Komunikat Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 4 z dnia 5 października 2012 roku
w sprawie składu i zakresu obowiązków Kolegium Dziekańskiego

1. Skład Kolegium Dziekańskiego Wydziału FAIS:
Dziekan – prof. dr hab. Andrzej Warczak
Prodziekan d/s ogólnych – prof. dr hab. Jarosław Koperski
Prodziekan d/s studiów – dr hab. Jerzy Zachorowski, prof. UJ
Prodziekan d/s promocji i rozwoju – dr hab. Zdzisław Golda
Sekretarz – dr Patryk Mach
2. Zebrania Kolegium Dziekańskiego w pełnym składzie odbywają się raz w tygodniu
(wtorki, godz. 1215 ).
3. Zakresy obowiązków członków Kolegium Dziekańskiego:
Dziekan – prof. dr hab. Andrzej Warczak
- reprezentuje Wydział na zewnątrz;
- w zakresie ustalonym przez Rektora decyduje w sprawach mienia i gospodarki
Wydziału;
- odpowiada za realizację budżetu oraz działalności dydaktycznej i badawczej
Wydziału
- sprawuje nadzór nad działalnością prodziekanów;
- jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów Wydziału;
- sprawuje nadzór nad administracją Wydziału;
- opracowuje strategię rozwoju Wydziału zgodną ze strategią rozwoju Uczelni
i nadzoruje jej realizację;
- nadzoruje współpracę i kontakty Wydziału z innymi jednostkami krajowymi
i zagranicznymi;
- prowadzi nadzór nad całością funkcjonowania Wydziału.
Prodziekan d/s ogólnych – prof. dr hab. Jarosław Koperski, prowadzi wszelkie sprawy
związane z finansami Wydziału, współpracując z jednostkami Wydziału, w szczególności:
- nadzoruje realizację planów budżetowych Wydziału w oparciu o sekretariat
obsługi finansowej;
- współtworzy plany budżetowe Wydziału oraz przygotowuje sprawozdania i raporty
finansowe;
- nadzoruje bieżącą kontrolę stanu środków finansowych Wydziału na działalność
dydaktyczną i naukowo-badawczą;
- inicjuje i nadzoruje wszelkie działania związane z dystrybucją na Wydziale
otrzymanych przez Wydział środków finansowych;
- nadzoruje sprawy związane z realizacją na Wydziale projektów finansowanych
ze źródeł zewnętrznych (MNiSW, NCN, NCBiR, FNP, Unia Europejska, itp.);
- prowadzi nadzór i koordynuje przygotowanie (przy pomocy sekretarza naukowego)
wniosków i sprawozdań dotyczących finansowania i dofinansowania działalności
naukowo-badawczej Wydziału;
ponadto, reprezentuje Wydział we wszelkich sprawach zleconych przez Dziekana.

Prodziekan d/s studiów – dr hab. Jerzy Zachorowski, prof. UJ, prowadzi wszelkie sprawy
związane z działalnością dydaktyczną Wydziału, w szczególności, we współpracy z
jednostkami Wydziału i kierownikami kierunków studiów:
- planuje zajęcia dydaktyczne (przydział zajęć, harmonogram) oraz nadzoruje ich
realizację w oparciu o sekretariaty dydaktyczne;
- koordynuje współpracę z jednostkami Wydziału FAIS i UJ w sprawach dotyczących
prawidłowego toku studiów;
- nadzoruje proces rekrutacji na studia;
- współpracuje z organizacjami studenckimi oraz nadzoruje działalność studenckich
kół naukowych;
- inspiruje i koordynuje działalność rad programowych poszczególnych kierunków
studiów;
- organizuje i nadzoruje procedury zapewnienia jakości kształcenia;
- prowadzi nadzór nad przygotowanie raportów dotyczących przebiegu i jakości
kształcenia;
ponadto, reprezentuje Wydział we wszelkich sprawach zleconych przez Dziekana.
Prodziekan d/s promocji i rozwoju – dr hab. Zdzisław Golda, inicjuje i prowadzi działania
mające na celu promocję dydaktyki i badań naukowych Wydziału, w szczególności:
- nadzoruje prowadzenie witryny internetowej Wydziału;
- inspiruje i organizuje udział w akcjach promocyjnych Wydziału (pikniki naukowe,
dni otwarte, rocznice, wystawy, konkursy);
- współpracuje z Wydziałowym Biurem Karier i Promocji oraz Uczelnianym Biurem
Karier (giełdy prac dyplomowych);
- uaktywnia kontakty z potencjalnymi pracodawcami absolwentów Wydziału (giełdy
prac dyplomowych, konkursy);
- aktywizuje studentów do udziału w akcjach promocyjnych;
- inicjuje rozwój zaplecza dydaktycznego dla potrzeb studentów;
- współpracuje z jednostkami Wydziału FAIS i UJ w sprawach dotyczących promocji;
ponadto, reprezentuje Wydział we wszelkich sprawach zleconych przez Dziekana.
Sekretarz Wydziału – dr Patryk Mach, we współpracy z sekretarzami naukowymi zakładów
Wydziału oraz odpowiednimi jednostkami administracji UJ prowadzi, między innymi:
- przygotowanie sprawozdań i ankiet dotyczących działalności naukowo-badawczej
Wydziału (dla MNiSW i na potrzeby władz UJ);
- przygotowanie wniosków o finansowanie różnych aspektów działalności Wydziału
oraz wniosków o nagrody i stypendia;
- przygotowanie ankiet samooceny wszelkich aspektów działalności Wydziału dla
potrzeb rankingów i analiz statystycznych;
ponadto, przygotowuje (zbiera, opracowuje) na potrzeby Wydziału, ustalane przez
Kolegium Dziekańskie, dodatkowe materiały.

