora nadzwyczajnego w ACMiN. W odpowiedzi na komunikat Rektora nr 134/2015 napłynęło 

jedno zgłoszenie złożone przez dr hab. inż. Marcina Sikorę. Po rozpatrzeniu zgłoszenia Komisja                   

w składzie: prof. dr hab. inż. Marek Przybylski – przewodniczący komisji, prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – 

członek komisji, prof. dr hab. inż. Aleksandra Czyrska-Filemonowicz – członek komisji stwierdziła, że 

spełnia ono wszystkie podstawowe wymogi formalne i merytoryczne postawione w konkursie.                     

W szczególności Komisja podkreśliła wyróżniający się dorobek naukowy kandydata mierzony 

zarówno jego publikacjami, wykładami zaproszonymi, jak i skutecznością w pozyskiwaniu środków na 

badania naukowe. Komisja dostrzegła też, że doświadczenie badawcze kandydata jest zgodne                         

z profilem badawczym ACMiN i gwarantuje realizację badań przewidzianych w studium wykonalności 

projektu ACMiN. Komisja zauważyła jednak niespełnienie przez kandydata jednego z warunków 

dodatkowych określonych w „zasadach i trybie przeprowadzania konkursów” będących załącznikiem 

nr 2 do Statutu AGH, par.5 ust.3 pkt.1b), a mianowicie brak promotorstwa otwartego przewodu 

doktorskiego. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę całość dorobku merytorycznego kandydata, 

Komisja postanowiła jednomyślnie zarekomendować Radzie Naukowej ACMiN dopuszczenie dr hab. 

inż. Marcina Sikory do dalszych etapów postępowania w sprawie zatrudnienia na stanowisku 
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profesora nadzwyczajnego w ACMiN. Równocześnie Komisja zobowiązała Dyrektora ACMiN do 

wystąpienia do Rektora AGH z wnioskiem o skorzystanie z zapisu par.5 ust.3 pkt.3 tych samych 

„zasad i trybu przeprowadzania konkursów” i zwolnienie kandydata ze spełnienia tego warunku. 

Równocześnie Komisja jest przekonana, że kandydat zostanie promotorem otwartego przewodu 

doktorskiego w ciągu najbliższych miesięcy. W związku z powyższym, jako recenzenta dorobku 

naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego kandydata Komisja proponuje prof. dr hab. Bogdana 

Kowalskiego z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie.  

Prof. Przybylski poinformował członków Rady, że JM Rektor AGH wyraził zgodę na zwolnienie 

dr hab. inż. Marcina Sikory z obowiązku spełnienia warunku promotorstwa otwartego przewodu 

doktorskiego. 

Rada Naukowa w głosowaniu tajnym jednogłośnie pozytywnie zaakceptowała prof. dr hab. 

Bogdana Kowalskiego z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie jako recenzenta dorobku naukowego, 

dydaktycznego i organizacyjnego dr hab. inż. Marcina Sikory.  

 

18. Sprawa przeniesienia dr hab. inż. Marcina Sikory z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej 

do ACMiN. 

Prof. Przybylski wyjaśnił członkom Rady naukowej, że dr hab. inż. Marcin Sikora złożył                           

w ACMiN podanie skierowane do JM Rektora AGH z prośbą o zmianę miejsca wykonywania pracy                   

z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej na ACMiN i zmiany rodzaju umówionej pracy z adiunkta 

naukowo-dydaktycznego na adiunkta naukowego. Podanie to zostało już pozytywnie zaopiniowane 

przez Dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.  

Rada Naukowa ACMiN w głosowaniu tajnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek 

dr hab. inż. Marcina Sikory o przeniesienie z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej do ACMiN.  

 

19. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta naukowego w III Linii Badawczej 

(komunikat Rektora AGH nr 141/2015).  

20. Sprawa przeniesienia dr inż. Tomasza Tokarskiego z Wydziału Metali Nieżelaznych do 

ACMiN. 

Prof. Przybylski przekazał członkom Rady Naukowej informację o rozstrzygniętym konkursie 

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

141/2015 z 29 lipca 2015 r. napłynęły trzy zgłoszenia. Po rozpatrzeniu zgłoszeń Komisja w składzie: 

prof. dr hab. inż. Marek Przybylski (przewodniczący), prof. dr hab. Konrad Szaciłowski, dr hab. inż. 
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Piotr Bała stwierdziła, że dwa spośród nich spełniają wszystkie wymogi formalne i merytoryczne 

postawione w konkursie. Większy dorobek merytoryczny, w szczególności mierzony liczbą publikacji             

i ich zasięgiem, udokumentował dr inż. Tomasz Tokarski. Także tematyka badawcza uprawiana przez 

dr inż. Tomasza Tokarskiego jest bliższa profilowi badawczemu i potrzebom ACMiN. W związku z tym 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaakceptowała kandydaturę dr inż. Tokarskiego.  

Prof. Przybylski przekazał członkom Rady Naukowej informację, że dr inż. Tomasz Tokarski 

złożył w ACMiN podanie skierowane do JM Rektora AGH z prośbą o zmianę miejsca wykonywania 

pracy z Wydziału Metali Nieżelaznych na ACMiN i zmiany rodzaju umówionej pracy z adiunkta 

naukowo-dydaktycznego na adiunkta naukowego. Podanie to zostało już pozytywnie zaopiniowane 

przez Dziekana Wydziału Metali Nieżelaznych. 

Rada Naukowa ACMiN w głosowaniu tajnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek 

dr inż. Tomasza Tokarskiego o przeniesienie z Wydziału Metali Nieżelaznych do ACMiN. 

 

21. Rozstrzygnięcie konkursu na dwa stanowiska adiunkta naukowego w IV Linii Badawczej 

(komunikat Rektora AGH nr 147/2015).  

Prof. Przybylski przekazał członkom Rady Naukowej informację o rozstrzygniętym konkursie 

na dwa stanowiska adiunkta naukowego w IV Linii Badawczej.  W odpowiedzi na komunikat Rektora 

nr 147/2015 napłynęły cztery zgłoszenia. Po rozpatrzeniu zgłoszeń komisja w składzie:  prof. dr hab. 

inż. Marek Przybylski – przewodniczący komisji, prof. dr hab. Józef Spałek, dr hab. inż. Andrzej 

Bernasik stwierdziła, że dwa z nich, złożone przez dr inż. Michała Zegrodnika i dr Andrzeja Biborskiego 

spełniają wszystkie wymogi formalne i merytoryczne postawione w konkursie. W związku z czym 

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaakceptowała kandydaturę dr inż. Michała Zegrodnika i dr 

Andrzeja Biborskiego i wnosi do Rady Naukowej ACMiN o zaopiniowanie wniosku Dyrektora ACMiN         

o ich zatrudnienie na stanowisku adiunkta naukowego w ACMiN. 

Prof. Przybylski przybliżył dorobek naukowy dr Andrzeja Biborskiego. Rada Naukowa ACMiN, 

w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora ACMiN do Rektora 

AGH o zatrudnienie dr Andrzeja Biborskiego na stanowisku adiunkta naukowego w IV Linii Badawczej. 

Prof. Przybylski przybliżył dorobek naukowy dr inż. Michała Zegrodnika. Rada Naukowa 

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

Rektora AGH o zatrudnienie dr inż. Michała Zegrodnika na stanowisku adiunkta naukowego w IV Linii 

Badawczej. 
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22. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta naukowego w V Linii Badawczej 

(komunikat Rektora AGH nr 129/2015).  

Prof. Przybylski przekazał członkom Rady informację o rozstrzygniętym konkursie na 

stanowisko asystenta naukowego w V Linii Badawczej. W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez JM 

Rektora AGH prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomkę napłynęło jedno zgłoszenie złożone przez dr inż. 

Angelikę Kmitę. Po rozpatrzeniu zgłoszenia komisja w składzie: prof. dr hab. inż. Marek Przybylski – 

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

wszystkie wymogi formalne i merytoryczne postawione w konkursie. W związku z czym Komisja 

jednomyślnie pozytywnie zaakceptowała kandydaturę dr inż. Angeliki Kmity i wnosi do Rady 

Naukowej ACMiN o zaopiniowanie wniosku Dyrektora ACMiN o jej zatrudnienie na stanowisku 

asystenta naukowego w ACMiN.  

Prof. Przybylski przybliżył dorobek naukowy dr inż. Angeliki Kmity. Rada Naukowa ACMiN                  

w głosowaniu tajnym pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora ACMiN do Rektora AGH                                    

o zatrudnienie dr inż. Angeliki Kmity na stanowisku asystenta naukowego w V Linii Badawczej: 

17 osób – za, 

1 osoba – wstrzymała się, 

0 osób – przeciw.  

 

23. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta naukowego w V Linii Badawczej 

(komunikat Rektora AGH nr 146/2015).  

Prof. Przybylski przekazał członkom Rady informację o rozstrzygniętym konkursie na 

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

146/2015 napłynęło jedno zgłoszenie złożone przez dr inż. Aleksandrę Szkudlarek. Po rozpatrzeniu 

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

Konrad Szaciłowski, dr hab. inż. Piotr Bała stwierdziła, że spełnia ono wszystkie wymogi merytoryczne 

i zdaniem Komisji, wszystkie wymogi formalne postawione w konkursie. Pani dr inż. Aleksandra 

Szkudlarek w trakcie swoich studiów doktoranckich przez ponad dwa lata pracowała w EMPA                          

w Szwajcarii i w tym sensie spełnia wymóg odbycia stażu krajowego lub zagranicznego (nie krótszego 

niż 1 miesiąc). Uchwała nr 10/2011 Senatu AGH z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie warunków                    

i trybu kierowania pracowników na staże naukowe i zawodowe nie precyzuje, czy chodzi o staż                      

w ogóle, czy też o staż po rozpoczęciu pracy w AGH.  Jednak, biorąc pod uwagę całość dorobku 

naukowego kandydatki, Komisja pozytywnie zaakceptowała kandydaturę dr inż. Szkudlarek i wnosi 
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do Rady Naukowej ACMiN o pozytywnie zaopiniowanie wniosku Dyrektora ACMiN o jej zatrudnienie 

na stanowisku adiunkta naukowego w ACMiN (jeśli tylko pozwoli na to pozytywna odpowiedź władz 

AGH w sprawie stażu). Komisja zobowiązała Dyrektora ACMiN do wystąpienia do Rektora AGH                       

z wnioskiem o uznanie stażu zagranicznego odbytego przez dr inż. Aleksandrę Szkudlarek w trakcie 

studiów doktoranckich w EMPA w okresie od stycznia do marca 2011 r. i od stycznia 2012 r. do lutego 

2014 r. jako stażu naukowego będącego warunkiem zatrudnienia nauczyciela akademickiego na 

stanowisku adiunkta. 

Prof. Przybylski  przybliżył dorobek naukowy dr inż. Aleksandry Szkudlarek. Rada Naukowa 

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

Rektora AGH o zatrudnienie dr inż. Aleksandry Szkudlarek na stanowisku adiunkta naukowego                        

w V Linii Badawczej. 

 

24. Opinia Rady w sprawie płatnego urlopu naukowego w celu odbycia krajowego stażu 

naukowego przez dr inż. Aleksandrę Szkudlarek. 

Rada Naukowa ACMiN w głosowaniu tajnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek 

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o udzielenie płatnego urlopu naukowego dr inż. Aleksandrze 

Szkudlarek w celu odbycia krajowego stażu naukowego. 

 

25. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o zatrudnienie Dr. Indraneela Sena na 

stanowisku adiunkta naukowego (pełen etat na okres 6 miesięcy) z grantu europejskiego 

realizowanego w I Linii Badawczej (Regulamin ACMiN par.3 ust.9f).  

Rada Naukowa ACMiN w głosowaniu tajnym, jednogłośnie pozytywnie zaakceptowała 

wniosek Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o zatrudnienie Dr. Indraneela Sena na stanowisku 

adiunkta naukowego (pełen etat na okres 6 miesięcy) z grantu europejskiego realizowanego w I Linii 

Badawczej. 

 

26. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o przedłużenie zatrudnienia mgr inż. 

Krzysztofa Mecha na stanowisku asystenta naukowego (pełen etat) w I Linii Badawczej 

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

Prof. Przybylski przybliżył dorobek naukowy mgr. inż. Krzysztofa Mecha i przekazał członkom 

Rady informację, że obrona rozprawy doktorskiej p. Mecha odbędzie się pod koniec października 
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2015 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. Krzysztofa Mecha. 

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

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o przedłużenie zatrudnienia p. mgr inż. Krzysztofa Mecha                              

w I Linii Badawczej Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii. 

 

27. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Prof. Przybylski podziękował członkom Rady Naukowej za udział w posiedzeniu i zaprosił 

wszystkich na najbliższe seminarium ACMiN, które wygłosi prof. dr hab. Stefan Jurga z Centrum 

NanoBiomedycznego Uniwersytety im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

 

 

 

Protokolant:  Anna Stańczyk 


