
Uchwała Nr 13/2022 

Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

 

 

w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie nauczycieli akademickich 

 
 

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 3, lit. d) Uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Rada Wydziału Matematyki i Informatyki podjęła uchwałę pozytywnie 

opiniującą wnioski o zatrudnienie: 

 
1) dr Nadav Meir –  na czas nieokreślony, na stanowisku adiunkta  

2) mgr Szymon  Cygan –  na 4 lata na stanowisku adiunkta lub asystenta, jeżeli doktorat 

nie zostanie obroniony do końca września 2022 r.  

3) dr Witold Karczewski –   na zastępstwo na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze 

½ etatu 

4) Kamil Matuszewski –  na zastępstwo w wymiarze ¼ etatu wykładowcy  

5) Piotr Lisowski – na zastępstwo w wymiarze 1/6 etatu na stanowisku wykładowcy 

6) dr Krzysztof Tabisz –  na zastępstwo na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze 

¼ etatu 

7) dr Małgorzata Romanowska-Majsnerowska –  na zastępstwo na stanowisku starszego 

wykładowcy w wymiarze 1/2 etatu 

8) dr Antoni Kościelski – na zastępstwo w wymiarze 1/3 etatu starszego wykładowcy 

9) mgr Zdzisław Płoski –  na zastępstwo w wymiarze ½ etatu wykładowcy 

10) Zdzisław Spławski – na zastępstwo w wymiarze 1/6 etatu na stanowisku starszego 

wykładowcy  

11) dr Alexander Trost – na zastępstwo, na 1 rok od 1.10.2022 na stanowisku adiunkta 

12) dr Ghosh Partha Pratim – na zastępstwo, na 1 rok od 1.10.2022 na stanowisku adiunkta 

13) mgr Jakub Gogolok – na zastępstwo, w wymiarze 3/8 etatu na stanowisku asystenta, 

od 1.10.2022 do 30.09.2023 

14) mgr Krzysztof Kępczyński – na zastępstwo, w wymiarze 3/8 etatu na stanowisku 

asystenta, od 1.10.2022 do 30.09.2023 

15) mgr Krzysztof Krawczyk – na zastępstwo, w wymiarze 3/8 etatu na stanowisku 

asystenta, od 1.10.2022 do 30.09.2023 

16)  mgr Maciej Kucharski - na zastępstwo, w wymiarze 3/8 etatu na stanowisku asystenta, 

od 1.10.2022 do 30.09.2023 

 

 

 



 

 

 

Przewodniczący Rady Wydziału 

Prof. dr hab. Tomasz Jurdziński 


