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W 2013 roku Wydział Fizyki i Informatyki Sto-
sowanej (WFiIS) jako jedyny wydział AGH, 
jedyny wydział fizyki uczelni technicznych 
w kraju oraz jeden z 3 wydziałów fizyki w Pol-
sce otrzymał najwyższą kategorię poziomu 
naukowego: A+, przyznaną przez Komitet 
Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN). 
KEJN podtrzymał kategorię A+ dla WFiIS 
AGH również w kolejnej kategoryzacji prze-
prowadzonej w 2017 roku. Aż trudno uwie-
rzyć, że taki sukces spotyka jeden z  naj-
młodszych wydziałów AGH, liczący sobie 
niespełna 30 lat historii. Jednak jego korze-
nie sięgają początków samej uczelni.

Obowiązki pierwszego rektora Akademii 
Górniczej w Krakowie w  latach 1919–1922 
pełnił prof. Antoni Hoborski, matematyk, wy-
brany również na dziekana Wydziału Górni-
czego, a 1 maja 1919 nominację na profe-
sora zwyczajnego AG otrzymał Jan Stock, 
fizyk. Był on pierwszym prodziekanem, a na-
stępnie dziekanem Wydziału Górniczego, 
ale co ważniejsze dla przyszłego wydzia-
łu, zorganizował w tej uczelni Katedrę Fizy-
ki i kierował nią aż do śmierci w 1925 roku. 
Jemu to akademia zawdzięcza stworzenie 
pierwszej bazy dydaktycznej: studenckiej 
pracowni fizycznej i  wykładowych zbiorów 
demonstracyjnych. Jeszcze za życia twór-
cy przeniesiono je na otwarty w roku akade-
mickim 1922/1923 drugi Wydział Hutniczy.

Po śmierci Jana Stocka kierownictwo Ka-
tedry Fizyki objął Mieczysław Jeżewski (w 
1929 roku został dziekanem Wydziału Hut-
niczego). W 1931roku jego asystentem zo-
stał Marian Mięsowicz. W 1939 roku Jeżew-
ski został prorektorem, jednak działalność 
uczelni została zachwiana 6 listopada 1939 
roku, kiedy to nastąpiło aresztowanie i wy-
wiezienie do obozu w Sachsenhausen kra-
kowskich profesorów w  ramach Sonderak-
tion Krakau. Wśród aresztowanych znalazł 
się również prof. Mieczysław Jeżewski. Po 
wojnie i powrocie do Krakowa kontynuował 
pracę jako prorektor AG (rektorem był wte-
dy prof. Walery Goetel).

Rozporządzeniem Ministra Oświaty 
w  dniu 18 lutego 1946 roku na Wydziale 
Górniczym AG powstała Katedra Fizyki II 
pod kierownictwem doc. Mariana Mięsowi-
cza. 15 lutego 1953 roku nastąpiło połącze-
nie dotychczasowych dwóch katedr w  jed-
ną Katedrę Fizyki na Wydziale Elektryfikacji 
Górnictwa i  Hutnictwa AGH, z  dwoma Za-

kładami Naukowymi: Zakładem Fizyki Tech-
nicznej (pod kierunkiem prof. Mieczysła-
wa Jeżewskiego) i Zakładem Fizyki Ogólnej 
(pod kierunkiem prof. Mariana Mięsowicza, 
wybranego prorektorem ds. nauki na kaden-
cję 1952–1955).

W 1957 roku Zakład Fizyki Technicznej 
przekształcił się w  Katedrę Fizyki I  (wciąż 
pod kierunkiem prof. Jeżewskiego), któ-
ra została z  kolei przeniesiona na Wydział 
Metalurgiczny. Zakład Fizyki Ogólnej prze-
kształcono w  Katedrę Fizyki II (nadal pod 
kierunkiem prof. Mięsowicza) na Wydziale 
Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej.

W 1960 roku po przejściu na emerytu-
rę prof. Mieczysława Jeżewskiego kierow-
nikiem Katedry Fizyki I  został prof. Ludwik 
Kozłowski.

30 grudnia 1961 roku w AGH przy Kate-
drze Fizyki II powstał Instytut Techniki Jądro-
wej (ITJ), którego dyrektorem aż do śmier-
ci (4 lata później, 30 marca 1966) był prof. 
Leopold Jurkiewicz. Po nim tę funkcję ob-
jął profesor Marian Mięsowicz. Utworzonym 
w 1969 roku w ramach ITJ Zakładem Fizy-
ki kierujował prof. Andrzej Oleś, późniejszy 
prorektor AGH w latach 1981–1984.

W 1970 roku ITJ został przekształcony 
w Międzyresortowy Instytut Techniki Jądro-
wej (MITJ). W tym samym roku Katedra Fi-
zyki I przekształcono w Zakład Fizyki Ciała 
Stałego (ZFCS) na Wydziale Metalurgicznym 
AGH (wciąż pod kierunkiem prof. Kozłow-
skiego). W 1971 roku zastępuje go prof. Ta-
deusz Piech, od 1972 roku opiekunem ZFCS 
zostaje prof. Stanisław Gorczyca, od 1975 
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roku doc. Karol Krop. W 1973 roku Między-
resortowy Instytut Techniki Jądrowej zostaje 
przekształcony w  Międzyresortowy Instytut 
Fizyki i Techniki Jądrowej (MIFiTJ).

W 1977 roku prof. Marian Mięsowicz 
przechodzi na emeryturę, a dyrektorem MI-
FiTJ zostaje prof. Ludwik Górski, w 1979 ro-
ku prof. Kazimierz Przewłocki, a w 1988 roku 
na dyrektora zostaje wybrany (po raz pierw-
szy w  tajnym głosowaniu) prof. Jerzy Nie-
wodniczański.

W 1988 roku większość pracowników MI-
FiTJ przenosi się do nowego budynku przy 
ul. Reymonta 19, pawilonu D-10, nazwanego 
imieniem prof. Mariana Mięsowicza. 10 ma-
ja 1989 roku Senat nadaje MIFiTJ prawa wy-
działu, zaś 28 maja 1991 roku uchwala nowy 
Statut, w którym w wykazie wydziałów, spo-
rządzonym w kolejności ich utworzenia, na 
ostatnim miejscu jest wymieniony Wydział 
Fizyki i Techniki. Zarządzeniem Rektora AGH 
nr 12/91 z dnia 3 lipca 1991 roku, Zakład Fi-
zyki Ciała Stałego z Wydziału Metalurgiczne-
go zostaje przeniesiony na WFiTJ. Tym sa-
mym nastąpiło scalenie większości fizyków 
pracujących na AGH w jeden wspólny Wy-
dział Fizyki i  Techniki Jądrowej. Pierwszym 
dziekanem nowego wydziału został prof. Je-
rzy Niewodniczański. Przekształcenie jed-
nostki organizacyjnej istniejącej w  struktu-
rze uczelni nie wymagało przeprowadzenia 
nowych wyborów władz dziekańskich. By-
ło to więc przejście ewolucyjne i dlatego nie 
ma jednej określonej daty utworzenia WFiTJ.

29 września 2003 roku, wychodząc na-
przeciw potrzebom dydaktycznym, nazwa 
jednostki została zmieniona na obowiązu-
jąca do dziś: Wydział Fizyki i  Informatyki 
Stosowanej.

Wydział jest liderem Krakowskiego Kon-
sorcjum Naukowego im. Mariana Smo-
luchowskiego, w  skład którego wchodzą 
również: Instytut Fizyki Jądrowej PAN, In-
stytut Katalizy i  Fizykochemii Powierzchni 

PAN, Wydział Chemii UJ oraz Wydział Fi-
zyki, Astronomii i  Informatyki Stosowanej 
UJ. Konsorcjum zostało wyróżnione statu-
sem Krajowego Naukowego Ośrodka Wio-
dącego w  okresie od lipca 2012 do lipca 
2017 roku.

Na wydziale prowadzone są badania na-
ukowe na najwyższym, światowym pozio-
mie, głównie w dziedzinie fizyki materii skon-
densowanej i fizyki cząstek elementarnych. 
Świadczy o tym na przykład liczba i jakość 
publikacji – corocznie pracownicy wydziału 
publikują średnio około 150 artykułów w re-
nomowanych czasopismach naukowych 
o zasięgu światowym. Prowadzone są tak-
że zaawansowane badania podstawowe 
i aplikacyjne z zakresu fizyki i techniki jądro-
wej, elektroniki, fizyki środowiska i fizyki me-
dycznej. Fundamentem strategii rozwoju na-
ukowego wydziału jest troska o stały rozwój 
współpracy międzynarodowej – już obecnie 
większość działalności naukowej jest pro-

wadzona w  ramach intensywnych kontak-
tów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, 
w oparciu o międzynarodowe programy ba-
dawcze, jak na przykład programy ramowe 
Unii Europejskiej. Stałą troską władz wydzia-
łu jest rozwój kadry naukowej – obecnie liczy 
ona 54 samodzielnych pracowników nauki, 
w tym 29 profesorów tytularnych.

Rada WFiIS posiada uprawnienia do 
nadawania stopnia doktora w dziedzinie na-
uk fizycznych w dyscyplinach: fizyka oraz od 
2015 roku, biofizyka (od 2015) jak również 
uprawnienie do nadawania stopnia dokto-
ra habilitowanego w dziedzinie nauk fizycz-
nych w dyscyplinie fizyka, a co za tym idzie 
uprawnienie do wnioskowania o nadanie ty-
tułu naukowego profesora w dziedzinie na-
uk fizycznych.

Pod względem organizacji naukowej wy-
dział dzieli się na sześć katedr.

Katedra Fizyki Ciała Stałego koncen-
truje się na badaniu właściwości struktu-
ralnych, magnetycznych i  elektronowych 
warstw i układów wielowarstwowych o gru-
bościach nano – i  subnanometrowych, 
związków międzymetalicznych ziemia rzad-
ka – metal przejściowy 3d i  ich roztwo-
rów międzywęzłowych z wodorem, azotem 
i  węglem, nadprzewodników nisko – i  wy-
sokotemperaturowych oraz tlenków ma-
gnetycznych, tlenków magnetooporowych 
i nanocząstkowych materiałów magnetycz-
nych oraz materiałów metalicznych nieupo-
rządkowanych. Wiele eksperymentów jest 
prowadzonych przez pracowników Katedry 
na „wielkich urządzeniach badawczych”, 
w laboratoriach synchrotronowych, czy neu-
tronowych, takich jak ESRF i  ILL w Greno-
ble, HASYLAB w Hamburgu, czy ELETTRA 
w Trieście.

Katedra Fizyki Medycznej i  Biofizy-
ki koncentruje wysiłki badawcze w  dwóch 
obszarach: fizyce ciała stałego oraz fizy-
ce bio-farmako-medycznej. Te pierwsze są 
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skoncentrowane nad studiami (teoretyczny-
mi i doświadczalnymi) różnych własności fi-
zycznych fazy sigma w  binarnych stopach 
(np. FeCr, FeV, CoCr), a  także własności 
dynamicznych poli – i  nanokrystalicznych 
bcc stopów Fe-Cr, z użyciem różnych tech-
nik doświadczalnych (na przykład spektro-
skopia Moessbauerowska, jądrowy rezo-
nans magnetyczny, dyfrakcja neutronów, 
magnetometria) oraz modeli teoretycznych 
(np. metoda funkcji Greena Korringa-Koh-
na-Rostokera). W  temacie drugim badane 
są postacie i własności żelaza znajdujące-
go się w próbkach organicznych (ferrytyna), 
a  także w  materiałach farmakologicznych 
(lekach) i  innych materiałach o zastosowa-
niach medycznych.

Obrazowania Rezonansu Magnetyczne-
go koncentrują się na problematyce ukła-
dów nisko-polowych na magnesach stałych 
oraz z radio – i fototerapii czerniaka złośliwe-
go, a  także opisie procesów biologicznych 
z udziałem wolnych rodników.

Zespół Badań Biomedycznych i Środo-
wiskowych zajmuje się rozwojem i  zasto-
sowaniem jądrowych metod analitycznych 
i badawczych układów dynamicznych w ba-
daniach biomedycznych, środowiskowych, 
a  także w  kontekście ochrony dziedzictwa 
kulturowego. W szczególności, badana jest 
rola biomodulatorów w mechanizmach bio-
chemicznych, odpowiedzialnych za powsta-
wanie i rozwój różnych schorzeń neurodege-
neracyjnych, takich jak glejaki pnia mózgu, 
czy epilepsja.

Zespół Biofizyki Molekularnej i  Bioener-
getyki prowadzi badania procesów bioener-
getycznych na poziomie molekularnym, 
dotyczące między innymi transportu elek-
tronów w  fotosystemie II i  w  bakteryjnych 
centrach reakcji, wydzielania tlenu w  pro-
cesie fotosyntezy; badaniach własności fi-
zycznych (topografii, elastyczności, adhe-
zji) zdrowych i patologicznych komórek i ich 
organelli oraz określeniu wpływu wybranych 

bodźców na właściwości komórek obu ro-
dzajów i innych.

Katedra Fizyki Materii Skondensowa-
nej działalność koncentruje w  pierwszym 
rzędzie na analizie własności i symetrii wy-
branych faz struktur uporządkowanych, ba-
daniach struktur aperiodycznych (w tym 
kwazikryształów ze szczególnym uwzględ-
nieniem rozwoju teorii dyfrakcji), procesach 
deformacji, rekrystalizacji i naprężeń w róż-
nych materiałach, strukturze elektronowej 
ciała stałego, badaniach polimerów i  teorii 
niepewności pomiarów.

Katedra Informatyki Stosowanej i Fizy-
ki Komputerowej prowadzi badania w  kil-
ku kierunkach; między innymi w temacie re-
alizowanym we współpracy z Katedrą Fizyki 
Materiałów na Uniwersytecie Kraju Basków 
w  Hiszpanii – modelowania pola rozpro-
szonego mikroskopowych drutów amor-
ficznych, charakteryzujących się złożoną 
strukturą domenową. Modelowania doty-
czą specyfiki procesu remagnetyzacji ta-
kich drutów, wynikającej z ich bistabilności. 
Innym przykładem jest modelowanie pro-
cesów socjologicznych, w  oparciu o  zało-
żenia i  prawa teorii gier. Od 2009 roku, ta 
tematyka jest realizowana w ramach 7. Pro-

gramu Ramowego UE, dotyczącego zasto-
sowania teorii złożoności do opisu ukła-
dów socjo-technicznych, a wkład katedry do 
niego bazuje na wcześniejszych doświad-
czeniach związanych z automatami komór-
kowymi i  sieciami złożonymi i  stanowi roz-
szerzenie i  kontynuację tych badań. Nową 
tematykę badawczą katedry stanowi bio-
metria – zastosowanie technik informatycz-
nych, a  w  szczególności metod rozpozna-
wania obrazów do identyfikacji i weryfikacji 
cech osobniczych u ludzi.

Katedra Oddziaływań i  Detekcji Czą-
stek swą działalność może podzielić na trzy 
główne obszary: badania podstawowe ele-
mentarnych składników materii i ich oddzia-
ływań w zderzeniach cząstek przy wysokich 
energiach; projektowanie i  konstrukcja de-
tektorów i współpracującej z nimi elektroni-
ki dla eksperymentów fizyki wysokich ener-
gii i innych; rozwój technik pomiarowych dla 
eksperymentów neurobiologicznych (neuro-
science) oraz badanie interfejsów pomiędzy 
układami elektronicznymi, a żywymi tkanka-
mi nerwowymi.

Ze względu na olbrzymi koszt urządzeń 
pomiarowych, eksperymenty fizyki wyso-
kich energii są przeprowadzane w  bardzo 
szerokiej współpracy międzynarodowej. 
Obecnie zespół uczestniczy w analizie i  in-
terpretacji danych z trzech eksperymentów, 
które zakończyły już zbieranie danych: ZEUS 
e±p na akceleratorze HERA (DESY), DEL-
PHI e+e± na akceleratorze LEP (CERN), 
OPAL e+e± na akceleratorze LEP (CERN). 
W  ciągu ostatniej dekady zespół uczestni-
czył w  projektowaniu i  konstrukcji dwóch 
nowych eksperymentów wykorzystujących 
zderzenia proto-proton w akceleratorze LHC 
w CERN: ATLAS oraz LHCb.

Równolegle, realizowane są programy 
naukowo-badawcze związane z  rozwojem 
nowych technologii detektorów, pod ką-
tem usprawnienia rozwiązań stosowanych 
w eksperymencie ATLAS, a  także zastoso-
wania tych nowych technologii w Międzyna-
rodowym Zderzaczu Liniowym (ILC – Inter-
national Linear Collider). Szczególny obszar 
badań stanowią uszkodzenia radiacyjne 
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w  przyrządach półprzewodnikowych i  ob-
wodach elektronicznych. Stanowią one za-
sadnicze ograniczenie dla jakości danych 
zbieranych z detektorów i determinują czas 
życia eksperymentów fizyki pracy elektroniki 
fizyki wysokich energii.

W obszarze neurobiologii (neuroscience) 
zajmujemy się rozwojem układów scalonych 
dla obrazowania nerwowych aktywności 
elektrycznej żywych komórek nerwowych. 
We współpracy z  różnymi ośrodkami na-
ukowymi prowadzimy badania nad dedyko-
wanymi układami pozwalającymi badać róż-
ne tkanki nerwowe, między innymi siatkówkę 
oka, tkanki różnych obszarów mózgu i  ko-
ry mózgowej.

Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej 
składa się z  trzech zespołów badawczych: 
Zespołu Fizyki Środowiska, Zespołu Me-
tod Jądrowych i Zespołu Fizyki Materiałów 
Funkcjonalnych. Badania naukowe obej-
mują wybrane zagadnienia fizyki jądrowej 
w kontekście jej zastosowań takich jak na-
uki o  środowisku, nauka o  materiałach, 
a także przemysłowe aplikacje metod jądro-
wych. Katedra sprawuje opiekę merytorycz-
ną nad dwoma specjalnościami nauczany-
mi, w  ramach kierunku Fizyka Techniczna, 
na studiach drugiego stopnia wydziału, 
a  poprzedzonymi analogicznymi kierunka-
mi dyplomowania na studiach pierwszego 
stopnia.

Do aparatury naukowej w posiadaniu ka-
tedry należą między innymi chromatografy 
wyposażone w detektory FID, ECD i PDHID 
do pomiaru stężeń gazów śladowych w at-
mosferze; spektrometry mas wraz z  liniami 
preparacyjnymi do pomiaru stosunków izo-
topowych pierwiastków lekkich (H, C, O, N) 
w  różnych matrycach; system do pomiaru 
aktywności naturalnych i  sztucznych nukli-
dów gamma-promieniotwórczych w  prób-
kach stałych i  ciekłych z  wykorzystaniem 
spektrometrii gamma; aparatura do otrzy-
mywania monokryształów metodą Czochral-
skiego i wiele innych.

Jednak uczelnia to nie tylko badania na-
ukowe, lecz również dydaktyka. Swoim stu-
dentom wydział oferuje trzy kierunki studiów: 
fizykę techniczną, fizykę medyczną i  infor-
matykę stosowaną.

Na fizyce technicznej pierwsze semestry 
obejmują głównie moduły z  zakresu fizyki, 
matematyki i  informatyki. Od czwartego do 
siódmego semestru ponad trzydzieści pro-
cent modułów jest obieralnych. Na drugim 
stopniu studiów kierunku fizyka techniczna 
nie ma wydzielonych specjalności, a w pro-
gramie większość modułów jest obieral-
nych i studenci poprzez wybór tematu pracy 
dyplomowej oraz modułów sami decydują 
o  szczegółowym profilu swojego wykształ-
cenia. Tematyka prac magisterskich oraz 
modułów obieralnych związana jest z dzia-
łalnością naukową wydziału i  obejmuje ta-
kie tematy jak: fizyka ciała stałego, technicz-

na fizyka jądrowa, fizyka środowiska, fizyka 
cząstek elementarnych, elektronika jądro-
wa i detekcja promieniowania, fizyka kom-
puterowa.

W ostatnim Rankingu Studiów Inżynier-
skich Perspektywy 2017 kierunek fizyka 
techniczna na WFiIS zajął pierwsze miej-
sce w kraju.

Kształcenie studentów kierunku fizy-
ka medyczna prowadzone jest przy ścisłej 
współpracy z  Wydziałem Lekarskim Colle-
gium Medicum UJ i jest ono ukierunkowane 
na wykorzystanie promieniowania jonizują-
cego i niejonizującego (ultradźwięki, mikro-
fale, fale radiowe, promieniowanie optyczne) 
w diagnostyce i terapii medycznej, jak rów-
nież zastosowanie informatyki (obrazowanie, 
systemy komputerowe) w  medycynie. Pro-
gram specjalności obejmuje ogólne przygo-
towanie z przedmiotów ścisłych i  technicz-

nych, wybranych przedmiotów medycznych 
oraz przedmiotów specjalistycznych takich 
jak dozymetria promieniowania jonizujące-
go i  niejonizującego, radiochemia i  radio-
farmakologia, medycyna nuklearna, grafika 
komputerowa (obrazowanie), metody (sys-
temy) komputerowe w medycynie, statysty-
ka w medycynie i inne.

Umiejętności praktyczne studenci uzy-
skują w  laboratoriach wydziału oraz w  ka-
tedrach i  klinikach Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również 
w  Centrum Onkologii Oddział w  Krako-
wie, a  ponadto w  czasie praktyk studenc-
kich w laboratoriach jednostek służby zdro-
wia (szpitale rejonowe, szpitale wojskowe, 
ZOZ) oraz instytutów naukowo-badawczych, 
w tym Zakładu Biologii Radiacyjnej i Środo-
wiskowej Instytutu Fizyki Jądrowej w Krako-
wie oraz Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii 
Biomedycznej PAN w Warszawie.

Na kierunku informatyka stosowana 
pierwsze semestry obejmują głównie mo-

duły z zakresu informatyki, matematyki i  fi-
zyki, od czwartego do siódmego seme-
stru ponad trzydzieści procent modułów jest 
obieralnych. Poprzez te moduły student mo-
że profilować swoje wykształcenia w takich 
tematach jak: bazy danych, grafika i multi-
media, metody numeryczne, systemy wbu-
dowane i rekonfigurowalne. Dodatkowo stu-
dent ma możliwość wyboru pojedynczych 
modułów z  zakresu informatyki, elektroniki 
lub fizyki. Na drugim stopniu studiów do wy-
boru są trzy specjalności: grafika kompute-
rowa i przetwarzanie obrazów, modelowanie 
i analiza danych, systemy wbudowane i re-
konfigurowalne.

Od ponad dwudziestu lat we współpracy 
z  Wydziałem Matematyki Stosowanej oraz 
Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Cerami-
ki prowadzimy studia podyplomowe dla na-
uczycieli dające uprawnienia do nauczania 

matematyki, fizyki, chemii, informatyki, przy-
rody oraz techniki. Od ponad dziesięciu lat 
organizujemy wspólnie „Olimpiadę o  Dia-
mentowy Indeks AGH”.

Wydział od początku swego istnienia 
prowadził studia doktoranckie w  dyscypli-
nie fizyka. W roku akademickim 2016/2017 
uruchomiono na wydziale studia doktoranc-
kie również w dyscyplinie biofizyka. W latach 
2009–2015 wydział wspólnie z jednostkami 
partnerskimi: Instytutem Fizyki Jądrowej PAN 
oraz Instytutem Katalizy i Fizykochemii Po-
wierzchni PAN w Krakowie prowadził środo-
wiskowe studia doktoranckie o nazwie „In-
terdyscyplinarne Studia Doktoranckie (ISD) 
– Zaawansowane Materiały dla Nowocze-
snych Technologii i Energetyki Przyszłości”. 
W  latach 2013–2017 wydział współpraco-
wał w zakresie studiów doktoranckich z jed-
nostkami – stronami Krakowskiego Konsor-
cjum Naukowego im. M. Smoluchowskiego 
działające w  ramach KNOW. Współpraca 
jest kontynuowana w ramach Interdyscypli-
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narnych Środowiskowych Studiów Dokto-
ranckich „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne 
Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inży-
nierii Materiałowej” (FCB), które prowadzo-
ne są od 1 października 2017 roku wspólnie 
przez Wydział Fizyki i  Informatyki Stosowa-
nej AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej 
i Ceramiki AGH, Wydział Chemii Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, Instytut Fizyki Jądro-
wej (IFJ) im. Henryka Niewodniczańskiego 
PAN oraz Instytut Katalizy i Fizykochemii Po-
wierzchni (IKiFP) im. Jerzego Habera PAN 
w Krakowie. Studia są finansowane z fundu-
szy strukturalnych UE w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Co godne odnotowania, według Ogól-
nopolskiego System Monitorowania Ekono-
micznych Losów Absolwentów Szkół Wyż-
szych (ELA), absolwenci studiów II stopnia 
wszystkich kierunków studiów prowadzo-
nych na wydziale (fizyka medyczna, fizyka 
techniczna, informatyka stosowana) osią-
gają najwyższe zarobki w  swoich katego-
riach w kraju.

Studenci wydziału zrzeszają się w pręż-
nie działające koła naukowe, odpowiadające 
kierunkom studiów: Studenckie Koło Nauko-
we Fizyków BOZON, Fizyków Medycznych 
KERMA oraz Informatyków KERNEL. SKNF 
Bozon został już po raz drugi z rzędu uho-
norowany tytułem Najlepszego Koła Nauko-
wego AGH (2016 i 2017).

Aktualnie (kwiecień 2018 roku) wydział 
zatrudnia:
a) 29 profesorów (w tym 25 z tytułem 

naukowym, 8 nadzwyczajnych, 21 
zwyczajnych),

b) 73 adiunktów (w tym 4 z tytułem 
naukowym i 22 doktorów 
habilitowanych),

c) 8 wykładowców, w tym 6 starszych, 
wszyscy ze stopniami naukowymi 
doktora,

d) 29 asystentów, w tym 25 ze stopniem 
naukowym doktora,

e) 47 pracowników administracyjnych, 
inżynieryjno-technicznych i obsługi.

Oprócz działalności naukowej i dydaktycz-
nej dla swoich studentów Wydział Fizyki i In-
formatyki Stosowanej nieprzerwanie kształ-
ci studentów pozostałych wydziałów AGH 
w przedmiocie ogólnie rozumianym jako fi-
zyka. Świętowane dwa lata temu 25-lecie ist-
nienia Wydziału przypomniało wszystkim, iż 
nauczanie fizyki wpisane było od początku 
w istnienie tej uczelni technicznej, trwa i na 
pewno nie może ustać aby wciąż zapewniać 
wysoki poziom kształcenia inżynierów, magi-
strów i doktorów na AGH.

prof. dr hab. Janusz Wolny, 
dr inż. Paweł Janowski
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