Kraków, dnia 6.11.2008
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii w dniu 23.10.2008 roku
Porządek obrad:
1.

Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne.
1.1.

2.

Zatwierdzenie porządku obrad.

1.2.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 25.09.2008r.

1.3.

Sprawy bieŜące.

Sprawy dydaktyki.
2.1.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku
akademickim 2008/2009.

2.2.

Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia studiów niestacjonarnych I i II
stopnia na kierunku „Budownictwo”; zatwierdzenie planów i programów
studiów.

2.3.

Powołanie Przewodniczącego Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.

2.4.

Zaopiniowanie wniosku o powołanie prof. dr hab. inŜ. Stanisława Nawrata na
stanowisko kierownika ZODJ.

2.5.

Zaopiniowanie wniosku o powołanie prof. dr hab. inŜ. Bernarda Nowaka na
stanowisko kierownika studiów doktoranckich.

2.6.

Sprawozdanie z postępów doktorantów studiów doktoranckich.
Podjęcie uchwał dotyczących studiów doktoranckich: zatwierdzenie planu
studiów, powołanie opiekunów studentów I roku.

2.7.

Zaopiniowanie wniosku o powołanie dr hab. inŜ. Pawła Batko na stanowisko
dyrektora Ośrodka Szkolenia Zawodowego.

2.8.

Sprawy bieŜące.
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3.

Przewody doktorskie i habilitacyjne.
3.1.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inŜ. Barbarze Syposz-Łuczak
stopnia doktora nauk technicznych.

3.2.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inŜ. Monice Krawczyk stopnia doktora
nauk technicznych.

3.3.

Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia dr inŜ. Jerzego Krawczyka do
kolokwium habilitacyjnego: wyznaczenie zakresu kolokwium; wyznaczenie
terminu kolokwium i wykładu habilitacyjnego.

3.4.

Powołanie Zespołu w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inŜ.
Mariana Palucha.

4.

Sprawy osobowe.
4.1.

Podjęcie uchwały w sprawie mianowania dr hab. inŜ. Mariana Brannego na
stanowisko profesora nadzwyczajnego (KGP).

4.2.

Podjęcie

uchwały

w

sprawie

mianowania

dr

hab.

inŜ.

Waldemara

Korzeniowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego (KGP).
4.3.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inŜ. Tadeusza Sęka na
stanowisku profesora nadzwyczajnego (KEZP).

4.4.

WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w KEZP.

5.

Zaopiniowanie wniosków o powołanie kierowników katedr.

6.

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia honorowego wyróŜnienia Wydziału
„Kryształowa Barbórka”. Powołanie Kapituły wyróŜnienia.

7.

Komunikaty Dziekana.

8.

Wolne wnioski.

Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii prowadził Dziekan Wydziału dr
hab. inŜ. Piotr Czaja, prof. nadzw .
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe prof. Piotr Witakowski ufundował nagrodę
w konkursie na „FotoreportaŜ z wyprawy mostowej na mosty Wisły środkowo-górnej”.
Nagrody otrzymali: Aleksandra Radziejowska oraz Magdalena Michałowska.
1. Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne.
1.1

Zatwierdzenie porządku obrad rady.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała przedstawiony na
posiedzeniu porządek obrad.
1.2.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu
25.09.2008r

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła protokół
z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 25.09.2008 roku.
1.3.

Sprawy bieŜące.

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo Dyrektora Biblioteki Głównej AGH w
sprawie powołania Wydziałowej Komisji Bibliotecznej, która ma za zadanie współpracę z
Biblioteką Główną oraz zaproponował, aby w jej skład wchodzili:
-

dr hab. inŜ. Tadeusz Sęk, prof. nadzw. – przewodniczący

-

dr Anna Młynarczykowska

-

dr inŜ. Bogusław Ptaszyński
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-

dr inŜ. Andrzej Szumiński.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła skład Wydziałowej Komisji
Bibliotecznej.
Prodziekan prof. Kazimierz Trybalski poinformował, Ŝe immatrykulacja studentów I
roku studiów niestacjonarnych:
-

kierunku „Górnictwo i Geologia odbędzie się 25.X.br.

-

kierunku „InŜynieria Środowiska” i „Zarządzanie i InŜynieria Produkcji” odbędzie się
8.XI.br. oraz zaprosił pracowników do wzięcia udziału w tych uroczystościach.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe uczestnictwo w obradach Rady Wydziału

jest obowiązkowe i nieobecność naleŜy usprawiedliwić pisemnie lub e-mailem oraz
przedstawił listę osób nieobecnych usprawiedliwionych na posiedzeniu Rady Wydziału.
2.

Sprawy dydaktyki.
2.1.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad obliczania godzin dydaktycznych w
roku akademickim 2008/2009.

Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe zgodnie z uchwałą Senatu AGH nr
77/2008, która określa ilość godzin dydaktycznych oraz liczebność grup studenckich, zostały
opracowane zasady obliczania godzin dydaktycznych dla naszego Wydziału.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek w sprawie zasad obliczania godzin dydaktycznych w
roku akad. 2008/09.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła wniosek.
2.2.

Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia studiów niestacjonarnych I i II
stopnia na kierunku „Budownictwo”; zatwierdzenie planów i programów
studiów.

Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe uruchomienie studiów niestacjonarnych na
kierunku „Budownictwo” jest jednym z elementów strategii rozwoju wydziału.
Prodziekan dr inŜ. Krzysztof Broda poinformował, Ŝe plan i program studiów dla studiów
niestacjonarnych na kierunku „Budownictwo” jest taki sam jak dla studiów stacjonarnych z
uwzględnieniem wymagań wynikających ze standardów nauczania.
W dyskusji udział wziął prof. Jerzy Klich, który poprosił o wyjaśnienie czy w programie
studiów II stopnia jest zapis, Ŝe kandydaci, którzy nie ukończyli studiów I stopnia na tym
kierunku powinni uzupełnić róŜnice programowe.
Prof. Piotr Czaja wyjaśnił, Ŝe taki zapis będzie ujęty w zasadach rekrutacji tak jak na
pozostałych kierunkach studiów.
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Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał
pod głosowanie Rady Wydziału wniosek w sprawie uruchomienia studiów niestacjonarnych I i
II stopnia na kierunku „Budownictwo” oraz zatwierdzenie planów i programów studiów.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała powyŜszy wniosek.
2.3.

Powołanie

Przewodniczącego

Wydziałowego

Zespołu

ds.

Jakości

Kształcenia.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe dotychczas na wydziale powołany był jeden
prodziekan ds. kształcenia stacjonarnego, funkcję przewodniczącego Wydziałowego Zespołu
ds. Kształcenia pełnił, zgodnie z uchwałą Rady Wydziału, prodziekan dr inŜ. Krzysztof Broda. W
obecnej kadencji władz wydziału powołanych jest dwóch prodziekanów ds. kształcenia
stacjonarnego i dlatego teŜ Rada Wydziału powinna zdecydować, który z prodziekanów będzie
pełnił tę funkcję. Dziekan zaproponował, aby tę funkcję pełnił dr inŜ. Jan Winzer natomiast
członkami zespołu tak jak dotychczas będą z-cy kierowników katedr ds. kształcenia.
Prodziekan dr inŜ. Krzysztof Broda przedstawił informacje o dotychczasowej pracy
Zespołu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału,
wniosek w sprawie powołania dr inŜ. Jana Winzera na Przewodniczącego Wydziałowego
Zespołu ds. Jakości Kształcenia.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zatwierdziła powyŜszy wniosek.
2.4.

Zaopiniowanie wniosku o powołanie dr hab. inŜ. Stanisława Nawrata na
stanowisko kierownika ZODJ.

Dziekan

prof.

Piotr

Czaja

przedstawił

krótką

charakterystykę

działalności

Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu Zdroju oraz zaproponował kandydaturę
dr hab. inŜ. Stanisława Nawrata na kierownika ZODJ.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o powołanie dr hab. inŜ. Stanisława Nawrata na stanowisko kierownika
Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu Zdroju.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zatwierdziła powyŜszy wniosek.
2.5.

Zaopiniowanie wniosku o powołanie prof. dr hab. inŜ. Bernarda Nowaka na
stanowisko kierownika studiów doktoranckich.

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił kandydaturę prof. dr hab. inŜ. Bernarda Nowaka
na kierownika studiów doktoranckich
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o powołanie prof. dr hab. inŜ. Bernarda Nowaka na kierownika studiów
doktoranckich.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zatwierdziła powyŜszy wniosek.
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2.6.

Sprawozdanie z postępów doktorantów studiów doktoranckich.
Podjęcie uchwał dotyczących studiów doktoranckich: zatwierdzenie planu
studiów, powołanie opiekunów studentów I roku.

Prof. dr hab. inŜ. Bernard Nowak, kierownik studiów doktoranckich, przedstawił
sprawozdanie z postępów doktorantów w roku akad. 2007/2008.
Następnie prof. Bernard Nowak przedstawił plan studiów doktoranckich w roku akad.
2008/2009 oraz poinformował, Ŝe plan studiów został zaakceptowany przez Wydziałową Radę
Samorządu Doktorantów.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o zatwierdzenie planu studiów doktoranckich na rok akad. 2008/2009.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła twierdziła powyŜszy wniosek.
Prof. dr hab. inŜ. Bernard Nowak przedstawił kandydatów na opiekunów studentów I
roku studiów doktoranckich:
-

prof. dr hab. inŜ. Barbara Jabłońska-Firek

-

prof. dr hab. inŜ. Wiktoria Sobczyk

-

prof. dr hab. inŜ. Kazimierz Trybalski

-

prof. dr hab. inŜ. Stanisław Wasilewski.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała propozycję jawnego
głosowania na listę kandydatów.
Dziekan postawił wniosek o powołanie przedstawionych kandydatów na opiekunów
studentów I roku studiów doktoranckich.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła przedstawionych
kandydatów.
2.7.

Zaopiniowanie wniosku o powołanie dr hab. inŜ. Pawła Batko na
stanowisko dyrektora Ośrodka Szkolenia Zawodowego.

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił kandydaturę dr hab. inŜ. Pawła Batko na dyrektora
Ośrodka Szkolenia Zawodowego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o powołanie dr hab. inŜ. Pawła Batko na dyrektora Ośrodka Szkolenia
Zawodowego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zatwierdziła powyŜszy wniosek.
2.8.

Sprawy bieŜące.

Prodziekan dr inŜ. Krzysztof Broda przedstawił propozycję dołączenia do listy
przedmiotów fakultatywnych na kierunku „InŜynieria Środowiska” na specjalności „wentylacja
klimatyzacja przemysłowa” przedmiotu „ciepłownie i ciepłownictwo” w wymiarze: 1 godz.
wykładu i 1 godz. ćwiczeń.
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Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek o zatwierdzenie
korekty planu studiów na kierunku „InŜynieria Środowiska”.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy wniosek.
3. Przewody doktorskie i habilitacyjne.
3.1.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inŜ. Barbarze SyposzŁuczak stopnia doktora nauk technicznych.

Prof. dr hab. inŜ. Bernard Nowak, przewodniczący komisji doktorskiej przedstawił
protokół z publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inŜ. Barbary Syposz-Łuczak, która odbyła
się 2.10.2008 roku.
Komisja doktorska, po wysłuchaniu autoreferatu doktorantki i dyskusji podczas obrony,
jednomyślnie podjęła uchwałę (na 11 osób uprawnionych, 10 obecnych) o wystąpieniu do
Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie Kandydatce stopnia doktora nauk technicznych.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek komisji doktorskiej
o nadanie mgr inŜ. Barbarze Syposz-Łuczak stopnia doktora nauk technicznych pod
głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o nadaniu mgr inŜ. Barbarze
Syposz-Łuczak stopnia doktora nauk technicznych.
3.2.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inŜ. Monice Krawczyk stopnia
doktora nauk technicznych.

Prof. dr hab. inŜ. Bernard Nowak, przewodniczący komisji doktorskiej przedstawił
protokół z publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inŜ. Moniki Krawczyk, która odbyła się
15.10.2008 roku.
Komisja doktorska, po wysłuchaniu autoreferatu doktorantki i dyskusji podczas obrony,
jednomyślnie podjęła uchwałę (na 10 osób uprawnionych, 10 obecnych) o wystąpieniu do
Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie Kandydatce stopnia doktora nauk technicznych.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek komisji doktorskiej
o nadanie mgr inŜ. Monice Krawczyk stopnia doktora nauk technicznych pod głosowanie Rady
Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o nadaniu mgr inŜ. Monice
Krawczyk stopnia doktora nauk technicznych.
3.3.

Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia dr inŜ. Jerzego Krawczyka do
kolokwium habilitacyjnego: wyznaczenie zakresu kolokwium; wyznaczenie
terminu kolokwium i wykładu habilitacyjnego.

Prof. dr hab. inŜ. Jan Walaszczyk przedstawił szczegółowo protokół z posiedzenia
Zespołu powołanego przez Radę Wydziału w sprawie przewodu habilitacyjnego dr inŜ. Jerzego
Krawczyka. Zespół po zapoznaniu się z recenzjami dorobku naukowego i rozprawy
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habilitacyjnej w zakończeniu protokołu stwierdził, Ŝe Kandydat spełnia warunki wymagane dla
przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego i przedstawił wniosek Radzie Wydziału o
dopuszczenie dr inŜ. Jerzego Krawczyka do kolokwium habilitacyjnego.
W dyskusji wzięli udział:
-

dr hab. inŜ. Jerzy Klich, który poinformował, Ŝe Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
Naukowych zwraca szczególną uwagę, aby praca habilitacyjna nie była kontynuacją
rozprawy doktorskiej,

-

prof. dr hab. inŜ. Jan Walaszczyk wyjaśnił, Ŝe Zespół na tym etapie postępowania
analizował recenzje dorobku naukowego kandydata, w których recenzenci podkreślili, Ŝe

-

praca habilitacyjna jest kontynuacją dokonań naukowych kandydata,

-

prof. dr hab. inŜ. Stanisław Wasilewski wyjaśnił, Ŝe praca doktorska była związana z
modelowaniem wentylatorów a nie z modelowaniem niestacjonarnym przepływów
powietrza.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał pod

tajne głosowanie wniosek o dopuszczenie dr inŜ. Jerzego Krawczyka do kolokwium
habilitacyjnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o dopuszczeniu Kandydata do
kolokwium habilitacyjnego.
Rada Wydziału, jednomyślnie zaakceptowała zakres kolokwium habilitacyjnego:
aerologia górnicza
Rada Wydziału wyznaczyła termin kolokwium i wykładu habilitacyjnego na dzień
20.11.2008 roku, godz.1200.
3.4.

Powołanie Zespołu w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inŜ.
Mariana Palucha.

Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił prośbę dr inŜ. Mariana Palucha o wszczęcie
przewodu habilitacyjnego.
Dr inŜ. Marian Paluch przedstawia rozprawę habilitacyjną nt. „Zastosowanie rachunku
tensorowego do wybranych zagadnień geomechaniki”.
Dziekan przedstawił proponowany skład Zespołu: dr hab. inŜ. Piotr Czaja – przewodniczący,
prof. dr hab. Tadeusz Tumidajski, prof. dr hab. inŜ. Jan Walaszczyk, prof. dr hab. inŜ. Andrzej
Zorychta i dr hab. inŜ. Paweł Batko.
Prof. dr hab. Andrzej Olajossy zaproponował, aby do składu Zespołu powołać prof. dr hab. inŜ.
Józefa Wacławika.
Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja postawił wniosek o powołanie Zespołu w składzie:
-

dr hab. inŜ. Piotr Czaja – przewodniczący

-

prof. dr hab. Tadeusz Tumidajski

-

prof. dr hab. inŜ. Józef Wacławik
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-

prof. dr hab. inŜ. Jan Walaszczyk

-

prof. dr hab. inŜ. Andrzej Zorychta

-

dr hab. inŜ. Paweł Batko.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie powołała proponowany skład

Zespołu dla rozpatrzenia prośby dr inŜ. Mariana Palucha o wszczęcie przewodu habilitacyjnego.
4.

Sprawy osobowe.
4.1.

Podjęcie uchwały w sprawie mianowania dr hab. inŜ. Mariana Brannego
na stanowisko profesora nadzwyczajnego (KGP).

Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji Konkursowej. Komisja po
zapoznaniu się z opinią recenzenta stwierdziła, Ŝe dr hab. inŜ. Marian Branny spełnia warunki
do mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Górniczo-Hutniczej.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o mianowanie dr hab. inŜ. Mariana Brannego na stanowisko profesora
nadzwyczajnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyŜszym wnioskiem.
4.2.

Podjęcie uchwały w sprawie mianowania dr hab. inŜ. Waldemara
Korzeniowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego (KGP).

Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji Konkursowej. Komisja po
zapoznaniu się z opinią recenzenta stwierdziła, Ŝe dr hab. inŜ. Waldemar Korzeniowski spełnia
warunki do mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii GórniczoHutniczej.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o mianowanie dr hab. inŜ. Waldemara Korzeniowskiego na stanowisko
profesora nadzwyczajnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyŜszym wnioskiem.
4.3.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inŜ. Tadeusza Sęka na
stanowisku profesora nadzwyczajnego (KEZP).

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił prośbę dr hab. inŜ. Tadeusz Sęka o zatrudnienie
Go na umowę o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego od 18.11.2008 do 31.12.2012
roku. W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego rozwiązał umową o pracę na podstawie
mianowania.
Dziekan poinformował, Ŝe dalsze zatrudnienie dr hab. inŜ. Tadeusza Sęka będzie miało
znaczenie dla minimum kadrowego wspierającego kierunek studiów „Zarządzanie i InŜynieria
Produkcji”.
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Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o zatrudnienie dr hab. inŜ. Tadeusza Sęka do 31.12.2012 roku.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym pozytywnie zaopiniowała powyŜszy wniosek.
4.4.

WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta
w KEZP.

Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry Ekonomiki i
Zarządzania w Przemyśle z prośbą o wyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko
adiunkta; zatrudnienie osoby na tym stanowisku wynika z potrzeb kadrowych w zakresie
kształcenia na kierunku „Zarządzanie i InŜynieria Produkcji”.
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. Zaopiniowanie wniosków o powołanie kierowników katedr.
Dziekan prof. Piotr Czaja szczegółowo omówił kryteria jakimi kierował się przy wyborze
kandydatów na kierowników katedr oraz przedstawił wyniki sondaŜu przeprowadzonego z
pracownikami poszczególnych katedr.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił wniosek o powołanie
następujących osób na stanowiska kierowników katedr na okres od 1.XI.2008 roku do
31.10.2012 roku:
1. prof. dr hab. inŜ. Roman Magda – Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle,
2. prof. dr hab. inŜ. Wiesław Kozioł - Katedra Górnictwa Odkrywkowego,
3. prof. dr hab. inŜ. Maciej Mazurkiewicz - Katedra Ekologii Terenów Przemysłowych,
4. dr hab. inŜ. Waldemar Korzeniowski - Katedra Górnictwa Podziemnego,
5. prof. dr hab. inŜ. Tadeusz Majcherczyk - Katedra Geomechaniki, Budownictwa i
Geotechniki,
6. dr hab. Jolanta Marciniak-Kowalska – Katedra Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska.
Dziekan powyŜsze wnioski poddał pod tajne głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała wnioski o powołanie
kierowników katedr na okres 1.XI.2008 roku do 31.X.2012 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia honorowego wyróŜnienia Wydziału
„Kryształowa Barbórka”. Powołanie Kapituły wyróŜnienia.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił uzasadnienie ustanowienia honorowego
wyróŜnienia Wydziału „Kryształowa Barbórka” oraz regulamin i skład Kapituły przyjmującej
wyróŜnienie.
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Kapitułę stanowi : Dziekan Wydziału oraz kierownicy katedr.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek pod głosowanie
Rady Wydziału o ustanowienie honorowego wyróŜnienia Wydziału „Kryształowa Barbórka” oraz
powołanie Kapituły wyróŜnienia w przedstawionym składzie.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy wniosek.
7. Komunikaty Dziekana.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił komunikaty:
-

przekazywany będzie program (drogą elektroniczną) planowanych przez Dziekana
spotkań, posiedzeń w danym miesiącu,

-

informacje dotyczące obchodów „Dnia Górnika” 2008, jubileusz 90-lecia Wydziału
obchodzony będzie w dniach 28-30.V.2009 roku.

Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała przedstawił komunikaty:
- ukazał się komunikat Kwestury dotyczący rozliczeń finansowych za 2008 rok,
-

uruchomiona została nowa strona internetowa Wydziału i administratorem tej strony jest

dr inŜ. Jerzy Mieszaniec.
8. Wolne wnioski.
Dr inŜ. Piotr Małkowski poinformował o spotkaniu Koła Zakładowego SITG z grupą
FAMUR, które odbędzie się w dniu 23.X.br., w Klubie Profesora.

DZIEKAN
Dr hab. inŜ. Piotr Czja
prof. nadzw.
Protokołowała:
Lucyna Wójcik
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