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Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii  

 

Kraków, dnia 7.09.2020 r. 

 

 

PROTOKÓŁ 

posiedzenia Kolegium Akademickiego Centrum Materiałów 

i Nanotechnologii AGH (ACMiN) 7.09.2020 r. 

 

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną oraz wynikające z niej ograniczone funkcjonowanie Uczelni dyskusja    

i głosowanie w dniu 7.09.2020 r. zostały przeprowadzone drogą internetową (wykorzystywany przez ACMiN 

system do tajnego głosowania VOTE AGH zapewnia tajność głosowań). 

 

W głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie (10 osób) Kolegium ACMiN.  

 

Porządek głosowania: 

 

1. Opinia Kolegium ACMiN w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o zatrudnienie dr Andrii Naumova na 

stanowisku asystenta badawczego w wymiarze 1/1 etatu w ACMiN z dniem 15.09.2020 r. 

 

P. Andrii Naumov aplikował do ACMiN w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez JM Rektora AGH na 

stanowisko asystenta/adiunkta badawczego (18/2020 i 19/2020). Poszukiwaliśmy osoby, która 

mogłaby wzmocnić Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Tunelowej i Laboratorium Ultraniskich 

Temperatur w ACMiN. Po rozpatrzeniu zgłoszeń i przeprowadzeniu rozmów z kandydatami komisja 

konkursowa w składzie: prof. dr hab. inż. Marek Przybylski, dr inż. Maciej Chrobak i dr Michał 

Jurczyszyn wybrała dr Andrii Naumova z uwagi na to, że profil jego dotychczasowej działalności 

naukowej, doświadczenie i dorobek naukowy najbardziej odpowiadały warunkom konkursu (m. in.                    

z uwagi na to, że p. Naumov posiada doświadczenie w obsłudze urządzeń stanowiących 

wyposażenie Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Tunelowej i Laboratorium Ultraniskich 

Temperatur w ACMiN). Biorąc pod uwagę całość dorobku merytorycznego kandydata, Komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaakceptowała kandydaturę dr Andrii Naumova i wnosi do Kolegium ACMiN 
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o zaopiniowanie wniosku Dyrektora ACMiN o jego zatrudnienie na stanowisku asystenta badawczego 

w ACMiN. 

 

Wyniki głosowania: za – 10 osób, przeciw - 0, wstrzymało się – 0 

 

2. Opinia Kolegium ACMiN w sprawie wniosku Dyrektora ACMiN o zatrudnienie dr Sylwii Klejny na 

stanowisku adiunkta badawczego w wymiarze 1/1 etatu w ACMiN w okresie 2.10.2020 -1.10.2023 w 

ramach projektu SONATA 15 finansowanego ze środków NCN (kierownik grantu: dr Sylwia Klejna). 

 

Wyniki głosowania: za – 10 osób, przeciw - 0, wstrzymało się - 0 

 

 

 

 

 

 


