
Wystąpienie dziekana Bartłomiej Szafrana na uroczystym posiedzeniu
Senatu AGH 19.11.2021 z okazji 30-lecia Wydziału
              
Magnificencjo, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo,
                                                           
Możliwość  wystąpienia  przed  szacownym  gronem  w  związku  z  30-leciem
Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej jest dla mnie ogromnym zaszczytem.
                                           
Zarys Historii Wydziału.                                                            

Wydział  obchodzi  30-lecie,  ale  fizyka  –  dominująca  dyscyplina  naukowa  na
Wydziale – jest uprawiana na Akademii od początku.
                                                                                                 
Katedrę fizyki na Akademii w 1919 roku tworzył prof. Jan Stock, specjalista od
hydrodynamiki  oraz  elektroosmozy,  który  doktorat  przygotował  na
Uniwersytecie  Jana  Kazimierza  we  Lwowie  pod  opieką  prof.  Mariana
Smoluchowskiego,  jednego  z  najwybitniejszych  polskich  fizyków,  który
równolegle z Albertem Einsteinem wskazał, że ruchy Browna są dowodem na
nieciągłą strukturę materii. 

Przed powstaniem Wydziału lokalizacja katedry / katedr fizyki na Wydziałach
Akademii  zmieniała  się.   Katedra  fizyki  w  1919  roku  powstała  na  Wydziale
Górniczym, najstarszym wydziale Akademii.  W roku akademickim 1922/1923
Katedrę Fizyki przeniesiono na Wydział Hutniczy. 

Po  śmierci  prof.  Jana  Stocka  w  1925  roku,  kierowanie  katedrą  przejął  prof.
Mieczysław  Jeżewski,  zajmujący  się  radiotechniką,  dielektrykami,  ciekłymi
kryształami oraz falami elektromagnetycznymi. 
W grupie  prof.  Jana  Stocka  jako asystent  podjął  w 1931 roku pracę Marian
Mięsowicz,  który wkrótce stał  się gwiazdą polskiej  fizyki.  Profesor Mięsowicz
opublikował  w  Nature  dwa  monoautorskie  artykuły  na  temat  ciekłych
kryształów, jeden w 1935  a drugi w 1946 roku, obydwa afiliowane w „Physical
Laboratory, Mining Academy, Cracow”. W uznaniu dokonań Mariana Mięsowicza
w 1946 roku  stworzono dla niego drugą Katedrę Fizyki na Akademii utworzoną
ponownie na Wydziale Górniczym. 

Katedry z Wydziałów Górniczego i Hutniczego połączono w 1952 roku lokując je
na  Wydziale  Elektryfikacji  Górnictwa  i  Hutnictwa.  W  1957  roku  katedry
ponownie  rozdzielono.  Po  podziale,  Katedra  Fizyki   prof.  Jeżewskiego  na
Wydziale  Metalurgicznym  uprawia  przede  wszystkim  fizykę  ciała  stałego.
Katedra  Fizyki  II  prof.  Mięsowicza  na  Wydziale  Elektrotechniki  Górniczej  i
Hutniczej   zajmuje  się  głównie  fizyką  jądrową  oraz  fizykę  cząstek
elementarnych.  Katedry Fizyki II zostaje w 1962 roku przekształcona w Instytut
Techniki  Jądrowej  (z  zakładami:  fizyki  jądrowej,  geofizyki  jądrowej,  aparatury
radiometrycznej, radiometrii przemysłowej oraz znaczników radioizotopowych).
Na przełomie lat 60 i 70 fizyka ciała stałego wchodzi w zakres badań również
Instytutu  –  przez  badania  kryształów  metodami  jądrowymi,  w  tym
neutronografii,  prowadzone  przez  grupę prof.  Andrzeja  Olesia.  W 1973 roku
nazwę  jednostki  zmieniono  na  Międzyresortowy  Instytut  Fizyki  i  Techniki
Jądrowej.



Pracownicy  Instytutu  prowadzą  studia  z  zakresu  technicznej  fizyki  jądrowej,
afiliowane  przy  Wydziale  „Elektrycznym”   którego  absolwentem  jest  m.in.
Wojciech Hubert Żurek, tegoroczny doktor honorowy AGH, wymieniany od lat
jako jeden z kandydatów do Nagrody Nobla z fizyki (np. w periodyku Physics
Today).

Tradycje  Katedry  I  kontynuuje  Katedra  Fizyki  Ciała  Stałego.  Pozostałe  pięć
katedr na Wydziale wywodzą swoje tradycje z Instytutu (Katedra Fizyki Materii
Skondensowanej,  Katedra  Zastosowań  Fizyki  Jądrowej,  Katedra  Fizyki
Medycznej  i  Biofizyki,  Katedra  Oddziaływań i  Detekcji  Cząstek  oraz  Katedra
Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej).

Skupienie środowiska fizyków na AGH w jednej jednostce było wskazywane jako
pożądane przez  zarówno Zakład Fizyki  Ciała  Stałego oraz  Instytut.  Wspólna
jednostka  miała  tworzyć  środowisko  o  potencjale  badawczo-dydaktycznym
porównywalnym z najlepszymi wydziałami fizyki w kraju. 

W  latach  osiemdziesiątych  Instytut  kierowany  przez  śp.  prof.  Kazimierza
Przewłockiego,  a  następnie  prof.  Jerzego  Niewodniczańskiego,  stopniowo
nabiera  praw wydziału.  W 1984 powstaje  rada  naukowa Instytutu,  w  której
skład  wchodzą  pracownicy  będący  wcześniej  członkami  Rady  Wydziału
Elektrotechniki,  Automatyki  i  Elektroniki  AGH.  W  1987  Minister  Nauki  i
Szkolnictwa Wyższego przyznaje Radzie Instytutu uprawnienia do nadawania
stopnia doktora habilitowanego w zakresie fizyki. 

W 1989  Senat  AGH nadaje  Międzyresortowemu Instytutowi  Fizyki  i  Techniki
Jądrowej  prawa  wydziału.  Instytut  zaczyna  prowadzić  studia  na  kierunku
podstawowe problemy techniki, które przejmuje od „Wydziału Elektrotechniki,
Automatyki  i  Elektroniki”.  W  1990  Rada  Instytutu  uzyskuje  prawa  do
wszczynania postępowania o tytuł naukowy. 

25  czerwca  1991  Senat  AGH  przekształca  Instytut  w  trzynasty  Wydział
Akademii:  Wydział  Fizyki  i  Techniki  Jądrowej.   Dyrektor  Instytutu,  prof.  Jerzy
Niewodniczański zostaje pierwszym dziekanem Wydziału. Zarządzenie Rektora
Jana Janowskiego z 3 lipca 1991 przenosi Zakład Fizyki Ciała Stałego kierowany
przez  prof.  Karola  Kropa,  a  następnie  prof.  Henryka  Figla  z  Wydziału
Metalurgicznego na Wydział Fizyki i  Techniki  Jądrowej.  Pod koniec 1991 roku
zdecydowana  większość  fizyków  zatrudnionych  na  Akademii  tworzy   jeden
zespół.  Poza Wydziałem pozostaje wtedy grupa fizyków w Katedrze Elektroniki
oraz nieliczni fizycy rozproszeni po innych wydziałach AGH. 

W 1989 roku zakończono budowę pawilonu D10,  przy  ul.  Reymonta  19,  do
którego przeniósł się Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej. D10
stał się głównym budynkiem Wydziału, przy czym Zakład Fizyki Ciała Stałego
działał przez 30 lat w pawilonach C1 oraz C2. Po oddaniu do użytku pawilonu
D7, którego uroczyste otwarcie odbyło się wczoraj, proces integracji Wydziału
można uznać za zakończony. 
                                                              
W 1991 roku Wydział podejmuje kształcenie na kierunku fizyka techniczna, w
specjalnościach:  fizyka  jądrowa,  fizyka  ciała  stałego,  fizyka  komputerowa,
energetyka  oraz  fizyka  radiacyjna  i  dozymetria.  Program  tej  ostatniej
specjalności, po uzgodnieniach z Akademią Medyczną,  został przekształcony w



specjalność  fizyka medyczna i dozymetria. Obecnie Wydział prowadzi studia na
samodzielnym  kierunku  fizyka  medyczna,  prowadzonym  ze  wsparciem
pracowników Collegium Medicum UJ.

W sierpniu 1992 roku dziekan i  twórca Wydziału prof.  Jerzy Niewodniczański
został  powołany  przez  premier  Hannę  Suchocką  na  stanowisko  prezesa
Państwowej Agencji Atomistyki. W kolejnych kadencjach dziekanami Wydziału
zostawali:  prof.  Danuta Kisielewska (1993),  ś.p.  prof.  Kazimierz Jeleń (1999),
prof.  Zbigniew  Kąkol  (2005),  prof.  Wojciech  Łużny  (2008)  oraz  prof.  Janusz
Wolny  (2012).    Kazimierz  Jeleń,  Zbigniew  Kąkol  oraz  Wojciech  Łużny  po
zakończeniu  kadencji  zostali  prorektorami  Akademii.  Jerzy  Niewodniczański,
Danuta Kisielewska oraz Kazimierz Jeleń zostali wyróżnieni tytułami profesora
honorowego AGH.

Jedną  ze  specjalności  na  kierunku  fizyka  techniczna  była  energetyka
prowadzona  przez  grupę  pracowników  zajmujących  się  m.  in.  energetyką
jądrową. W 2003 roku Senat AGH powołał Międzywydziałową Szkołę Energetyki
do prowadzenia studiów na kierunku energetyka, na którą Wydział przeniósł
swoją działalność dydaktyczną w tym zakresie. Równolegle Wydział uruchomił
studia  na  kierunku  informatyka  stosowana.  Zmianie  profilu  kształcenia
towarzyszyła  zmiana  nazwy  Wydziału,  na  obecną,  tj.  Fizyki  i  Informatyki
Stosowanej. 

Kształcenie

Do roku 2019/2020 Wydział prowadził trzy kierunki studiów: Fizyka Techniczna,
Fizyka Medyczna oraz Informatyka Stosowana. 
                                                                                
Ofertę dydaktyczną staramy się rozwijać i uaktualniać. W pierwszej dekadzie
tego  wieku  kadra  Wydziału  wzbogaca  się  o  biofizyków.  W  2015  Centralna
Komisja  ds  Stopni  i  Tytułów  przyznaje  Wydziałowi  uprawnienia  do
doktoryzowania  z  biofizyki.  W  2016  uruchomiliśmy  studia  doktoranckie  z
biofizyki.  Od  roku  akademickiego  2019/2020  Wydział  prowadzi  studia  na
kierunku mikro- i nanotechnologie w biofizyce. W tym roku akademickim czeka
nas pierwsza rekrutacja na drugi stopień tych studiów. 

Od roku 2020/2021, wspólnie z Wydziałem Ceramiki i Inżynierii Materiałowej,
prowadzimy  studia  na  kierunku  nanoinżynieria  materiałów,  którą  ze  strony
naszego Wydziału prowadzą  specjaliści z zakresu fizyki ciała stałego. Obecnie
planujemy   uruchomienie  kierunku  computer  physics na  I  stopniu  studiów.
Wydział  prowadził  niegdyś  specjalność  fizyka  komputerowa  na  fizyce
technicznej,  której  absolwenci  często wybierali  naukową ścieżkę kariery jako
fizycy,  a  w  większości  znajdowali  z  powodzeniem  zatrudnienie  w  firmach
informatycznych.

Nasi  absolwenci  zajmują  atrakcyjne  miejsca  na  rynku  pracy.  Raport
Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) dla absolwentów z roku 2018 ujmuje
w  Polsce  8  stacjonarnych  kierunków  studiów  o  nazwie  fizyka  techniczna
prowadzonych na drugim stopniu. W rankingu wynagrodzenia ogółem brutto
absolwenci  Wydziału  zajmują  wg  tego  raportu  pierwsze  miejsce.  Fizyka
Techniczna zajmuje od lat  pierwsze miejsce również w rankingu Perspektyw.
Absolwenci II stopnia stacjonarnych studiów Informatyka Stosowana Wydziału



wg  danych  ELA  za  rok  2018  zajmują  pierwszą  pozycję  wg  wynagrodzenia
spośród absolwentów kierunków o tej nazwie. W ostatnim rankingu Perspektyw,
który  wyróżniał  Wydziały,  w  2019  roku,  prowadzony  przez  nasz  Wydział
kierunek informatyka stosowana zajmował szóste miejsce w kraju. 

Wydział  zatrudnia  182  pracowników,  z  tego  75%  (138)  to  nauczyciele
akademiccy. Mamy 18 pracowników w grupie nauczycieli dydaktycznych oraz
15  pracowników  naukowych,  finansowanych  w  większości  z  grantów
badawczych,  oraz  105  pracowników  badawczo-dydaktycznych.  Grupa
profesorów liczy 24 osoby, to ok. 17% naszej kadry. Grupa profesorów uczelni
to  40  osób,  tj.  29%.  Przeszło  46%  naszych  nauczycieli  akademickich  to
samodzielni pracownicy z habilitacją. 

Działalność dydaktyczna Wydziału nie ogranicza się do prowadzenia własnych
kierunków studiów.   Kształcenie  wszystkich  studentów Akademii  w  zakresie
fizyki ogólnej jest naszą równie ważną misją, którą staramy się wypełniać na
najwyższym poziomie.  

Jeszcze w latach siedemdziesiątych w Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej, ś.p.
prof. Kazimierz Przewłocki utworzył zakład zajmujący się wsparciem kształcenia
inżynierów w zakresie fizyki. Zespół, którego kierownikiem był przez lata śp.
prof. Andrzej Lenda, obecnie kierowany jest przez dr Annę Wnęk. W ramach
zespołu działa pracownia fizyczna, z której korzysta cała Akademia. W 2015
roku przeprowadzono gruntowny remont pracowni, na co przeznaczono kwotę
ok.  2.5  miliona  złotych.  Częścią  Zespołu  Obsługi  Dydaktyki  jest  pracownia
demonstracji fizycznych, która opracowuje doświadczenia wspierające wykłady
z fizyki. Pracownią kieruje dr Paweł Janowski,  laureat nagrody Ernsta Polskiego
Towarzystwa Fizycznego za popularyzację fizyki. Zespół służy Akademii pomocą
w  organizacji  Dni  Otwartych  AGH,  Małopolskiej  Nocy  Naukowców,  Dni
Hoborskiego oraz Małopolskiej Chmury Edukacyjnej Demonstracje doświadczeń
z  fizyki  nie  są  ograniczone  do  Akademii;  koło  naukowe  BOZON  –  od  lat
wygrywające w rankingach studenckich kół naukowych na Akademii, organizuje
pokazy w szkołach Polski południowej, co poza podniesieniem poziomu wiedzy
uczniów  służy  popularyzacji  Akademii.   Wydział  angażuje  się  w  również  w
organizację  Olimpiady  o  Diamentowy  Indeks  oraz  prowadzi  studia
podyplomowe  dla  nauczycieli  pragnących  poszerzyć  zakres  swoich
kompetencji. 

Pracownicy  Wydziału  otrzymywali  nagrody  im.  Władysława  Taklińskiego  za
osiągnięca dydaktyczne aż 18-krotnie.

Absolwenci  Wydziału  zdobyli  26  nagród  w  konkursie  Diamenty  AGH  na
najlepsze prace dyplomowe na Akademii, co pozwoliło Wydziałowi w roku 2019
wygrać konkurs pt.  Kopalnia Diamentów AGH. Absolwenci  zdobywali  również
nagrody za prace dyplomowe poza AGH, w konkursach organizowanych przez
Polskie Towarzystwo Fizyczne (4 nagrody, 2 wyróżnienia), Polskie Towarzystwo
Nukleoniczne (10 nagród), Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej (1 nagroda),
Polskie Towarzystwo Próżniowe (1 nagroda). 

W  swojej  30  letniej  historii  Wydział  doczekał  się  blisko  czterech  tysięcy
absolwentów (jednolitych studiów magisterskich oraz I i II stopnia studiów), w



tym przeszło 2000 fizyki technicznej, 600 absolwentów fizyki medycznej oraz
1200 absolwentów informatyki stosowanej.
Do wejścia w życie ustawy 2.0 Wydział zdążył wypromować 278 doktorów.
Na  prowadzonych  wciąż  przez  Wydział  studiach  doktoranckich  mamy  37
doktorantów.  39  słuchaczy  Szkoły  Doktorskiej  AGH  ma  promotorów  na
Wydziale. 

Badania naukowe

Już  w  1992  roku  Komitet  Badań  Naukowych  przyznał  nowo  powstałemu
Wydziałowi najwyższą kategorię naukową (A). 
W roku  2013  Wydział,  jako  pierwsza  jednostka  Akademii  oraz  jako  jeden  z
trzech wydziałów fizyki w kraju i  jedyny wydział fizyki  uczelni technicznej w
Polsce uzyskał najwyższą kategorię naukową A+.                                
Kategorię  utrzymaliśmy  w  2017  roku.  Mamy  podstawy  liczyć  na  wysoką
kategorię  dyscypliny  nauki  fizyczne  AGH  w  zbliżającej  się  ocenie
parametrycznej. Academic Ranking of World Universities (ranking szanghajski)
z 26.05.2021 spośród polskich uczelni, klasyfikuje w kategorii fizyka powyżej
300 miejsca tylko Uniwersytet Warszawski oraz Akademię Górniczo-Hutniczą.

W  fizyce  ciała  stałego  Wydział  prowadzi  badania  dotyczące  właściwości
materiałów  magnetycznych  i  nanomateriałów,  efektów  kwantowych  w
nanostrukturach, materiałach nadprzewodzących, struktury kryształów, w tym
apieriodycznych  jak  również  materii  miękkiej.  Pracownicy  Wydziału  badają
również naprężenia,  procesy deformacji  i  rekrystalizacji,  badaniami struktury
elektronowej.
                              
Fizyka jądrowa – uprawiana jest obecnie na Wydziale jako nauka podstawowa
oraz  rozwijane  są  jej  zastosowania  do  monitorowania  stanu  środowiska
atmosfery i hydrosfery, gazów cieplarnianych i ich znaczenia dla zmian klimatu.
Tym  celom  służy  między  innymi  stacja  badawcza  na  Kasprowym  Wierchu
KASLAB  utrzymywana  z  udziałem  ministerialnej  dotacji  SPUB,  najwyżej
położone laboratorium badawcze w kraju.  Wydział uczestniczył i uczestniczy w
wielu  europejskich  i  światowych  projektach  badawczych  dotyczących
monitorowania stanu środowiska. Wydział wchodzi w skład kierowanego przez
Instytut  Ochrony Środowiska -  PIB  konsorcjum, którego rozwój  aparaturowy
został  w  roku  2020  ujęty  na  Polskiej  Mapie  Infrastruktury  Badawczej  w
przedsięwzięcie  pt.  Zintegrowany  System  Monitoringu  Węgla  –  ICOS  PL,  w
ramach europejskiej Mapy Drogowej ESFRI.

Wydział intensywnie angażuje się w badania nad fizyką cząstek elementarnych.
Pracownicy Wydziału uczestniczą w badaniach na Wielkim Zderzaczu Hadronów
w  CERN,  największym  urządzeniu  badawczym  na  świecie,  odtwarzającym
warunki  z  pierwszych  chwil  po  Wielkim  Wybuchu.  Działalność  naszych
pracowników  obejmuje  prace  na  wszystkich  poziomach:  planowania  badań,
analizy  wyników,  w  tym  z  zastosowaniem  metod  sztucznej  inteligencji,
zbieraniem,  selekcją  i  przetwarzaniem  gigantycznych  strumieni  danych
produkowanych  przez  najbardziej  zaawansowane  detektory,  w  których
projektowaniu  również  aktywnie  uczestniczymy.  Pracownicy  Wydziału  pełnią
funkcje kierownicze w zespołach specjalistycznych prowadzących współprace
ATLAS  i  LHCb.  Badacze  z  Wydziału  uczestniczący  we  współpracy  ATLAS  są



współautorami prac o odkryciu bozonu Higgsa, które były podstawą nadania
nagrody Nobla Higgsowi  i  Englertowi  w 2013 roku.   Współpraca LHCb bada
łamanie  symetrii  CP  (charge-parity)  w  oddziaływaniach  z  mezonami.
Poszukiwane  są  zjawiska  tzw.  Nowej  Fizyki,  wychodzące  poza  Model
Standardowy  Cząstek  Elementarnych  przewidujący  symetrię  materii  i
antymaterii.  Badania  LHCb  starają  się  wyjaśnić  źródło  asymetrii  materia-
antymateria we Wszechświecie, dzięki której materialny Wszechświat w ogóle
istnieje. Ostatnie osiągnięcia LHCb w wykryciu asymetrii rozpadu mezonów w
kanałach  elektronowym  i  mionowym  może  wkrótce  zaowocować  następną
nagrodą Nobla.

Prace  nad  systemami  detekcji  cząstek  i  promieniowania  doprowadziły
pracowników Wydziału do zaangażowania w rozwoju nieinwazyjnych badań nad
obiektów sztuki  i  dziedzictwa narodowego (prace we współpracy  z  Muzeum
Narodowym, Zamkiem Królewskim na Wawelu), zastosowanych między innymi
do badań portretu Damy z Gronostajem,  do budowy elektronicznej  protezy
siatkówki do systemu sztucznego widzenia, czy budowy narzędzi do planowania
radioterapii nowotworów we współpracy z Centrum Onkologii.  

    
Poza  detektorami  cząstek  i  promieniowania  Wydział  zajmuje  się  rozwojem
metod  obrazowania,  tomografii,  radiologii,  analizy  składu  i  morfologii,  w
zastosowaniu do ochrony zdrowia, badań nad czynnikami kancerogennymi czy
chorób  mózgu. W  obszarze  fizyki  medycznej  i  biofizyki  Wydział  prowadzi
badania  biomedyczne  i  środowiskowe,  badania  w  zakresie  biospektroskopii
atomowej i molekularnej, obrazowania, bioenergetyki i biofizyki molekularnej.

Nasi  pracownicy  zajmują  się  również  fizyką  teoretyczną,  statystyczną,
badaniem  układów  złożonych,  rozwojem  technik  informacyjnych  i  badań
systemowych  w  szczególności  związanych  z  analizą  i  eksploracją  danych  i
inteligencji obliczeniowej. 

O  aktywności  naukowej  wydziału  może  świadczyć  zestawienie  grantów
badawczych wg danych z Centrum Obsługi Projektów. Wydział od 2015 roku
korzystał z 78 grantów Narodowego Centrum Nauki, MNiSW/MEiN, Fundacji na
Rzecz  Nauki  Polskiej,  Narodowej  Agencji  Wymiany  Akademickiej  oraz
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na ogólna kwotę przeznaczoną dla AGH
w  wysokości  około  60  milionów  złotych.  Ponadto,  Wydział  od  2015  roku
prowadził 7 grantów Komisji Europejskiej (6 H2020 oraz 1 Euroatom) na kwotę
dla AGH  ok. 1 miliona euro oraz 2 mniejsze granty ONZ.

Fizyka jest dyscypliną wiodącą na Wydziale, ale badania prowadzone na uczelni
technicznej  rzadko  dotyczą  fizyki  czystej  i  mają  silny  charakter
interdyscyplinarny.  Wydział poza fizyką i informatyką techniczną angażuje się
w badania w innych dyscyplinach uprawianych na Akademii: w szczególności
inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska, inżynierii biomedycznej, naukach
o Ziemi, naukach chemicznych oraz socjologii. 40 nauczycieli akademickich tj.
29% kadry Wydziału działa  w dyscyplinach,  które wiodące są na innych niż
naszym wydziałach.

Pracownicy  i  doktoranci  Wydziału  uzyskali  12  nagród  Premiera,  14  Ministra
Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego, 1 nagrodę Ministra Środowiska, 2 nagrody III



Wydziału  PAN,  4  nagrody  Polskiego  Towarzystwa  Fizycznego,  1  Nagrodę
Polskiego  Towarzystwa  Chemicznego,  1  Nagrodę  Polskiego  Towarzystwa
Nukleonicznego, 1  Nagrodę Polskiego Towarzystwa Próżniowego, 1 Nagrodę
Towarzystwa  Popierania  i  Krzewienia  Nauk,1  Nagrodę  Polskiej  Akademii
Umiejętności oraz 7 nagród im. prof. Zbigniewa Engela.

                                                             
Współpraca naukowa                                                            
       
Przez  fizykę  cząstek  oraz  fizykę  jądrową  Wydział,  a  wcześniej  Instytut  były
związane z międzynarodowymi organizacjami, w tym Międzynarodową Agencją
Energii  Atomowej,  i  wielkimi,  wiodącymi  w  skali  światowej  ośrodkami
badawczymi  Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych  w Dubnej,  ośrodku
DESY  pod  Hamburgiem,  w  CERNIe  w  Genewie,  czy  Brookhaven  National
Laboratory na Long Island. Pracownicy zajmujący się fizyką ciała stałego, fizyką
medyczną i biofizyką uczestniczą w badaniach w ośrodkach synchrotronowych:
ESRF w Grenoble, Kit Light Source (Karslruhe), szwajcarskim SLS, ELETTRA w
Trieście i ostatnio w krakowskim SOLARIS, na którym Wydział angażuje się w
prowadzenie i organizacje nowych linii badawczych. 

Wydział prowadził i prowadzi duże projekty integrujące krakowskie środowisko
naukowe. W latach 2008-2013 Wydział jako lider z udziałem Instytutu Katalizy i
Fizykochemii Powierzchni PAN prowadził Międzynarodowe Projekty Doktoranckie
finansowane  przez  Fundację  na  rzecz  Nauki  Polskiej  w  ramach  Programu
Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka. W  latach  2019-2015  ze  wsparciem
Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  Wydział  prowadził  program
Interdyscyplinarnych  Studiów  Doktoranckich  Zaawansowane  Materiały  dla
Nowoczesnych  Technologii  i  Energetyki  Przyszłości.  Kształcenie  i  badania
naukowe  realizowane  w  ramach  ISD  obejmowały  fizyczne,  chemiczne  i
technologiczne aspekty nauki  o materiałach oraz nowoczesnej  energetyki,  a
uczestnikami  projektu  poza  Wydziałem  jako  liderem  był  Instytut  Katalizy  i
Fizykochemii Powierzchni PAN oraz Instytut Fizyki Jądrowej PAN.  Obecnie, od
2017 roku, we współpracy z Wydziałem Ceramiki i Inżynierii Materiałowej AGH,
Wydziałem Chemii UJ, Instytutem Katalizy i Fizykochemii PAN oraz Instytutem
Fizyki Jądrowej Wydział  prowadzi projekt   Interdyscyplinarne Środowiskowe
Studia  Doktoranckie  „Fizyczne,  Chemiczne  i  Biofizyczne  Podstawy
Nowoczesnych Technologii  i  Inżynierii  Materiałowej” ze  wsparciem  Programu
POWER  (Wiedza  Edukacja  Rozwój  w  ramach  Europejskiego  Funduszu
Społecznego).

                                                             
Współpraca  Wydziału  z  innymi  jednostkami  krakowskiego  środowiska
naukowego  w  ramach  projektów  doktoranckich  oraz  projektów  badawczych
były podstawą utworzenia Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. Mariana
Smoluchowskiego  "Materia-Energia-Przyszłość",  kierowanego przez  Wydział  z
uczestnictwem Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, Instytutu Katalizy i Fizykochemii
Powierzchni PAN oraz dwóch wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego: Wydziału
Chemii oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Konsorcjum
uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w zakresie fizyki w
latach 2012-2017. Program Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących został
przez Ustawę 2.0 zastąpiony przez program Uczelni Badawczych. Sukces AGH
w konkursie  o  IDUB  był  w  dużym stopniu  oparty  na  osiągnięciach  fizyków



Akademii,  a  w  przygotowaniu  aplikacji  wiodącą  rolę  odgrywali  pracownicy
Wydziału. 

Zakończenie

Od  wejścia  w  życie  Ustawy  o  Szkolnictwie  Wyższym  i  Nauce  z  2018  roku
wydziały  uczelni  wyższych  w  Polsce  straciły  swoje  umocowanie  w  prawie
ogólnoobowiązującym.  Jubileusz możemy obchodzić tylko dzięki rozwiązaniom
zapisanym w statucie AGH z 2019 roku.    Wydziały Akademii,  podobnie jak
przed  wejściem  ustawy  2.0  pełnią  swoją  misję  naukową  i  dydaktyczną,
korzystając  z  autonomii  w  sprawach  polityki  kadrowej,  ponosząc  za  swoją
działalność  odpowiedzialność  finansową.   Konsekwencją   tego  modelu
funkcjonowania, jest wysoka pozycja jaką Akademia zajmuje jako szkoła wyższa
i ośrodek badań. Chciałbym wyrazić wdzięczność za utrzymanie tych rozwiązań
obecnym i poprzednim władzom rektorskim. 

Liczymy, że Wydział będzie następne dekady działał jako jednostka prowadząca
kształcenie  wysokiej  jakości  oparte na  badaniach na  poziomie  światowym z
pożytkiem i ku chwale Akademii.

                                                                   


