Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII
Kraków, dnia 6.09.2008
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii w dniu 25.09.2008 roku
Porządek obrad:
1.

Wręczenie dyplomów.

2.

Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne.

3.

2.1.

Zatwierdzenie porządku obrad.

2.2.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 3.07.2008 r.

Sprawy dydaktyki.
3.1.

Powołanie kierownika studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena
pracy”.

3.2.
4.

Sprawy bieŜące.

Sprawy osobowe.
4.1.

Powołanie recenzentów w sprawie mianowania prof. dr hab. inŜ. Ireneusza
Solińskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.

4.2.

Powołanie recenzentów w sprawie mianowania prof. dr hab. Tadeusza
Tumidajskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.

4.3.

Powołanie recenzenta w sprawie mianowania dr hab. inŜ. Mariana Brannego na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.

4.4.

Powołanie recenzenta w sprawie mianowania dr hab. inŜ. Waldemara
Korzeniowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

4.5.

Powołanie recenzenta w sprawie mianowania dr hab. inŜ. Tadeusza Mikosia na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.

4.6.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Oksany Kinash na stanowisku
adiunkta w KGBiG.

4.7.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Kornela Frydrycha na
stanowisku asystenta w KGBiG.

4.8.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Aldony Krawczykowskiej na
stanowisku asystenta w KPKiOŚ.

4.9.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Marty Pająk na stanowisku
asystenta w KGBiG.
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4.10.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Krzysztofa Skrzypkowskiego
na stanowisku asystenta w KGP.

4.11.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Agnieszki Surowiak na
stanowisku asystenta w KPKiOŚ.

4.12.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr Justyny Swolkień na stanowisku
asystenta w KGP.

4.13.

Zaopiniowanie wniosku o udzielenie mgr inŜ. Barbarze Kowal urlopu
Doktorskiego.

4.14.

Zaopiniowanie wniosku o udzielenie dr hab. inŜ. Andrzejowi Hebdzie urlopu
szkoleniowego.

4.15.

WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta
w KPKiOŚ.

5.

Sprawozdanie z posiedzenia Senatu.

6.

Komunikaty Dziekana.

7.

Wolne wnioski.

Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii prowadził Dziekan Wydziału dr hab.
inŜ. Piotr Czaja, prof. nadzw., który powitał członków Rady Wydziału, a następnie razem z
Prodziekanami złoŜył oświadczenie słowami przysięgi, którą składali młodzi adepci sztuk
górniczych.
Dziekan prof. Piotr Czaja złoŜył byłemu Dziekanowi prof. Jerzemu Klichowi oraz byłym
Prodziekanom prof. Stanisławie Sanak-Rydlewskiej i dr inŜ. Katarzynie Poborskiej-Młynarskiej
podziękowania za pracę we władzach Wydziału ubiegłej kadencji.
1.

Wręczenie dyplomów.
Dziekan prof. Piotr Czaja wręczył dyplomy pracownikom Wydziału za osiągnięcia naukowe

i organizacyjne wyróŜnione nagrodą Rektora oraz za długoletnią pracę w AGH.
2.

Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne.
Rada Wydziału uczciła minutą ciszy pamięć zmarłych: prof. Antoniego Matysika, inŜ.

Antoniego Pluty i inŜ. Edwarda Mikuły.
2.1

Zatwierdzenie porządku obrad rady.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała przedstawiony na
posiedzeniu porządek obrad.
2.2.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 3.07.2008r

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła protokół z posiedzenia
Rady Wydziału w dniu 3.07.2008 roku.
3.

Sprawy dydaktyki.
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3.1.

Powołanie kierownika studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena
pracy”.

Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe w związku z prośbą dr hab. inŜ. Andrzeja
Hebdy, dotychczasowego kierownika studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy”
o udzielenie Mu urlopu szkoleniowego, konieczne jest powołanie nowego kierownika.
Na kierownika studium zaproponowany został dr inŜ. Zbigniew Burtan.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady Wydziału
wniosek o powołanie dr inŜ. Zbigniewa Burtana na kierownika studiów podyplomowych
„Bezpieczeństwo i higiena pracy”.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym zatwierdziła dr inŜ. Zbigniewa Burtana na kierownika
studiów.
3.2.

Sprawy bieŜące.

Prodziekan dr inŜ. Krzysztof Broda poinformował, Ŝe zgodnie z uwagami
Państwowej Komisji Akredytacyjnej dotyczącymi planu studiów stacjonarnych II stopnia naleŜy
wprowadzić następujące korekty:
1. na kierunku „Górnictwo i Geologia”:
-

na

specjalności

„GeoinŜynieria”

wprowadzenie

dodatkowo

15

godz.

zajęć

seminaryjnych z przedmiotu „ZagroŜenia naturalne i ochrona środowiska” w sem. III.
-

na specjalności „Mechanizacja i automatyzacja w górnictwie” dodatkowo 15 godz.
przedmiot obieralny mechaniczny I oraz 15 godz. przedmiot obieralny elektryczny I w
sem. III.

Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o zatwierdzenie korekty planu studiów na kierunku Górnictwo i Geologia.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy wniosek.
2. UpowaŜnienie Prodziekanów ds. kształcenia do wprowadzania bieŜącej korekty tematów prac
dyplomowych, weryfikacji zgodnie z kierunkami studiów, wprowadzanie nowych tematów prac
dyplomowych oraz zmiany promotorów.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe zostały wprowadzone zmiany dotyczące
kompetencji Prodziekanów ds. kształcenia; kompetencje te obejmują proces dydaktyczny oraz
sprawy socjalno-bytowe studentów i tak:
-

dr inŜ. Krzysztof Broda zajmuje się kierunkiem „Górnictwo i Geologia” i „Budownictwo”
na studiach stacjonarnych,

-

dr inŜ. Jan Winzer zajmuje się kierunkiem „Zarządzanie i InŜynieria Produkcji” i
„InŜynieria Środowiska” na studiach stacjonarnych,

-

prof. dr hab. inŜ. Kazimierz Trybalski zajmuje się studiami niestacjonarnymi.

Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o upowaŜnienie Prodziekanów ds. Kształcenia na studiach stacjonarnych i
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niestacjonarnych do wprowadzania bieŜącej korekty tematów prac dyplomowych, weryfikacji
zgodnie z kierunkami studiów, wprowadzanie nowych tematów prac dyplomowych oraz zmiany
promotorów.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy wniosek.
Prodziekan dr inŜ. Krzysztof Broda zwrócił się z prośbą o dostarczanie protokołów z letniej
sesji egzaminacyjnej do dziekanatu oraz o odpowiednie przygotowywanie dyplomantów przez
promotorów do prezentacji pracy dyplomowej, gdyŜ rzutuje to na końcową ocenę egzaminu
dyplomowego. Następnie Prodziekan przedstawił informacje dotyczące rekrutacji na studia
stacjonarne w roku akad. 2008/2009.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe:
-

kierownicy katedr zostali upowaŜnieni od 1.IX.2008 roku do przewodniczenia komisjom
przeprowadzającym egzaminy dyplomowe,

-

przyznane zostały stypendia dla 3 studentów obcokrajowców, którzy będą studiowali na
naszym Wydziale.

4.

Sprawy osobowe:
4.1.

Powołanie recenzentów w sprawie mianowania prof. dr hab. inŜ. Ireneusza
Solińskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.

Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji Konkursowej w sprawie
mianowania prof. dr hab. inŜ. Ireneusza Solińskiego na stanowisko profesora zwyczajnego w
Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle.
Komisja Konkursowa informuje, Ŝe na ogłoszony konkurs wpłynął wniosek prof. dr hab. inŜ.
Ireneusza Solińskiego.
Komisja Konkursowa proponuje powołanie recenzentów dorobku naukowego Kandydata:
-

prof. dr hab. inŜ. Wiesława Blaschke z Instytutu Gosoparki Surowcami Mineralnymi i Energią
PAN, Kraków

-

prof. dr hab. inŜ. Czesława Cyrnka z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Dziekan prof. Piotr Czaja otworzył dyskusję i zgłaszanie innych kandydatów na recenzentów.
Wobec braku głosów w dyskusji oraz zgłoszeń innych kandydatów na recenzentów, Dziekan prof.
Piotr Czaja postawił wniosek Komisji pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, powołała prof. dr hab. inŜ. Wiesława Blaschke i prof.
dr hab. inŜ. Czesława Cyrnka na recenzentów dorobku naukowego prof. dr hab. inŜ. Ireneusza
Solińskiego.
4.2.

Powołanie recenzentów w sprawie mianowania prof. dr hab. Tadeusza
Tumidajskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.

Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji Konkursowej w sprawie
mianowania prof. dr hab. Tadeusza Tumidajskiego na stanowisko profesora zwyczajnego w
Katedrze Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska.
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Komisja Konkursowa informuje, Ŝe na ogłoszony konkurs wpłynął wniosek prof. dr hab. Tadeusza
Tumidajskiego.
Komisja Konkursowa proponuje powołanie recenzentów dorobku naukowego Kandydata:
-

prof. dr hab. inŜ. Stanisława Cierpisza z Politechniki Śląskiej, Gliwice

-

prof. dr hab. inŜ. Józefa Wacławika z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Dziekan prof. Piotr Czaja otworzył dyskusję i zgłaszanie innych kandydatów na recenzentów.
W dyskusji wziął udział prof. Kazimierz Sztaba, który wyraził pozytywną opinię o dotychczasowej
pracy i dorobku naukowym prof. Tadeusza Tumidajskiego i poparł propozycję mianowania Go na
stanowisko profesora zwyczajnego.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji oraz zgłoszeń innych kandydatów na recenzentów,
Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek Komisji pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, powołała prof. dr hab. inŜ. Stanisława Cierpisza i
prof. dr hab. inŜ. Józefa Wacławika na recenzentów dorobku naukowego prof. dr hab. Tadeusza
Tumidajskiego.
4.3.

Powołanie recenzenta w sprawie mianowania dr hab. inŜ. Mariana
Brannego na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji Konkursowej, w którym
Komisja informuje, Ŝe na ogłoszony konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego wpłynął
wniosek dr hab. inŜ. Mariana Brannego. Komisja Konkursowa stwierdziła, Ŝe wniosek spełnia
wymagania formalne i zaproponowała powołanie na recenzenta dorobku naukowego Kandydata
prof. dr hab. inŜ. Wacława Dziurzyńskiego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek Komisji Konkursowej
pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, powołała prof. dr hab. inŜ. Wacława Dziurzyńskiego na
recenzenta dorobku naukowego dr hab. inŜ. Mariana Brannego.
4.4.

Powołanie recenzenta w sprawie mianowania dr hab. inŜ. Waldemara
Korzeniowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji Konkursowej, w którym
Komisja informuje, Ŝe na ogłoszony konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego wpłynął
wniosek dr hab. inŜ. Waldemara Korzeniowskiego. Komisja Konkursowa stwierdziła, Ŝe wniosek
spełnia wymagania formalne i zaproponowała powołanie na recenzenta dorobku naukowego
Kandydata prof. dr hab. inŜ. Mirosława Chudka.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek Komisji Konkursowej
pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, powołała prof. dr hab. inŜ. Mirosława Chudka na
recenzenta dorobku naukowego dr hab. inŜ. Waldemara Korzeniowskiego.
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4.5.

Powołanie recenzenta w sprawie mianowania dr hab. inŜ. Tadeusza Mikosia
na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji Konkursowej, w którym
Komisja informuje, Ŝe na ogłoszony konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego wpłynął
wniosek dr hab. inŜ. Tadeusza Mikosia. Komisja Konkursowa stwierdziła, Ŝe wniosek spełnia
wymagania formalne i zaproponowała powołanie na recenzenta dorobku naukowego Kandydata
prof. dr hab. inŜ. Józefa Dubińskiego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek Komisji Konkursowej
pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, powołała prof. dr hab. inŜ. Józefa Dubińskiego na
recenzenta dorobku naukowego dr hab. inŜ. Tadeusza Mikosia.
4.6.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Oksany Kinash na
stanowisku adiunkta w KGBiG.

Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji Konkursowej, w którym
Komisja informuje, Ŝe na konkurs na stanowisko asystenta wpłynął wniosek dr inŜ. Oksany Kinash.
Komisja stwierdziła, Ŝe Kandydatka spełnia wszystkie wymogi ogłoszonego konkursu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek w sprawie
zatrudnienia dr inŜ. Oksany Kinash na stanowisku adiunkta pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyŜszym wnioskiem.
4.7.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Kornela Frydrycha na
stanowisku asystenta w KGBiG.

Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji Konkursowej, w którym
Komisja informuje, Ŝe na konkurs na stanowisko asystenta wpłynął wniosek mgr inŜ. Kornela
Frydrycha. Komisja stwierdziła, Ŝe Kandydat spełnia wszystkie wymogi ogłoszonego konkursu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek

w sprawie

zatrudnienia mgr inŜ. Kornela Frydrycha na stanowisku asystenta pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyŜszym wnioskiem.
4.8.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Aldony Krawczykowskiej
na stanowisku asystenta w KPKiOŚ.

Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji Konkursowej, w którym
Komisja informuje, Ŝe na konkurs na stanowisko asystenta wpłynął wniosek dr inŜ. Aldony
Krawczykowskiej. Komisja stwierdziła, Ŝe Kandydatka spełnia wszystkie wymogi ogłoszonego
konkursu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek w sprawie
zatrudnienia dr inŜ. Aldony Krawczykowskiej na stanowisku asystenta pod głosowanie Rady
Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyŜszym wnioskiem.
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4.9.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Marty Pająk na
stanowisku asystenta w KGBiG.

Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji Konkursowej, w którym
Komisja informuje, Ŝe na konkurs na stanowisko asystenta wpłynął wniosek mgr inŜ. Marty Pająk.
Komisja stwierdziła, Ŝe Kandydatka spełnia wszystkie wymogi
ogłoszonego konkursu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek w sprawie
zatrudnienia mgr inŜ. Marty Pająk na stanowisku asystenta pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyŜszym wnioskiem.
4.10.

Podjęcie

uchwały

w

sprawie

zatrudnienia

mgr

inŜ.

Krzysztofa

Skrzypkowskiego na stanowisku asystenta w KGP.
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji Konkursowej, w którym
Komisja informuje, Ŝe na konkurs na stanowisko asystenta wpłynął wniosek mgr inŜ. Krzysztofa
Skrzypkowskiego. Komisja stwierdziła, Ŝe Kandydat spełnia wszystkie wymogi ogłoszonego
konkursu.
W dyskusji udział wziął dr hab. inŜ. Waldemar Korzeniowski, który wyraził pozytywną opinię o
dotychczasowej działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyjnej mgr inŜ.
Krzysztofa Skrzypkowskiego oraz zwrócił się z prośbą o poparcie wniosku Komisji konkursowej.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek w sprawie
zatrudnienia mgr inŜ. Krzysztofa Skrzypkowskiego na stanowisku asystenta pod głosowanie Rady
Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyŜszym wnioskiem.
4.11.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Agnieszki Surowiak na
stanowisku asystenta w KPKiOŚ.

Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji Konkursowej, w którym
Komisja informuje, Ŝe na konkurs na stanowisko asystenta wpłynął wniosek dr inŜ. Agnieszki
Surowiak. Komisja stwierdziła, Ŝe Kandydatka spełnia wszystkie wymogi ogłoszonego konkursu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek w sprawie
zatrudnienia dr inŜ. Agnieszki Surowiak na stanowisku asystenta pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyŜszym wnioskiem.
4.12.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr Justyny Swolkień na
stanowisku asystenta w KGP.

Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji Konkursowej, w którym
Komisja informuje, Ŝe na konkurs na stanowisko asystenta wpłynął wniosek dr Justyny Swolkień.
Komisja stwierdziła, Ŝe Kandydatka spełnia wszystkie wymogi ogłoszonego konkursu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek w sprawie
zatrudnienia dr Justyny Swolkień na stanowisku asystenta pod głosowanie Rady Wydziału.
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Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyŜszym wnioskiem.
4.13.

Zaopiniowanie wniosku o udzielenie mgr inŜ. Barbarze Kowal urlopu
doktorskiego.

Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poinformował, Ŝe wpłynął wniosek o udzielenie mgr
inŜ. Barbarze Kowal bezpłatnego urlopu doktorskiego w okresie od 1.10.2008 roku do 31.12.2008
roku i przedstawił uzasadnienie zawarte w tym dokumencie.W dyskusji udział wziął prof. Roman
Magda, który poinformował, Ŝe mgr inŜ. Barbara Kowal ma wszczęty przewód doktorski i w czasie
urlopu doktorskiego chciałaby ukończyć i obronić pracę doktorską.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek o udzielenie
urlopu doktorskiego mgr inŜ. Barbarze Kowal pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
4.14.

Zaopiniowanie wniosku o udzielenie dr hab. inŜ. Andrzejowi Hebdzie urlopu
szkoleniowego.

Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poinformował, Ŝe wpłynął wniosek o udzielenie dr
hab. inŜ. Andrzejowi Hebdzie bezpłatnego urlopu szkoleniowego w okresie od 1.10.2008 roku do
28.02.2011 roku i przedstawił uzasadnienie zawarte w tym dokumencie.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek o udzielenie
bezpłatnego urlopu szkoleniowego dr hab. inŜ. Andrzejowi Hebdzie pod głosowanie Rady
Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
4.15.

WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta
w KPKiOŚ.

Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry Przeróbki
Kopalin i Ochrony Środowiska z prośbą o wyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko
adiunkta; zatrudnienie osoby na tym stanowisku podyktowane jest rozwojem kadry naukowej.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie wyraziła zgodę na ogłoszenie
konkursu na stanowisko adiunkta.
5. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu w dniu
17.IX.2008 roku oraz 24.IX.2008 roku.
Prof. Maciej Mazurkiewicz przedstawił sprawozdanie z prac Rady Nauki.
Komunikaty Dziekana.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował o:
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-

inauguracji roku akademickiego na naszej Uczelni – 4.X. br.,

-

immatrykulacji studentów I roku na naszym Wydziale – 1.X.br.,

-

moŜliwości korespondencji e-mailowej pracowników z Dziekanem,

-

przedstawił zarys programu działalności władz Wydziału w kadencji 2008-2012.

7.

Wolne wnioski.
Rektor prof. dr hab. inŜ. Antoni Tajduś podziękował dotychczasowym władzom Wydziału

oraz Radzie Wydziału, a szczególnie prof. Jerzemu Klichowi za bardzo dobrą współpracę z
władzami Uczelni przez dwie kadencje oraz złoŜył Ŝyczenia nowym władzom Wydziału,
Dziekanowi oraz Prodziekanom dalszej owocnej pracy na rzecz rozwoju Wydziału oraz dobrej
współpracy z władzami Uczelni.
Dziekan prof. Piotr Czaja podziękował Rektorowi prof. Antoniemu Tajdusiowi za Ŝyczenie i
poinformował,

Ŝe

najbliŜsze

posiedzenia

Rady

Wydziału

będą

poświęcone

sprawom

merytorycznym oraz dyskusji nad poszczególnymi kierunkami działań w katedrach.
Prof. Bronisław Barchański przekazał dla prof. Piotra Czai oraz dr inŜ. Jerzego Kickiego,
organizatorów Światowego Kongresu Górniczego podziękowania i pochwały od uczestników z
Indii.
Prof. Józef Wacławik poinformował, Ŝe opracowuje II część Kroniki Wydziałowej, która ma
być wydana z okazji 90-lecia AGH.
Prof. Maciej Mazurkiewicz zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji z katedr
dotyczących minimum kadrowego w związku z akredytacją oraz staraniem się o uzyskania
uprawnień do nadawania stopni naukowych z zakresu inŜynierii środowiska.
Protokołowała:

Lucyna Wójcik
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