
 

 

Szanowni Państwo, 

 

Władze Dziekańskie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza 

Kościuszki w Krakowie mają zaszczyt zaprosić - na uroczystą Inaugurację roku akademickiego 

2021/2022 w dniu 4 października 2021 r. o godz. 13:00 w budynku „Działowni”,  

przy ul. Warszawskiej 24 - wszystkich studentów oraz pracowników WIMiF. 

W programie przewidziana jest uroczysta immatrykulacja studentów I roku oraz wykład 

Inauguracyjny: "Rozwój druku 3D i jego przyszłość", który wygłosi Pan Mateusz Góra. 

 

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki - dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK ogłasza godziny 

dziekańskie w dniach: 

- 1, 4, 5, 6 października 2021 roku - dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunków: 

                                                  Fizyka techniczna, Inżynieria materiałowa, Nanotechnologie i nanomateriały, 

- 1, 4 października 2021 roku - dla wszystkich pozostałych studentów wyższych lat. 

 

 

Informujemy, że zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki w roku akademickim 

2021/2022 rozpoczynają się: 

- 7 października 2021 roku – dla studentów I roku studiów stacjonarnych  

I stopnia kierunków: Fizyka techniczna, Inżynieria materiałowa, Nanotechnologie i nanomateriały.  

W dniu 5 i 6 października 2021 roku odbędą się spotkania organizacyjne według zamieszczonego 

poniżej harmonogramu oraz szkolenie biblioteczne i BHP. 

- 5 października 2021 roku – dla wszystkich pozostałych studentów wyższych lat. 

 

 

Studenci I roku, podczas spotkań organizacyjnych, dokonują formalności związanych z przyjęciem na studia,  

podpisują ślubowanie oraz odbierają legitymację studencką.  

Każdy student zobowiązany jest posiadać przy sobie: 

• dowód osobisty, 

• oryginał świadectwa maturalnego,  

• oryginały dokumentów zeskanowanych w panelu rekrutacyjnym, 

• potwierdzenie opłaty za legitymację studencką (jeżeli uprzednio nie zostało ono dostarczone), 

• badania lekarskie (dotyczy kierunku: Nanotechnologie i nanomateriały), 

• długopis, 

• maseczkę. 

 

 

 



 

Uwaga!  

Uprzejmie informujemy o konieczności aktywacji konta w aplikacji MS Teams na platformie Microsoft 

365 (https://di.pk.edu.pl/uslugi-office-365-dla-studentow/). 

 

Uwaga!  

Wejście na salę TYLKO W MASECZKACH OCHRONNYCH!!! 

 

 

Harmonogram szkoleń i spotkań organizacyjnych: 

 

1 października 

Dotyczy: wszystkich studentów na WIMiF (godziny dziekańskie) 

4 października 

Dotyczy: wszystkich studentów na WIMiF (godziny dziekańskie) 

13:00 - 15:00 Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2021/2022             

5 października 

Dotyczy: wszystkich studentów I roku na WIMiF (godziny dziekańskie) 

Kierunek: Inżynieria materiałowa 

09:00 - 10:15 Szkolenie BHP (stacjonarnie, sala F101, I piętro, przy ul. Podchorążych 1) 

10:15 – 11:45 
Podpisywanie ślubowań i odbiór legitymacji (sala F101, I piętro, przy ul. 

Podchorążych 1) 

Kierunek: Fizyka techniczna / Nanotechnologie i nanomateriały 

12:15 – 13:30 Szkolenie BHP (stacjonarnie, sala F101, I piętro, przy ul. Podchorążych 1) 

13:30 – 15:00 
Podpisywanie ślubowań i odbiór legitymacji (sala F101, I piętro, przy ul. 

Podchorążych 1) 

6 października 

Dotyczy: wszystkich studentów I roku na WIMiF (godziny dziekańskie) 

09:00 Szkolenie biblioteczne w formie zdalnej (Uwaga! przy użyciu MS Teams) 

 

 

 

https://di.pk.edu.pl/uslugi-office-365-dla-studentow/


 

 

 

Adresy do kontaktu: 

 

Dziekanat WIMiF:  

inż. Agata Stecyk:   agata.stecyk@pk.edu.pl 

mgr Karolina Widomska:  karolina.widomska@pk.edu.pl 

mgr Sylwia Wojtkiewicz:    swojtkiewicz@pk.edu.pl 

 

Informatyk WIMiF: 

mgr inż. Mieczysław Mucha: mmucha@pk.edu.pl 

 

Prodziekan ds. studenckich 

dr inż. Marek Nykiel:  marek.nykiel@pk.edu.pl 
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