Administratorzy sieci komputerowej Wydziału
Paw.B1 pok. 114a; tel: 31-14
Wojciech Tylek tel kom: 693 356 664
Marek Sołek tel.kom: 606 344 442

Dyrektor Administracyjny Wydziału

Wydziałowa Komisja Zamówień Publicznych
Sekretarz komisji: Barbara Antkiewicz
Paw. B-1 pok.3
tel: 41-76

Sekcja finansowo ekonomiczna

SCHEMAT ORGANIZACYJNY BIURA DZIEKANA

Małgorzata Ledwoń,
tel: 28-01

Sekcja Administracyjnogospodarcza

Paw.B-1 parter pok.21, tel. 32-93
Marszałek Zbigniew
(tel.kom. 601 446 623)

Sekcja socjalna
i rozliczeń dydaktyki

Wydziałowy Warsztat Mechaniczno Elektryczny
Hala za Paw.B-1; Nadzór: Zięba Tomasz
(tel.kom. 600 010 377)

Sekcja obsługi
dydaktyki

Sekretariat
Dziennik Podawczy

Paw.B-1 pok. 2; 3

B1 pok. 013 tel. 41-40

Paw. B1 – Hol główny pok. 1

Paw. B1 – Hol główny pok. 29

Paw.B-1 pok.24, 25

Małgorzata Kiełbasa
tel. 28-96

Tomasz Zięba
tel. 41-40

Alicja Zamojska
tel. 41-70

Alina Wącławska
tel. 48-93

Danuta Korzeniowska
tel. 28-00

koordynator sekcji
- umowy zagraniczne
- umowy UE KIC,
- projekty badawcze NCN (granty),
- projekty badań stosowanych NCBiR,
- strategiczne programy rządowe
NCBiR,
- projekty współfinansowane MNiSW,
- Programy Ramowe UE,
- upoważnienia kwestora

Barbara Antkiewicz
tel. 41-76
- fundusz zasadniczy,
- aparatura, inwestycje,
- Komisja Zamówień Publicznych
- granty dziekana,
- umowy statutowe,
- projekty rozwojowe NCBiR

Beata Zięba tel.41-78
- koszty wydziałowe,
- zakupy gotówkowe,
- poczta finansowa,
- umowy z przemysłu/spółek

Agnieszka Waśniowska tel.
28-38
- umowy dzieło/zlecenia,
- koszty dydaktyki,
- konferencje,
- odpłatne kształcenie/podyplomowe.

koordynator sekcji

koordynator sekcji
- obsługa bieżąca: kierunku
elektrotechnika.

- intendent paw.B-1
- remonty i awarie,
- nadzór sprzątających,
- nadzór nad warsztatem wydziału.

- rozliczenia dydaktyki,
- obsługa socjalno/bytowa studentów,
- wprowadzanie danych do bazy
algorytmu wydziału/AGH,
- stypendia doktorskie i habilitacyjne,
- obsługa nagród (RNN, RND, RNO).

Paweł Klisiewicz
tel. 50-77

Jadwiga Toporkiewicz
tel. 28-44

- obsługa planów zajęć dydaktyki,
- zabezpieczenie techniczne sal,
- inwentarz Biura Dziekana,
- ewidencja powierzchni wydziału,
- obsługa Kart Ryzyka Zawodowego.

- obsługa socjalno/bytowa w tym
obcokrajowców
- staże asystenckie,
- zaświadczenia o przebiegu studiów.

koordynator sekcji
(tel.kom. 600 010 377)

Sara Rahman-Kula
tel. 45-66
- obsługa bieżąca: kierunku
Automatyka i Robotyka,
- studenci obcokrajowcy,
- studia doktoranckie.

Małgorzata Frączek
tel. 48-92
- obsługa bieżąca: kierunku
informatyka stosowana.

Angelika Burgknap-Rumian
28-60
- obsługa bieżąca: kierunku inżynieria
biomedyczna.

Małgorzata ŻukowiczCybulska tel. 28-05
- obsługa bieżąca studiów
niestacjonarnych na kierunkach:
automatyka i robotyka oraz
elektrotechnika,
- ewidencja finansowa studiów
niestacjonarnych.

(tel.kom. 604 061 302)
koordynator sekcji
- obsługa sekretariatu,
- sprawy kadrowe, konkursy,
- nagrody i odznaczenia,
- sprawy stopni, tytułów naukowych
- rezerwacja sal konferencyjnych,
- dokumentacja informacji o
współpracy z przemysłem.

Beata Klisiewicz
tel. 40-24
(tel.kom. 608 559 245)
- obsługa Dziennika Podawczego,
- wypożyczanie sprzętu,
- badania okresowe i kontrolne,
- archiwum wydziału,
- plan wydawniczy wydziału,
- obsługa Rady Wydziału

Wydziałowy Warsztat Mechaniczno-Elektryczny
Hala – parter, za Paw.B-1 tel: 28-14, 28-15
Nadzór: Tomasz Zięba (tel.kom. 600 010 377)

Dział mechaniczny

Dział Elektryczny

tel: 28-15

tel: 28-14

Sabuda Andrzej
Suder Ryszard
Artur Litweka

Pałka Wojciech
Gniady Piotr

