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Początki Wydziału Inżynierii Materiałowej 
i Ceramiki sięgają 1949 roku, kiedy to ów-
czesny rektor Akademii Górniczo-Hutniczej 
prof. Walery Goetel, zgłosił projekt utwo-
rzenia w uczelni nowego, piątego już wy-
działu. 1 września 1949 roku Minister Szkół 
Wyższych i  Nauki powołał do życia Wy-
dział Mineralny, przekształcony w 1951 roku 
w Wydział Ceramiczny. Obecnie jednostka 
o szerokim profilu chemiczno-materiałowo-
-technologicznym (CheMaTech) szczyci się 
najwyższą kategorią ewaluacji A+ w  ran-
kingu oceny jakości działalności naukowej 
jednostek.

Zamysł powołania wydziału zrodził się 
w grupie polskich ekspertów uczestniczą-
cych w Konferencji Poczdamskiej, wśród 
których byli profesorowie Akademii Górni-
czo-Hutniczej: Andrzej Bolewski i Walery Go-
etel. Znaczący wkład w tworzenie Wydziału 
Ceramicznego wniósł wybitny uczony prof. 
Jerzy Grzymek.

Obecna nazwa to Wydział Inżynierii Ma-
teriałowej i Ceramiki (WIMiC), która została 
mu nadana w 1971 roku w związku z otwar-
ciem pierwszego w Polsce i jednego z pierw-
szych w Europie, nowego kierunku kształce-
nia – inżynierii materiałowej. Było to możliwe 
dzięki staraniom grupy profesorów (Edwar-

da Görlicha, Franciszka. Nadachowskiego, 
Stanisława Mroweca, Romana Pampucha), 
którym udało się przełamać stereotypowe 
spojrzenie na technologie produkcji mate-
riałów. Inżynieria materiałowa i  technologia 
chemiczna stanowią do dziś wiodące kie-
runki studiów. Dodatkowo w ostatnich la-
tach wydział rozpoczął kształcenie na kie-
runku ceramika i chemia budowlana. Celem 
strategicznym wydziału jest zachowanie po-
zycji nowoczesnej i elitarnej jednostki dy-
daktyczno-badawczej w  trwałej więzi ze 
środowiskiem gospodarczym, pogłębianie 
współpracy z innymi ośrodkami naukowymi, 
uruchamianie nowych interdyscyplinarnych 
specjalności oraz rozszerzanie kontaktów 
międzynarodowych.

Z kart historii

Organizacją wydziału, w pierwszym roku 
akademickim 1949/1950, zajmował się prof. 
Andrzej Bolewski, a rekrutację na studia pro-
wadził dziekanat Wydziału Górniczego. Przy-
jęto 66 kandydatów. Struktura studiów była 
dwustopniowa – trzyletnie studia inżynierskie 
oraz trzysemestralne studia magisterskie. 
1 października 1949 roku z Katedry Metalur-
gii na Wydziale Hutniczym, przeniesiono na 

Wydział Mineralny, Zakład Materiałów Cera-
micznych, który podniesiono do rangi kate-
dry. Kierownikiem tej jednostki pozostał do-
tychczasowy kierownik zakładu, zastępca 
profesora, dr hab. inż. Jerzy Konarzewski. 
W tym samym roku akademickim powołano 
ponadto sześć katedr: Chemii Mineralnej, 
Maszyn Przemysłu Mineralnego, Wiążących 
Materiałów Budowlanych, Ceramiki I, Cera-
miki II oraz Technologii Szkła.

Wydział początkowo nie miał własnej Ra-
dy Wydziału. Profesorowie brali udział w po-
siedzeniach Rady Wydziału Górniczego. 
Katedry: Chemii, Maszyn i Materiałów Ce-
ramicznych mieściły się w gmachu A-0, po-
zostałe w gmachu przy ul. Krzemionki 11.

W roku akademickim 1950/1951 na wy-
dziale studiowało już 233 studentów. Na 
pierwszy rok przyjęto 160 kandydatów, a od 
listopada 1950 roku mianowano zast. prof. 
dr. Adama Bielańskiego p.o. dziekana wy-
działu. W 1951 roku kierownictwo Katedry 
Ceramiki I powierzono zast. prof. mgr. inż. 
Feliksowi Essemu. Po drugim roku studiów 
dokonano podziału studentów na dwa kie-
runki: technologię i eksploatację. Wykłady 
z eksploatacji odkrywkowej prowadził mgr 
inż. Julian Sulima Samujłło. Kierunek eks-
ploatacyjny został później włączony do Wy-
działu Górniczego.

W 1952 roku Katedra Chemii Mineral-
nej, po połączeniu z organizującą się Kate-
drą Chemii Nieorganicznej Wydziału Geolo-
gicznego, przyjmuje nazwę Katedry Chemii 
Nieorganicznej z kierownikiem prof. A. Bie-
lańskim. Kierownikiem Katedry Technolo-
gii Szkła zostaje mgr inż. Paweł Schleifer, 
a Katedry Technologii Wiążących Materia-
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łów Budowlanych zast. prof. mgr inż. Je-
rzy Grzymek.

Od 1 października 1951 roku Katedra 
Materiałów Ceramicznych zmienia nazwę na 
Katedrę Technologii Materiałów Ogniotrwa-
łych, a Katedra Maszyn Przemysłu Mineral-
nego na Katedrę Maszynoznawstwa Cera-
micznego. W programie nauczania były trzy 
specjalizacje: technologia ceramiki, techno-
logia wiążących materiałów budowlanych 
i technologia szkła.

1 października 1952 roku Zarządzeniem 
Ministra Szkolnictwa Wyższego, Wydział Mi-
neralny zostaje przekształcony w Wydział 
Ceramiczny Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie, zgodnie z przyjętym profilem 
kształcenia, 13 marca 1952 roku powoła-
na zostaje samodzielna Rada Wydziału Ce-
ramicznego.

Od 1 września 1952 roku dziekanem wy-
działu zostaje zast. prof. dr Mieczysław Bud-
kiewicz, a prodziekanem zast. prof. Bolesław 
Stefan. Katedry Ceramiki I i II przekształco-
no w Katedrę Technologii Ceramiki Czerwo-
nej i Kamionki oraz Katedrę Technologii Wy-
robów Fajansowych i Porcelanowych. Liczba 
specjalizacji wzrasta do 5. Po odbyciu se-
mestralnej praktyki przemysłowej i  złoże-
niu egzaminu dyplomowego, 40 pierwszych 
studentów wydziału otrzymuje dyplomy inży-
nierów ceramików.

W roku akademickim 1953/1954 dyplo-
my inżynierskie otrzymało 73 studentów, 
a w 1954/1955 mury wydziału opuszcza 
100 absolwentów. Od tego roku Minister-
stwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki wpro-
wadza jednolite pięcioletnie studia. W roku 
akademickim 1955/1956 liczba studentów 
na studiach inżynierskich i magisterskich 
przekroczyła pięćset osób. Od 1956 roku 
wprowadzono wybory władz akademickich. 
W roku 1957/1958 Rada Wydziału uzyskała 
prawo nadawania stopnia kandydata nauk, 
natomiast w  roku 1958/1959 przywrócono 
stopień naukowy doktora. Utworzona zosta-

je także Katedra Chemii Krzemianów, któ-
rej kierownictwo obejmuje prof. E. Görlich. 
Kierownictwo Katedry Technologii Cerami-
ki Czerwonej i Kamionki zostaje powierzone 
doc. Zbigniewowi Tokarskiemu.

W 1960 roku do użytku wydziału oddany 
zostaje pawilon A-3, ufundowany przez Mi-
nisterstwo Budownictwa i Przemysłu Mate-
riałów Budowlanych, w którym ulokowano 
katedry: Chemii Krzemianów, Maszynoznaw-
stwa Ceramicznego, Technologii Cerami-
ki Czerwonej i Kamionki, Technologii Szkła, 
Technologii Wyrobów Fajansowych i Porce-
lanowych, Technologii Wiążących Materia-
łów Budowlanych, Technologii Materiałów 
Ogniotrwałych i dziekanat wydziału.

W roku 1964/1965 Wydział powołu-
je punkt konsultacyjny w Krośnie, Katedrę 
Technologii Ceramiki i Kamionki przemiano-
wano na Katedrę Technologii Ceramicznych 
Materiałów Budowlanych, a Katedrę Tech-
nologii Wyrobów Fajansowych i Porcelano-
wych na Katedrę Technologii Ceramiki Szla-
chetnej i Technicznej.

W 1964 roku prof. A. Bielański rozpoczy-
na pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Kierownictwo Katedry Chemii Nieorganicz-
nej obejmuje doc. Jerzy Dereń, a  Kate-
dry Technologii Materiałów Ogniotrwałych 
doc. F. Nadachowski. W roku akademickim 
1965/1966 Wydział uzyskał prawo nadawania 
stopnia doktora habilitowanego, a 13 stycz-
nia 1966 roku odbyło się pierwsze kolokwium 
habilitacyjne doktora Leszka Stocha.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
23 maja 1969 roku z dniem 24 maja 1969 
roku Akademia Górniczo-Hutnicza w Kra-
kowie zmienia nazwę na: Akademia Górni-
czo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Kra-
kowie. W  tym samym roku uruchomione 
zostają stacjonarne studia doktoranckie. 
Rok akademicki 1969/1970 uczelnia rozpo-
czyna w nowej strukturze organizacyjnej. Na 
mocy zarządzenia Ministra Oświaty i Szkol-
nictwa Wyższego z 13 czerwca 1969 roku 
zniesione zostały katedry, a w  ich miejsce 
utworzono instytuty z zakładami. Na wydzia-
le powstają trzy instytuty: Technologii Ma-
teriałów Budowlanych i Ceramiki, Cerami-
ki Specjalnej i Ogniotrwałej, Instytut Chemii 
Ciała Stałego.

Wydział systematycznie poszerza pro-
gram dydaktyczny i problematykę nauko-
wą. W efekcie w roku 1970/1971 przekształ-
ca się i zmienia nazwę na Wydział Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-
-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Uru-
chomione zostają dwa kierunki studiów – 
chemia i inżynieria materiałowa.

W roku akademickim 1972/1973 wydział 
uruchamia punkt konsultacyjny w Chodzie-
ży, a w  roku 1974/1975 w Sandomierzu. 
Zakład Maszynoznawstwa Ceramicznego 
przeniesiony zostaje na Wydział Maszyn 
Górniczych i Hutniczych. Kierownictwo Za-
kładu Chemii Ogólnej i Chemii Półprzewod-
ników obejmuje doc. Aleksandra Podgó-
recka. Liczba studentów wszystkich typów 
studiów przekroczyła tysiąc osób.

WIMiC – Pawilon B‑6, hala technologiczna
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W listopadzie 1976 roku w Instytucie In-
żynierii Materiałowej utworzony zostaje Za-
kład Krystalochemii, którego kierownikiem 
zostaje prof. Józef Nedoma. Rolę kierowni-
ka Zakładu Izolacji Materiałów Budowlanych 
przejmuje dr inż. Jerzy Dyczek. W kwietniu 
1978 roku rektor AGH zatwierdza podstawo-
wą strukturę jednostek naukowo-dydaktycz-
nych uczelni. Wydział Inżynierii Materiałowej 
i Ceramiki tworzą teraz trzy jednostki: Instytut 
Inżynierii Materiałowej, Międzyresortowy In-
stytut Materiałów Budowlanych i Ogniotrwa-
łych, Laboratorium Techniki Cieplnej. W roku 
1979/1980 liczba studentów studiujących na 
studiach dziennych, zaocznych i doktoranc-
kich przekracza 1500 osób.

W 1980 roku dla pracowników i studen-
tów wydziału oddany zostaje nowy pawilon 
B-6 wraz z nowoczesną halą technologicz-
ną. Utworzony zostaje także nowy Zakład 
Fizykochemii Materiałów Wiążących, którym 
kieruje prof. Wiesław Kurdowski. W czerw-
cu 1983 roku członek rzeczywisty PAN prof. 
A. Bielański uhonorowany zostaje godno-
ścią doktora honoris causa AGH. W 1988 
roku prof. R. Pampuch zostaje powołany na 
członka korespondenta PAN, a prof. S. Mro-
wec na członka rzeczywistego PAN.

Począwszy od roku 1990/1991 struktu-
ra wydziału ulega gruntownej przebudowie, 
w miejsce byłych instytutów na nowo zawią-
zują się katedry i zakłady.

W 1993 roku prof. R. Pampuch zosta-
je wybrany wiceprezydentem Międzynaro-
dowej Akademii Ceramicznej. W 1998 roku 
prof. L. Stoch – od 1995 roku członek ko-
respondent PAN – za badania nad szkłami 
specjalnymi otrzymuje nagrodę Fundacji Na-
uki Polskiej „Polski Nobel” w dziedzinie na-
uk technicznych.

W 2002 roku utworzono Katedrę Bioma-
teriałów z kierownikiem prof. Stanisławem 
Błażewiczem, a we wrześniu 2005 roku wy-
dział przystępuje do organizowania Między-
wydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej. 
W czerwcu 2006 roku Katedra Technolo-

gii Ceramiki łączy się z Katedrą Materiałów 
Ogniotrwałych i Procesów Wysokotempera-
turowych i przyjmuje nazwę Katedry Tech-
nologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych.

W czerwcu 2007 roku Państwowa Ko-
misja Akredytacyjna wyróżniła prowadzo-
ny przez wydział kierunek inżynieria mate-
riałowa, co było potwierdzeniem wysokiego 
poziomu i  jakości kształcenia na wydzia-
le. Zgodnie z Uchwałą Senatu AGH z dnia 
28 lutego 2007 roku we wrześniu 2007 roku 
Rada Wydziału wprowadza Wydziałowy Sys-
tem Zapewnienia Jakości Kształcenia. Ce-
lem systemu jest stałe monitorowanie i pod-
noszenie jakości kształcenia, podniesienie 
rangi pracy dydaktycznej, tworzenie jedno-
znacznych procedur oceny metod i warun-
ków kształcenia oraz programów studiów, 
zwiększenie mobilności studentów w kraju 
i za granicą oraz informowanie społeczeń-
stwa o jakości kształcenia oraz o poziomie 
wykształcenia absolwentów.

W kwietniu 2008 roku światowej sławy te-
nor – mgr inż. Wiesław Ochman, absolwent 
Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, 

uzyskuje tytułu doktora honoris causa AGH 
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki 
oraz nieustanne promowanie nauk technicz-
nych i Akademii Górniczo-Hutniczej w kra-
ju i zagranicą. W czerwcu tego samego ro-
ku prof. S. Mrowec otrzymuje pierwszy na 
uczelni tytuł profesora honorowego AGH za 
wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie fi-
zykochemii ciała stałego oraz istotny wkład 
w  rozwój wydziału i uczelni. Wydział otrzy-
muje pierwszą kategorię jednostek nauko-
wych na podstawie oceny komisji Rady Na-
uki, decyzję zatwierdza podsekretarz stanu 
prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski.

W dniu 24 września 2010 roku, w są-
siedztwie pawilonu B-6, wmurowany zo-
staje kamień węgielny pod nowy pawilon, 
czyli Centrum Ceramiki AGH. W uroczystości 
uczestniczą prof. J. Buzek – ówczesny Prze-
wodniczący Parlamentu Europejskiego, by-
ły Premier Rzeczpospolitej i prof. B. Kudryc-
ka – ówczesna Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Wydział uzyskał najwyższą dla 
jednostek naukowych kategorię A.

W roku akademickim 2011/2012 na Wy-
dziale uruchomiony zostaje pierwszy w Pol-
sce międzyuczelniany kierunek – chemia 
budowlana, realizowany wspólnie z Politech-
niką Łódzką i Politechniką Gdańską. Po raz 
pierwszy rozpoczyna się także nauka na stu-
diach podyplomowych – Biżuteria, cerami-
ka, małe formy odlewnicze. Senat Politech-
niki Krakowskiej przyznaje tytułu doktora 
honoris causa prof. S. Mrowecowi. Dekre-
tem premiera Francji na wniosek francuskie-
go Ministerstwa Edukacji prof. S. Komornicki 
zostaje mianowany kawalerem Orderu Palm 
Akademickich.

W dniu 19 czerwca 2012 roku, otwarty 
zostaje pawilon B-8, którego pomysłodaw-
cą był prof. M. Handke. Nowy pawilon wraz 
z pawilonem B-6 i przyległą halą techno-
logiczną będzie stanowić Centrum Ceramiki 
AGH. W konkursie architektonicznym „Kra-
ków – mój dom” zorganizowanym przez 
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Urząd Miasta Krakowa oraz Dziennik Polski 
w 2013 roku budynek Centrum Ceramiki zaj-
muje zaszczytne pierwsze miejsce.

21 czerwca 2013 roku Komisja Akredy-
tacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) udzie-
la akredytacji dla kierunku studiów inży-
nieria materiałowa na lata akademickie od 
2012/2013 do 2017/2018. Wydział otrzymuje 
kategorię A, plasując się na wysokim drugim 
miejscu w grupie wspólnej oceny (GWO). 
Kilka miesięcy później KAUT i European Ne-
twork for Accreditation of Engineering Edu-
cation w uznaniu wysokiej jakości kształce-
nia, udziela akredytacji kierunkowi inżynieria 
materiałowa prowadzonemu na studiach 
pierwszego i drugiego stopnia na lata aka-
demickie od 2012–2018. W tym samym ro-
ku prof. Jerzy Lis zostaje wybrany na człon-
ka-korespondenta PAN.

21 lutego 2014 roku nową siedzibę na 
wydziale otwiera Katedra Biochemii i Neuro-
biologii z kierownikiem katedry prof. Jerzym 
Silberringiem, powołana w celu prowadze-
nia badań na pograniczu dyscyplin: che-
mii, inżynierii materiałowej, biochemii oraz 
farmakologii.

W 2015 roku pierwsze miejsce w XVI edy-
cji Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 
2015” zajmuje inżynieria materiałowa, a trze-
cie technologia chemiczna. Ranking opiera 
się na kilku podstawowych kryteriach: pre-
ferencje pracodawców, ocena przez kadrę 
akademicką, publikacje oraz indeks Hirsha. 
W tym samym roku wydział zostaje przyję-
ty w poczet członków Honorowego Związku 
Pracodawców Ceramiki Budowlanej.

12 maja 2016 roku na wydziale gości 
prof. Walter Gilbert, laureat Nagrody Nobla 

w dziedzinie chemii za odkrycie reguły se-
kwencjonowania DNA – wybitny amerykań-
ski naukowiec w dziedzinie fizyki, chemii 
oraz biologii. W 17. edycji rankingu Szkół 
Wyższych „Perspektyw 2016” kierunek in-
żynieria materiałowa zajmuje mocne drugie 
miejsce, natomiast w 23. edycji Plebiscy-
tu Czytelników „Przeglądu Technicznego” 
prof. J. Lis uzyskuje tytuł Złotego Inżyniera 
2016 w kategorii „Nauka”. Profesor Włodzi-
mierz Mozgawa zostaje powołany na człon-
ka i wybrany na wiceprzewodniczącego Ko-
mitetu Chemii PAN.

Rok 2017, kierunek inżynieria materiało-
wa zajmuje pierwsze miejsce w Rankingu 
studiów inżynierskich „Perspektywy 2017”, 
a kierunek technologia chemiczna miejsce 
czwarte. W Rankingu „Perspektywy 2018” 
kierunek inżynieria materiałowa zajmuje dru-
gie miejsce natomiast kierunek technologia 
chemiczna trzecie miejsce. W roku akade-
mickim 2017/2018 na wydziale uruchomio-
ne zostają: nowy kierunek studiów II stopnia 
– chemia w kryminalistyce oraz nowe studia 
podyplomowe – Współczesne zagadnienia 
technologii cementów.

Dziekani wydziału:

Profesor Witold Budryk (1949–1950)
Profesor Adam Bielański (1950–1952)
Profesor Mieczysław Budkiewicz  

(1952–1954)
Profesor Bolesław Stefan (1954–1956)
Profesor Jerzy Sulikowski (1956–1960)
Profesor Edward Görlich (1960–1964)
Profesor Jerzy Grzymek (1964–1967)
Profesor Roman Pampuch (1967–1971)

Profesor Marian Kałwa (1971–1972)
Profesor Stanisław Mrowec (1972–1975)
Docent Anna Derdacka-Grzymek  

(1975–1981)
Profesor Franciszek Nadachowski  

(1981–1984, 1990–1993)
Profesor Leszek Stoch (1984–1990)
Profesor Wiesław Ptak (1993–1996)
Profesor Stanisław Komornicki (1996–2002)
Profesor Jerzy Lis (2002–2005, 2012–2016)
Profesor Jan Chłopek (2008–2012)
Profesor Włodzimierz Mozgawa  

(2016–2020)

Struktura organizacyjna wydziału

Władze wydziału w kadencji 2016–2020:
– prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa 

– Dziekan,
– prof. dr hab. inż. Marta Radecka – 

Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki,
– dr hab. inż. Paweł Pasierb, prof. AGH – 

Prodziekan ds. Kształcenia 
i Studenckich,

– dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, prof. 
AGH – Prodziekan ds. Współpracy. 
Dyrektorem Administracyjnym Wydziału 
jest mgr Bartosz Ostrowski.

Wydział zatrudnia obecnie 220 osób, w tym 
61 samodzielnych pracowników naukowych 
z tytułem profesora lub stopniem doktora ha-
bilitowanego, 51 adiunktów bez stopnia dr 
hab., 36 asystentów, 3 starszych wykładow-
ców oraz 69 pracowników nie będących na-
uczycielami akademickimi.

Na wydziale funkcjonuje akredytowane 
laboratorium badawcze: Laboratorium Ba-

WIMiC Forum Wydział-Przemysł
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dań Materiałów Budowlanych i Ceramicz-
nych, którego kierownikiem jest prof. dr hab. 
inż. Jan Deja, a ponadto laboratoria wydzia-
łowe powołane na podstawie Uchwały Rady 
Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 
z dnia 23 lutego 2007 roku.

Działalność naukowo-badawcza

Wydział Inżynierii Materiałowej i Cerami-
ki posiada ugruntowaną pozycję krajową 
i międzynarodową w zakresie badań nauko-
wych o charakterze podstawowym i aplika-
cyjnym w dyscyplinach: chemia, techno-
logia chemiczna i  inżynieria materiałowa. 
Wydział prowadzi badania naukowe oraz 
kształci studentów dla potrzeb przemysłu 
ceramicznego, szklarskiego, materiałów bu-
dowlanych oraz projektowania i wytwarzania 
zaawansowanych materiałów. Interdyscypli-
narna tematyka badawcza szeroko pokrywa 
priorytetowe obszary, takie jak: nowoczesne 
technologie dla gospodarki, energia i infra-
struktura, nanotechnologie, materiały i no-
we technologie produkcji oraz biomateriały.

Działalność naukowa wiąże się też z sze-
roko rozumianymi materiałami ceramiczny-
mi, to znaczy ceramiki użytkowej: płytkowej, 
szlachetnej, sanitarnej itp. W obszar ten wpi-
sują się również materiały budowlane oraz 
szkło, w których stosuje się coraz bardziej 
nowoczesne technologie. Nowe tworzywa 
ceramiczne to przede wszystkim materia-
ły oparte o tlenki, węgliki, azotki, dzięki któ-
rym zostało pokonanych wiele barier mate-
riałowych i dzięki którym mogą rozwijać się 
takie nowoczesne dziedziny jak: elektroni-
ka (półprzewodniki, nadprzewodniki, dielek-

tryki, materiały magnetyczne), energetyka, 
w tym odnawialne źródła energii (ogniwa pa-
liwowe), medycyna (bioceramika i kompo-
zyty polimerowo-ceramiczne jako implanty 
i podłoża dla inżynierii tkankowej), przemysł 
zbrojeniowy, lotniczy, kosmiczny (warstwy 
ablacyjne, kompozyty itp.). Istotną rolę od-
grywają badania związane z opracowaniem 
nowych czujników i procedur analitycznych.

Przez ostatnie 10 lat pracownicy WIMiC 
opublikowali ponad 8300 publikacji, 
a w 2017 roku liczba ta wyniosła 938. O wy-
sokim poziomie naukowym prac świadczy 
znaczący udział, ponad 33 proc. artykułów 
w recenzowanych czasopismach oraz blisko 
20 proc. w  renomowanych czasopismach 
o cyrkulacji międzynarodowej z  tak zwanej 
listy filadelfijskiej.

Ważnym elementem działalności na-
ukowo-badawczej wydziału są zgłoszenia 
wniosków patentowych, wzorów przemysło-
wych oraz umowy wdrożeniowe z przemy-
słem. W ostatnich 10 latach liczba patentów 
i zarejestrowanych wzorów użytkowych wy-
niosła 307.

Profil naukowo-badawczy wydziału ma 
odzwierciedlenie w dużej liczbie projektów 
badawczych obejmujących szeroką tematy-
kę począwszy od nowoczesnych materiałów 
funkcjonalnych, a skończywszy na wielko-
przemysłowych technologiach materiało-
wych. Rada Wydziału posiada uprawnienia 
do nadawania stopni naukowych doktora 
i doktora habilitowanego oraz wnioskowania 
o nadanie tytułu profesora w dziedzinie na-
uk technicznych i nauk chemicznych, w za-
kresie dyscyplin naukowych: technologia 
chemiczna, inżynieria materiałowa i chemia.

Typowe miejsce pracy absolwenta WIMiC 
to huty szkła, zakłady ceramiki sanitarnej, 
stołowej, płytek ceramicznych, materiałów 
budowlanych, cementownie, zakłady wa-
piennicze, gipsowe, przemysł oparty na 
technologiach materiałów zaawansowanych 
w  tym: kompozytów, biomateriałów, nano-
materiałów, materiałów dla elektroniki, mate-
riałów dla ochrony przed korozją i dla ochro-
ny środowiska.

Na wydziale prowadzone są czteroletnie 
studia III stopnia (doktoranckie) w dziedzi-
nie nauk technicznych w dyscyplinach: inży-
nieria materiałowa, technologia chemiczna 
oraz w dziedzinie nauk chemicznych w dys-

Czasopismo naukowe „Analit” wydawane pod 

patronatem Katedry Chemii Analitycznej WIMiC

KERAMOS – honorowe wyróżnienia Rady WIMiC
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cyplinie chemia. Od 2017 roku możliwa jest 
realizacja doktoratu w ramach Interdyscypli-
narnych Środowiskowych Studiów Dokto-
ranckich „Fizyczne, Chemiczne i Biofizycz-
ne Podstawy Nowoczesnych Materiałów 
i Technologii” (FCB) w porozumieniu z Wy-
działem Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 
Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Instytutem Katalizy i Fizykochemii 
Powierzchni im. J. Habera PAN i Instytutem 
Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego 
PAN. WIMiC wspólnie z WGGiOŚ AGH oferu-
je także możliwość udziału w „Aplikacyjnych 
studiach doktoranckich w zakresie geoinży-
nierii materiałów funkcjonalnych – POWER 
2018–2022”.

Od chwili powołania Wydziału Mineral-
nego w 1949 roku przekształconego później 
w Wydział Ceramiczny (1951) i ostatecznie 
w Wydział Inżynierii Materiałowej i Cera-
miki (1970) do końca roku akademickiego 
2017/2018 studia na Wydziale ukończyło:
• 8346 magistrów inżynierów – słuchaczy 

studiów dziennych,
• 1421 inżynierów – słuchaczy studiów 

dziennych,
• 433 magistrów inżynierów – słuchaczy 

studiów zaocznych,
• 2068 inżynierów – słuchaczy studiów za-

ocznych,
• 124 inżynierów zawodowych pozytywnie 

zweryfikowanych.

Współpraca wydziału

Jednym z priorytetów wydziału jest kontynu-
acja istniejącej i nawiązanie nowej współpra-
cy w zakresie kluczowych dla gospodarki pol-
skiej kierunkach badawczych oraz rozwoju 
nowoczesnych technologii. Wydział Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki prowadzi współpracę 
z ośrodkami naukowymi i uczelniami w kra-
ju w zakresie naukowo-badawczym oraz dy-
daktyki. Współpraca w zakresie naukowo-ba-
dawczym przejawia się wspólnymi projektami 
badawczymi, rozwojowymi i zamawianymi 
oraz ekspertyzami i doradztwem realizowa-

nym wspólnie ze szkołami wyższymi, insty-
tutami PAN oraz instytutami branżowymi.

WIMiC to atrakcyjny partner dla zagra-
nicznych ośrodków naukowych, uniwer-
syteckich oraz przemysłowych. Prowadzi 
aktywną politykę zmierzającą do rozszerza-
nia współpracy międzynarodowej zarówno 
w obszarze badań jak i dydaktyki. Współ-
praca badawcza prowadzona jest aktualnie 
z czołowymi ośrodkami naukowymi w Eu-
ropie i na świecie. Pracownicy wydziału są 
członkami komitetów redakcyjnych kilku pre-
stiżowych czasopism międzynarodowych, 
w  tym między innymi „Ceramics Interna-
tional” czy „Journal of the European Cera-
mic Society”.

Jednym z celów strategicznych wydziału 
jest kreowanie pozycji nowoczesnej i elitar-
nej jednostki naukowo-badawczej bazują-
cej na trwałych powiązaniach z przemysłem. 
Skuteczne kształcenie studentów nie może 
odbywać się w oderwaniu od realiów prze-
mysłowych, dlatego też nasi studenci – przy-
szli inżynierowie, wyjeżdżają na staże i wa-
kacyjne praktyki do różnych firm w Polsce, 
a ostatnio coraz częściej również do firm 
w innych krajach Europy.

Poszczególne katedry i zespoły wydziału 
pozostają w stałych relacjach badawczych 
z wieloma firmami w kraju i poza granicami 
Polski. W wielu przypadkach związane jest 
to z rozwiązywaniem bieżących problemów 
techniczno-technologicznych, a w  innych 
dotyczy działań wyprzedzających o charak-
terze innowacyjnym.

Ważną rolę w tym systemie pełni powo-
łane w 2003 roku Forum Wydział-Przemysł. 
Skupiając w swoim gronie osoby zarządza-
jące przedsiębiorstwami oraz przedstawicieli 
Rady Wydziału, Forum stało się niezmiernie 
ważną platformą dyskusji na temat ocze-
kiwanego przez dzisiejszy przemysł profilu 
absolwenta. Tutaj pojawiają się nowe pomy-
sły skutkujące bieżącą modernizacją pro-
gramów nauczania, prowadzące w efekcie 
do podniesienia wartości przyszłego absol-
wenta na coraz bardziej wymagającym rynku 

pracy. To między innymi dyskusje uczest-
ników Forum doprowadziły do znacznego 
zwiększenia bezpośredniego udziału wybit-
nych specjalistów przemysłowych w proce-
sie kształcenia studentów.

Samorząd studencki i koła naukowe

Rada Samorządu Studentów działa na rzecz 
prawidłowego przebiegu procesu dydak-
tycznego i wychowawczego, zapewnienia 
odpowiedniego poziomu oraz poprawy wa-
runków socjalno-bytowych studentów i  ro-
dzin studenckich, inspirowania i wspierania 
studenckiej działalności naukowej, kultu-
ralnej i artystycznej oraz rozwoju turystyki 
i sportu wśród studentów oraz urzeczywist-
niania prawa studentów do zrzeszania się 
w organizacjach politycznych i społecznych, 
w kołach naukowych, artystycznych i sporto-
wych. Oprócz działalności statutowej każde-
go roku organizuje wiele imprez i wydarzeń 
kulturalnych.

Corocznie organizowany jest Bal Cera-
mika, będący od wielu lat tradycją na Wy-
dziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Ko-
lejną organizowaną każdego roku imprezą 
studencką, połączoną z dużym wysiłkiem fi-
zycznym jest Rajd Ceramika. Studenci oraz 
pracownicy mogą również wykazać się swo-
ją sprawnością fizyczną podczas rozgrywek 
sportowych. Zakończenie rozgrywek, połą-
czone z wręczeniem Pucharu Przechodnie-

Dni Otwarte Ceramiki Artystycznej w WIMiC 

organizowane wspólnie ze Spółdzielnią Rękodzieła 

Artystycznego w Bolesławcu
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go Dziekana, odbywa się tradycyjnie w klu-
bie Zaścianek.

Obecnie na wydziale działa pięć studenc-
kich kół naukowych Nucleus, Ceramit, Cera-
mika Artystyczna, AllChemia i Adamantium. 
Są one organizacjami studenckimi, skupiają-
cymi w swych szeregach studentów o szero-
ko pojętych zainteresowaniach naukowych. 
Koło Naukowe „Ceramit” ma długą trady-
cję sięgającą 1962 roku. Student należący 
do koła naukowego zostaje członkiem jed-
nej z grup badawczych na wydziale, reali-
zującej temat zgodny z  jego zainteresowa-
niami i pod kierunkiem opiekuna wykonuje 
pewien wycinek prac w ramach tego tematu. 
Wymiernym efektem udziału w kole nauko-
wym jest częsty i bezpośredni dostęp do no-
woczesnej aparatury naukowej, możliwość 
samodzielnej pracy naukowej oraz dysku-
sji naukowej z doświadczonymi badaczami.

Nasi studenci są doskonale rozpozna-
walni nie tylko w obszarach nauki, ale ich 
osiągnięcia są widoczne na największych 
obiektach sportowych świata. Studentka 
Wydziału Inżynierii Materiałowej i Cerami-
ki – Maria Springwald – polska wioślarka to 
brązowa medalistka olimpijska z Rio de Ja-
neiro, mistrzyni świata i srebrna medalist-
ka mistrzostw świata (2018 roku w Płowdiw 
i 2017 roku w Sarasocie), mistrzyni Europy 
w 2018 roku w Glasgow, srebrna i brązo-
wa medalistka mistrzostw Europy w  latach 
2014–2016, srebrna medalistka młodzieżo-
wych mistrzostw świata w 2013 roku w Linzu. 
Wielokrotna medalistka mistrzostw Polski.

Studenci i pracownicy Wydziału czyn-
nie uczestniczą w dorocznej imprezie jaką 
jest Festiwal Nauki i Sztuki, który odbywa 
się zawsze w maju na płycie Rynku Głów-
nego w Krakowie. Od 1993 roku Studen-
ci WIMiC redagują i wydają własne czaso-
pismo „GARNCARZ”. Zamieszczane w nim 
artykułu dotyczą najbardziej istotnych wyda-
rzeń z życia studentów i pracowników wy-
działu i uczelni. W czasopiśmie nie brak też 

informacji na temat podmiotów gospodar-
czych ściśle współpracujących z wydzia-
łem. Pod patronatem Katedry Chemii Anali-
tycznej Wydziału, od 2016 roku ukazuje się 
pierwsze na uczelni czasopismo naukowe 
„ANALIT” (ISSN: 2544–0489), w którym wy-
niki swoich prac badawczych prezentują stu-
denci i doktoranci kilku wydziałów AGH oraz 
Wydziału Chemii UJ.

Tradycje Wydziału

Wieloletnie tradycje na stałe wpisane do ka-
lendarza wydarzeń wydziału, to niewątpliwie 
charytatywne zbiórki datków pieniężnych 
„Nawrzucaj Dziekanowi” w  ramach akcji 
„Święta Dzieciom” i  finansowego wspiera-
nia Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci. To 
również Dni Otwarte Ceramiki Artystycznej 
organizowane wspólnie ze Spółdzielnią Rę-
kodzieła Artystycznego w Bolesławcu. Do 
tradycji wydziału zaliczyć należy także orga-
nizację dorocznych pikników. To plenerowa 
impreza, w której biorą udział prawie wszy-
scy pracownicy wydziału wraz z  rodzinami 
oraz studenci. Jest również tradycją organi-

zowanie noworocznych spotkań z emeryto-
wanymi pracownikami wydziału, na którym 
dziekani prezentują najważniejsze wyda-
rzenia z życia wydziału i  jego pracowników 
w mijającym roku.

Bogusław Baś 
Małgorzata Jakubowska 

Włodzimierz Mozgawa

Źródła:
Kalendarium do 1998 roku przygotowano na 

podstawie książki Kto jest kim w ceramice, 

Wydawnictwo WIMiC, Kraków 1999.

Kalendarium za lata 1999–2009 opracowano na 

podstawie:

[1] Materiałów archiwalnych Akademii 

Górniczo-Hutniczej,

[2] Materiałów archiwalnych Wydziału Inżynierii 

Materiałowej i Ceramiki,

[3] Uchwał Rady i Kalendarium Wydziału 

Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

Ponadto wykorzystano materiały zebrane do 

książki wydanej z okazji 60-lecia WIMiC, a także 

opublikowane na stronie internetowej Wydziału 

oraz AGH.

Coroczna Akcja WIMiC – „Nawrzucaj Dziekanowi”
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