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Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii  

 

Kraków, dnia 10.03.2017 r. 

 

 

PROTOKÓŁ 

 posiedzenia Rady Naukowej Akademickiego Centrum Materiałów 

i Nanotechnologii AGH (ACMiN) w dniu 7.03.2017 r. 

 

 

Porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Naukowej ACMiN z 6 grudnia 2016 (protokół jest 

dostępny na stronie http://acmin.agh.edu.pl/index.php/pl/informacje-wewnetrzne-

radanaukowa użytkownik: radanaukowa, hasło: radaacmin).  

3. Zatwierdzenie planu badań naukowych na rok 2017 (w związku z rozpoczęciem formalnej 

realizacji badań statutowych i „grantów dyrektorskich“) (Regulamin ACMiN par. 3 ust. 8 pkt a). 

4. Zatwierdzenie projektu budżetu ACMiN na rok 2017 (Regulamin ACMiN par.3 ust.8 pkt b).  

5. Opinia Rady w sprawie „corocznego sprawozdania Dyrektora z wykonania zadań ACMiN“ 

(Regulamin ACMiN par.3 ust.9 pkt.d). 

6. Zmiany w Regulaminie Nagród Rektorskich.  

7. Informacja Dyrektora ACMiN w sprawie kategoryzacji, programu PANDA-2, etc.  

8. Opinia Rady w sprawie wniosków Dyrektora ACMiN o Nagrody Rektorskie dla nauczycieli 

akademickich za działalność naukowo-badawczą w 2016 roku.  

9. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o „stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego dla wybitnych młodych naukowców“ dla dr inż. Katarzyny Hnidy.  

10. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o „stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego dla wybitnych młodych naukowców“ dla dr Tomasza Mazura.  

11. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o „stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego dla wybitnych młodych naukowców“ dla dr inż. Katarzyny Berent. 
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12.  Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta naukowego w I Linii Badawczej (komunikat 

Rektora AGH nr 209/2016).  

13. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta naukowego w IV Linii Badawczej (komunikat 

Rektora AGH nr 219/2016).  

14. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta naukowego w V Linii Badawczej (komunikat 

Rektora AGH nr 208/2016).  

15. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta naukowego w VI Linii Badawczej (komunikat 

Rektora AGH nr 217/2016).  

16. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta naukowego (pełen etat na okres 30 

miesięcy) z grantu NCN OPUS realizowanego w III Linii Badawczej (kierownik grantu: dr hab. 

inż. Krzysztof Muszka) (komunikat Rektora nr 12/2017).  

17. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

 

Posiedzenie Rady Naukowej ACMiN AGH poprowadził Przewodniczący Rady Naukowej, 

Dyrektor Centrum prof. dr hab. inż. Marek Przybylski. Na posiedzeniu Rady Naukowej, zgodnie z listą 

obecności, obecnych było 20 osób. 

 

 

Liczba członków Rady: 25 

Obecnych: 20 

 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

Prof. Przybylski powitał zgromadzonych członków Rady Naukowej i przedstawił porządek 

obrad. Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu jawnym przyjęła porządek obrad: 18 osób za, 1 osoba – 

przeciw. 

 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Naukowej ACMiN z 6 grudnia 2016 r. 

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

Rady z dnia 6 grudnia 2016 r. 
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3. Zatwierdzenie planu badań naukowych na rok 2017 (w związku z rozpoczęciem formalnej 

realizacji badań statutowych i „grantów dyrektorskich“).  

4. Zatwierdzenie projektu budżetu ACMiN na rok 2017 (Regulamin ACMiN par.3 ust.8 pkt.b).  

5. Opinia Rady w sprawie „corocznego sprawozdania Dyrektora z wykonania zadań ACMiN“ 

(Regulamin ACMiN par.3 ust.9 pkt.d). 

Trzy punkty programu (nr 3, 4 i 5) posiedzenia Rady Naukowej prof. Przybylski omówił łącznie. 

Prof. Przybylski rozpoczął od omawiania aktualnego stanu wykonania wskaźników rezultatu projektu 

ACMiN. Przypomniał, że wskaźniki produktu zostały wykonane 31 października 2013 r. i tego dnia 

zakończyła się faza realizacyjna projektu ACMiN. Trwający 5 lat okres trwałości powinien rozpocząć się 

natychmiast po zakończeniu fazy realizacyjnej. Nie rozpoczął się w tym terminie ponieważ wyjaśnianie 

drobnych kwestii dotyczących jednego z przetargów przeprowadzonych w ramach projektu 

spowodowało, że ostatnia płatność nastąpiła z opóźnieniem (zgodnie z przepisami okres trwałości 

rozpoczyna się w momencie ostatniej płatności). Ostatnią ratę płatności NCBiR przekazało 30 grudnia 

2015 r. i wtedy formalnie rozpoczął się 5-letni okres trwałości projektu ACMiN. Następnie prof. 

Przybylski omówił  stan wykonania wskaźników rezultatu projektu ACMiN na dzień 31.12.2016 r.: 

- liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych zrealizowanych przy wykorzystaniu wspartej 

infrastruktury: 182,00 (910%), 

- liczba projektów prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej realizowanych przy 

wykorzystaniu wspartej infrastruktury sfery B+R: 11,00 (220%), 

- przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC): 30,19 (88,79%), 

- liczba utworzonych nowych etatów badawczych: 25,83 (129,15%), 

- liczba jednostek korzystających ze wspólnej infrastruktury badawczej: 32,00 (457,14%), 

- liczba naukowców zatrudnionych do obsługi stworzonej infrastruktury badawczej: 32,00 (106,67%), 

- liczba naukowców wykorzystujących wspartą infrastrukturę badawczą: 114,00 (57%), 

- liczba studentów wykorzystujących wspartą infrastrukturę badawczą: 1191,00 (794%). 

Prof. Przybylski poinformował członków Rady, że sprawozdanie w takiej formie zostało przekazane do 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i jak dotąd ACMiN nie otrzymało żadnej informacji zwrotnej. 

Następnie prof. Przybylski omówił realizację podstawowych celów ACMiN. Poinformował członków 

Rady, że liczba publikacji afiliowanych w ACMiN sukcesywnie wzrasta, średnie N za lata 2013-2016 

wynosi 16,57, realizujemy/współrealizujemy 36 projektów badawczych (kwota dla ACMiN ok. 16 mln 

zł).        
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Prof. Przybylski omówił plan budżetu ACMiN na rok 2017 i wyjaśnił, że w chwili obecnej nie jesteśmy 

w stanie dokładnie oszacować w jakiej wysokości dostaniemy dotację statutową ze środków MNiSW 

oraz dofinansowanie z programu PANDA 2. Przekazał członkom Rady informację, że w roku 2017 

ACMiN nie będzie jeszcze w stanie się samofinansować, ale deficyt w budżecie staje się z roku na rok 

coraz mniejszy. Szacowany deficyt w roku 2017 nie powinien być większy niż ok. 0,5 mln zł. Omówił 

problemy związane z samofinansowaniem się, m.in. niskie koszty pośrednie z projektów badawczych. 

Poinformował również członków Rady o zapowiedzi ze strony NCN, że koszty pośrednie będą wynosić 

40 %. Prof. Przybylski poinformował członków Rady, że w roku 2017 po raz pierwszy będziemy 

prowadzić badania statutowe, w związku z tym zgłosiliśmy jeden temat prac statutowych „Materiały                                             

i Nanotechnologie” (kierownikiem tematu jest Dyrektor ACMiN), w ramach którego będziemy 

realizować dwa zadania: „Fizyka i Chemia Nanomateriałów” (kierownik: prof. dr hab. Konrad 

Szaciłowski) i „Inżynieria Materiałowa i Nanotechnologia” (kierownik: dr hab. inż. Piotr Bała).                                  

W czwartym roku działalności coraz wyraźniej widzimy krystalizację naszych planów badawczych. 

Mamy nadzieję, że sięganie do tematów wspólnych pomiędzy poszczególnymi grupami badawczymi                         

i wykorzystywanie pełnego zaplecza badawczego ACMiN w staraniach o granty badawcze będzie 

bardzo szybko widoczne. Prof. Przybylski po raz kolejny zaprosił wszystkich członków Rady do 

współpracy z ACMiN (ACMiN jako miejsce realizacji grantów, sale, warsztat, etc.). Prof. Korecki 

podkreślił, że skuteczność ACMiN w pozyskiwaniu grantów zasługuje na wyróżnienie                                                

i zapytał o aktywność poszczególnych linii badawczych w pozyskiwaniu środków. Prof. Przybylski 

wyjaśnił, że rozkład grantów w liniach badawczych ACMiN jest już coraz bardziej równomierny. Prof. 

Korecki zapytał też o ilość etatów finansowanych z grantów i zasugerował, że refundacja etatów ze 

środków grantowych lub zatrudnianie pracowników ze środków grantowych może być szansą na 

zmniejszenie deficytu w budżecie ACMiN. Prof. Przybylski wyjaśnił trudności z tym związane                                         

i podkreślił, że system motywacyjny obowiązujący w ACMiN zakłada refundowanie części etatu 

pracowników z wykonywanych przez nich odpłatnych zleceń badawczych. Prof. Zięba zapytał o sposób 

wyliczenia N. Prof. Przybylski wyjaśnił, że 16,57 to średnie N za lata 2013-2016. Średnie N wskazane 

we wniosku o dotację statutową na rok 2017 wyniosło 24,08. 

Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie zatwierdziła plan badań naukowych na 

2017 rok. 

Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie zatwierdziła projekt budżetu ACMiN na 

2017 rok.  
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Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Dyrektora 

ACMiN z wykonania zadań ACMiN w 2016 roku. 

 

6. Zmiany w Regulaminie Nagród Rektorskich.  

Prof. Przybylski omówił zmiany w regulaminie Nagród Rektora wynikające z ustaleń                                      

o rokrocznym podnoszeniu wymagań punktowych do publikacji, które mogą stać się przedmiotem 

Nagrody. Chcielibyśmy, aby w 2017 do wniosku o Nagrody Rektora brane były pod uwagę wszystkie 

publikacje, w których choć jeden autor jest afiliowany w ACMiN AGH, opublikowane w czasopismach 

posiadających współczynnik wpływu Impact Factor, znajdujących się w bazie Journal Citation Reports, 

o liczbie punktów ministerialnych równej co najmniej 30. Chcielibyśmy również, aby liczba punktów 

autora z każdej publikacji podnoszona była do potęgi 3-ej, ponieważ ta operacja matematyczna 

pozwala na przywrócenie znaczenia Impact Factorowi, a dokładniej bardziej docenia publikację za 50 

pkt (np. w „Nature”) niż dwie publikacje za 30 pkt (co prawda 2 x 30 pkt=60 pkt, ale publikacja                               

w czasopiśmie za 30 pkt). Na podstawie tak obliczanych punktów tworzona byłaby lista rankingowa. 

Pozostaje jeszcze do ustalenia wewnątrz w ACMiN czy liczbę punktów dzielić będziemy na każdego 

autora publikacji, czy tylko na autora afiliowanego w ACMiN. Prof. Korecki zasugerował by 

doprecyzować zapis: „W przypadku publikacji z więcej niż jedną afiliacją danego autora wymagane jest 

jego oświadczenie, że publikacje te nie zostały zadeklarowane przez niego do dorobku żadnej z 

pozostałych jednostek/instytucji, w których ten autor się afiliuje.”  

Rada Naukowa ACMiN, w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała zmiany w Regulaminie 

Nagród Rektorskich ACMiN. 

 

7. Informacja Dyrektora ACMiN w sprawie kategoryzacji, programu PANDA-2, etc.  

Prof. Przybylski omówił zasady programu PANDA 2. Poinformował członków Rady, że 

sprawozdanie za rok 2016 złożyliśmy w NCBiR z końcem stycznia i czekamy na decyzję w sprawie 

podziału środków finansowych na rok 2017 r. Wysokość przyznanych na rok 2017 środków 

finansowych zależeć będzie od wysokości przychodu pozyskanego ze współpracy z przedsiębiorcami                           

w roku 2016. Natomiast przygotowania ACMIN do procesu kategoryzacji są zaawansowane. Z naszych 

wyliczeń wynika, że będziemy kategoryzowani jako jednostka niejednorodna i nasze symulacje 

wskazują, że powinniśmy utrzymać kategorią naukową A. Natomiast sam techniczny proces 

kategoryzacji nastręcza jednostkom niejednorodnym wielu trudności technicznych, dlatego też 

jesteśmy w stałym kontakcie z MNiSW i staramy się je na bieżąco wyjaśniać. 
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8. Opinia Rady w sprawie wniosków Dyrektora ACMiN o Nagrody Rektorskie dla nauczycieli 

akademickich za działalność naukowo-badawczą w 2016 roku.  

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

Naukowej, że wnioski o nagrody Rektora AGH składa Dyrektor ACMiN po zasięgnięciu opinii Rady 

Naukowej ACMiN wyrażonej w tajnym głosowaniu. Poinformował członków Rady, że wysokość nagród 

zostanie ustalona zgodnie z uczelnianym regulaminem nagród rektorskich i stosowanie do kwoty 

pieniędzy, jaka zostanie na ten cel przeznaczona. Sumaryczna kwota przeznaczona na nagrody zostanie 

przekazana przez Dział Kadrowo-Płacowy w kwietniu br. Prof. Przybylski poinformował członków Rady 

Naukowej, że działająca w ACMiN Komisja ds. Nagród Rektorskich, w składzie: prof. dr hab. Konrad 

Szaciłowski, dr hab. inż. Piotr Bała, dr inż. Antoni Żywczak, wnioskuje do Dyrektora ACMiN                                            

o wystąpienie do Rektora AGH z wnioskami o trzy nagrody zespołowe. Prof. Przybylski przedstawił 

członkom Rady Naukowej wstępną listę osób uprawnionych do otrzymania nagrody Rektora AGH                             

i poprosił Radę  o akceptację ewentualnych późniejszych zmian składów Zespołów (bez zmian osób 

uprawnionych). 

a) opinia Rady w sprawie wniosku o nagrodę zespołową II stopnia dla zespołu w składzie                             

(w nawiasie udział procentowy w dorobku wszystkich nagradzanych osób): 

dr inż. Katarzyna Berent (16,81%) 

dr inż. Mateusz Marzec (14,20%) 

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

Rektora AGH o przyznanie nagrody zespołowej II stopnia (19 osób – za, 1 osoba – wstrzymała się). 

b) opinia Rady w sprawie wniosku o nagrodę zespołową II stopnia dla zespołu w składzie                            

(w nawiasie udział procentowy w dorobku wszystkich nagradzanych osób): 

dr Jan Żukrowski (13,29%) 

mgr inż. Grzegorz Cios (12,69%) 

dr inż. Marta Gajewska (11,45%) 

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

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o przyznanie nagrody zespołowej III stopnia. 

c) opinia Rady w sprawie wniosku o nagrodę zespołową III stopnia dla zespołu w składzie                                    

(w nawiasie udział procentowy w dorobku wszystkich nagradzanych osób): 

dr inż. Krzysztof Mech (10,01%) 

dr inż. Katarzyna Hnida (7,63%) 
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dr inż. Antoni Żywczak (7,25%) 

prof. dr hab. Konrad Szaciłowski (6,67%)  

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

Dyrektora ACMiN do Rektora AGH o przyznanie nagrody zespołowej III stopnia. 

 

9. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o „stypendium Ministra Nauki                                         

i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców“ dla dr inż. Katarzyny Hnidy. 

Prof. Przybylski przedstawił dorobek naukowy dr inż. Katarzyny Hnidy. Wobec braku głosów                    

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

o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców dla dr inż. 

Katarzyny Hnidy. Rada Naukowa w głosowaniu tajnym, jednogłośnie poparła wniosek dr inż. Katarzyny 

Hnidy o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. 

 

10. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o „stypendium Ministra Nauki                                             

i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców“ dla dr Tomasza Mazura.  

Prof. Przybylski przedstawił dorobek naukowy dr Tomasza Mazura Wobec braku głosów                    

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

o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców dla dr 

Tomasza Mazura. Rada Naukowa w głosowaniu tajnym, poparła wniosek dr Tomasza Mazura                         

o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców: 15 osób za, 

1 osoba – przeciw, 4 osoby wstrzymały się. 

 

 

11. Opinia Rady w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o „stypendium Ministra Nauki                                          

i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców“ dla dr inż. Katarzyny Berent. 

Prof. Przybylski przedstawił dorobek naukowy dr inż. Katarzyny Berent. Wobec braku głosów                    

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

o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców dla dr inż. 

Katarzyny Berent. Rada Naukowa w głosowaniu tajnym, poparła wniosek dr inż. Katarzyny Berent                         

o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców: 19 osób za, 

1 osoba – wstrzymała się. 
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12. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta naukowego w I Linii Badawczej 

(komunikat Rektora AGH nr 209/2016).  

Prof. Przybylski przekazał członkom Rady informację o rozstrzygniętym konkursie na 

stanowisko adiunkta naukowego w I Linii Badawczej. W odpowiedzi na komunikat Rektora nr 209/2016 

napłynęło jedno zgłoszenie złożone przez dr inż. Krzysztofa Mecha. Po rozpatrzeniu zgłoszenia Komisja 

w składzie: prof. dr hab. inż. Marek Przybylski (przewodniczący), dr hab. inż. Marcin Sikora, dr hab. inż. 

Piotr Bała stwierdziła, że spełnia ono wszystkie wymogi merytoryczne i formalne postawione                               

w konkursie. Biorąc pod uwagę całość dorobku merytorycznego kandydata, Komisja jednogłośnie 

pozytywnie zaakceptowała kandydaturę dr inż. Krzysztofa Mecha i wnosi do Rady Naukowej ACMiN                      

o zaopiniowanie wniosku Dyrektora ACMiN o jego 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 inż. Krzysztofa Mecha na stanowisku 

adiunkta naukowego w I Linii Badawczej. 

 

13. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta naukowego w IV Linii Badawczej 

(komunikat Rektora AGH nr 219/2016).  

Prof. Przybylski przekazał członkom Rady informację o rozstrzygniętym konkursie na 

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

219/2016 napłynęły dwa zgłoszenia złożone przez dr inż. Michała Nowaka i dr inż. Pawła Szumniaka. 

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

hab. inż. Piotr Bała, dr Andrzej Biborski stwierdziła, że kandydatura dr inż. Michała Nowaka spełnia 

wszystkie wymogi formalne i w największym stopniu spełnia wymogi merytoryczne postawione                           

w konkursie. W szczególności profil dotychczasowej działalności naukowej  i dorobek p. Nowaka 

znacznie bardziej odpowiadają warunkom konkursu. Biorąc pod uwagę całość dorobku 

merytorycznego kandydata, Komisja jednogłośnie pozytywnie zaakceptowała kandydaturę dr inż. 

Michała Nowaka i wnosi do Rady Naukowej ACMiNo zaopiniowanie wniosku Dyrektora ACMiN o jego 

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 inż. Michała Nowaka na stanowisku adiunkta naukowego w IV Linii Badawczej. 
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14. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta naukowego w V Linii Badawczej 

(komunikat Rektora AGH nr 208/2016).  

Prof. Przybylski przekazał członkom Rady informację o rozstrzygniętym konkursie na 

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

208/2016 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 i dr hab. inż. Piotr Bała stwierdziła, że spełnia ono wszystkie wymogi merytoryczne                                   

i formalne postawione w konkursie. Biorąc pod uwagę całość dorobku merytorycznego kandydatki, 

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

Naukowej ACMiN o 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 inż. Angeliki Kmity na 

stanowisku adiunkta naukowego w V Linii Badawczej. 

 

15. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta naukowego w VI Linii Badawczej 

(komunikat Rektora AGH nr 217/2016).  

Prof. Przybylski przekazał członkom Rady informację o rozstrzygniętym konkursie na 

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

217/2016 napłynęły dwa zgłoszenia złożone przez dr Michała Szuwarzyńskiego i dr Przemysława 

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

(przewodniczący), prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny i dr hab. inż. Andrzej Bernasik, prof. AGH 

stwierdziła, że kandydatura dr Michała Szuwarzyńskiego spełnia wszystkie wymogi formalne                                     

i w największym stopniu spełnia wymogi merytoryczne postawione w konkursie. W szczególności profil 

dotychczasowej działalności naukowej  i dorobek p. Szuwarzyńskiego znacznie bardziej odpowiadają 

warunkom konkursu. Biorąc pod uwagę całość dorobku merytorycznego kandydata, Komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaakceptowała kandydaturę dr Michała Szuwarzyńskiego i wnosi do Rady 

Naukowej ACMiN o zaopiniowanie wniosku Dyrektora ACMiN o jego 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 Michała Szuwarzyńskiego 

na stanowisku adiunkta naukowego w VI Linii Badawczej. 
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16. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta naukowego (pełen etat na okres 30 

miesięcy) z grantu NCN OPUS realizowanego w III Linii Badawczej (kierownik grantu: dr hab. 

inż. Krzysztof Muszka) (komunikat Rektora nr 12/2017).  

Prof. Przybylski przekazał członkom Rady informację o rozstrzygniętym konkursie na 

stanowisko adiunkta naukowego  (pełen etat na okres 30 miesięcy) z grantu NCN OPUS realizowanego 

w III Linii Badawczej (kierownik grantu: dr hab. inż. Krzysztof Muszka). W odpowiedzi na komunikat 

Rektora nr 12/2017 napłynęły dwa zgłoszenia złożone przez dr inż. dr inż. Jakuba Kawałko i dr inż. 

Dominikę Gastoł. Po rozpatrzeniu zgłoszeń Komisja w składzie: dr hab. inż. Krzysztof Muszka 

(przewodnicząc), prof. dr hab. inż. Marek Przybylski i dr hab. inż. Łukasz Madej stwierdziła, że 

kandydatura dr inż. Jakuba Kawałko spełnia wszystkie wymogi formalne i w największym stopniu 

spełnia wymogi merytoryczne postawione w konkursie. W szczególności profil dotychczasowej 

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

Biorąc pod uwagę całość dorobku merytorycznego kandydata i uwzględniając zaplanowane                                    

w projekcie środki finansowe, Komisja jednogłośnie pozytywnie zaakceptowała kandydaturę dr inż. 

Jakuba Kawałko i wnosi do Rady Naukowej ACMiN o zaopiniowanie wniosku Dyrektora ACMiN o jego 

zatrudnienie na stanowisku adiunkta naukowego w ACMiN na okres 30 miesięcy. Rada Naukowa 

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

Rektora AGH o zatrudnienie dr inż. Jakuba Kawałko na stanowisku adiunkta naukowego w ACMiN na 

okres 30 miesięcy. 

 

17. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Prof. Przybylski poprosił członków Rady o zgłaszanie pomysłów i sugestii, które mogłyby jeszcze 

bardziej usprawnić działalność ACMiN (sposobu organizacji, źródeł finansowania, tematyki badawczej 

etc.).  

 

 

Protokolant: Anna Kornaus 

 

 


