Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII
Kraków, dnia 5.12.2008

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii w dniu 27.11.2008 roku
Porządek obrad:
1.

Wręczenie dyplomów i nominacji.

2.

Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne.
2.1.

Zatwierdzenie porządku obrad rady.

2.2.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu
23.10.2008r.

2.3.
3.

Sprawy bieŜące.

Sprawy dydaktyki.
3.1.

Powołanie

kierownika

studiów

podyplomowych

„Górnictwo

odkrywkowe”.
3.2.
4.

Sprawy bieŜące – Odpłatność za studia obcokrajowców spoza UE.

Przewody doktorskie i habilitacyjne.
4.1.

Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr inŜ. Romualda Ogrodnika.

4.2.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inŜ. Ewie Janson stopnia
doktora nauk technicznych; wyróŜnienie rozprawy doktorskiej.

4.3.

Powołanie Zespołu w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inŜ.
ElŜbiety Pileckiej.

4.4.

Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inŜ.
Mariana Palucha i powołania recenzentów.

5.

Sprawy osobowe.

5.1.

Podjęcie uchwały w sprawie mianowania prof. dr hab. Tadeusza
Tumidajskiego na stanowisko profesora zwyczajnego (KPKiOŚ).

5.2.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Damiana Krawczykowskiego
na stanowisku adiunkta (KPKiOŚ).

5.3.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Tomasza Choroby na
stanowisku asystenta na czas określony (KETP).

5.4.

Wybór przedstawiciela Wydziału do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli
Akademickich.

5.5.

Wybór przedstawicieli Wydziału do Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.

5.6.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inŜ. Barbary Jabłońskiej-Firek
na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas do końca 2013 roku.

5.7.

WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu

na

stanowiska wykładowców/st.

wykładowców w KETP, KGBiG, KEZP.
6. Zaopiniowanie wniosków o powołanie zastępców kierowników katedr.
7. Zaopiniowanie wniosku o powołanie dr inŜ. Ryszarda Morawę na stanowisko
kierownika CLTSiMW w Regulicach
8. Zaopiniowanie wniosku w sprawie składu Komitetu Redakcyjnego Działowego
Górnictwa, Geologii, Geodezji i Ochrony Środowiska oraz Komitetu
Redakcyjnego czasopisma „Górnictwo i GeoinŜynieria”.
9. Komunikaty Dziekana.
10. Wolne wnioski.
11. Dyskusja nt. „Strategia funkcjonowania i rozwoju Wydziału”.

Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii prowadził Dziekan
Wydziału dr hab. inŜ. Piotr Czaja, prof. nadzw.
Dziekan odczytał listę osób nieobecnych usprawiedliwionych na posiedzeniu Rady
Wydziału.

1. Wręczenie dyplomów i nominacji.
Dziekan wręczył dyplomy pracownikom Wydziału za długoletnią pracę oraz
nominacje kierownikom katedr, kierownikowi studiów doktoranckich, kierownikowi
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Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego oraz dyrektorowi Ośrodka Szkolenia
Zawodowego.
2. Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne.
2.1

Zatwierdzenie porządku obrad rady.

Dziekan prof. Piotr Czaja zaproponował uzupełnienie porządku obrad: w pkt.
5. Sprawy osobowe: 5.6.Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inŜ. Barbary
Jabłońskiej-Firek na czas do końca 2013 roku oraz 5.7. WyraŜenie zgody na ogłoszenie
konkursu na stanowiska wykładowców/st. wykładowców w KETP, KGBiG, KEZiP.
Rada

Wydziału,

w

głosowaniu

jawnym,

jednomyślnie

zaakceptowała

przedstawiony na posiedzeniu porządek obrad wraz ze zmianami.

2.2.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu
23.10.2008r

Rada

Wydziału,

w

głosowaniu

jawnym,

jednomyślnie

zatwierdziła

protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 23.10.2008 roku.

2.3.

Sprawy bieŜące.

1. Komisja skrutacyjna I: dr inŜ. Marek Borowski, dr inŜ. Radosław
Pomykała, mgr inŜ. Janusz Chmura.
2. Komisja skrutacyjna II: dr inŜ. Piotr Małkowski, dr inŜ. Arkadiusz Utrata,
mgr inŜ. Robert Ślizień.

3.

Sprawy dydaktyki.
3.1.

Powołanie

kierownika

studiów

podyplomowych

„Górnictwo

odkrywkowe”.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe w związku z prośbą dr inŜ. Pawła
Kawalca

dotychczasowego

kierownika

studiów

podyplomowych

„Górnictwo

odkrywkowe” o udzielenie Mu urlopu szkoleniowego, konieczne jest powołanie
nowego kierownika.
Na kierownika studium zaproponowany został dr hab. inŜ. Marek Stryszewski, prof.
nadzw.
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Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o powołanie dr hab. inŜ. Marka Stryszewskiego na kierownika
studiów podyplomowych „Górnictwo odkrywkowe”.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym zatwierdziła dr hab. inŜ. Marka Stryszewskiego na
kierownika studiów.
Dziekan poinformował, Ŝe powołał prof. dr hab. inŜ. Wiesława Kozioła w trybie
nagłym na p.o. kierownika studiów na okres od 1.X. do 27.XI.br., ze względu na ciągłość
prowadzenia

spraw

proceduralnych

na

studiach

podyplomowych

„Górnictwo

odkrywkowe” i zwrócił się z wnioskiem do Rady Wydziału o akceptację decyzji
podjętych w tym okresie przez prof. dr hab. inŜ. Wiesława Kozioła.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała powyŜszy
wniosek.

3.2.

Sprawy bieŜące – Odpłatność za studia obcokrajowców spoza UE.

Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała przedstawił propozycję opłat za studia
obcokrajowców spoza Unii Europejskiej opracowane na podstawie kalkulacji:
-

I stopnia (inŜynierskie) (min. 6 osób) za rok:
w języku polskim – 3.100,00 EU
w języku angielskim – 4.600,00 EU

- II stopnia (magisterskie) (min.4 osoby) za rok:
w języku polskim - 3.900,00 EU
w języku angielskim – 5.800,00 EU
- III stopnia (doktoranckie) (ind. 1 osoba) za rok:
w języku polskim - 5.700,00 EU
w języku angielskim – 8.500,00 EU
W dyskusji wzięli udział: dr hab. inŜ. Waldemar Korzeniowski i prof. Piotr Czaja.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek o
zatwierdzenie odpłatności za studia obcokrajowców spoza Unii Europejskiej.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy wniosek.
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Skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe ze względu na krótki termin
przekazania składu WKR do Prorektora proponuje, aby Rada Wydziału podjęła uchwałę
o treści: „UpowaŜnić Dziekana Wydziału do ustalenia składu Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz na studia
doktoranckie na kadencję 2008 - 2012 oraz komisji egzaminacyjnej dla II stopnia i na
studia doktoranckie na rekrutację w lutym 2009 roku”.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału
wniosek o zatwierdzenie uchwały w przedstawionej treści.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy wniosek.
Prodziekan dr inŜ. Krzysztof Broda przedstawił sprawozdanie z rekrutacji na I rok
studiów stacjonarnych na rok akad. 2008/2009.
Prodziekan prof. Kazimierz Trybalski przedstawił sprawozdanie z rekrutacji na I
rok studiów niestacjonarnych na rok akad. 2008/2009.
Prodziekan dr inŜ. Krzysztof Broda przedstawił propozycję przedmiotów
kontrolnych dla semestru IV i VI ustalonych przez Radę Wydziału jako semestry
kontrolne. Ustalenia obowiązują od roku akad. 2009/2010:
- dla kierunek studiów: GiG, ZiIP, Bud., IŚ - dla semestru IV – „Matematyka I” z sem. I
i „Chemia” z sem. I,
- dla kierunek studiów: GiG, ZiM, Bud., IŚ dla sem. VI – „Matematyka” z sem. II i
„Fizyka” z sem II. Oprócz tego proponowane są przedmioty kontrolne dla
poszczególnych kierunków studiów:
- „Górnictwo i Geologia” – „Mechanika techniczna” z sem. III,
- „Budownictwo” – „Mechanika teoretyczna II”,
- „InŜynieria Środowiska” – „Gospodarka odpadami” z sem. III,
- „Zarządzanie i InŜynieria Produkcji” – „Ekonomika przedsiębiorstw” z sem. III.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału
wniosek o zatwierdzenie przedmiotów kontrolnych obowiązujących od roku akad.
2009/2010.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy
wniosek.
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4. Przewody doktorskie i habilitacyjne.
4.1.

Powołanie

recenzentów

i

komisji

doktorskiej

w

przewodzie

doktorskim mgr inŜ. Romualda Ogrodnika.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe wpłynęło pismo Promotora pracy
doktorskiej mgr inŜ. Romualda Ogrodnika informujące o przyjęciu przez Niego pracy
doktorskiej oraz prośba o nadanie sprawie dalszego biegu.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe wpłynęła rezygnacja z funkcji
przewodniczącego

Komisji

doktorskiej

prof.

Ireneusza

Solińskiego.

Dziekan

zaproponował, aby powołać dr hab. inŜ. Marka Całę na przewodniczącego Komisji
doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inŜ. Romualda Ogrodnika oraz przedstawił
proponowany skład Komisji doktorskiej:
- dr hab. inŜ. Marek Cała - przewodniczący
- prof. dr hab. inŜ. Kazimierz Czopek,
- prof. dr hab. inŜ. Roman Magda,
- prof. dr hab. inŜ. Maciej Mazurkiewicz,
- prof. dr hab. inŜ. Stanisław Piechota,
- prof. dr hab. Tadeusz Tumidajski,
- dr hab. inŜ. Barbara Jabłońska-Firek,
- dr hab. inŜ. Anna Sobotka.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła skład Komisji
doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inŜ. Romualda Ogrodnika.
Następnie Dziekan przedstawił propozycje kandydatów na recenzentów rozprawy
doktorskiej mgr inŜ. Romualda Ogrodnika:
-

prof. dr hab. inŜ. Henryk Przybyła – Politechnika Śląska

-

dr hab. inŜ. Ryszard Snopkowski – AGH, WGiG.

Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zaakceptowała zaproponowanych kandydatów.
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4.2.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inŜ. Ewie Janson stopnia
doktora nauk technicznych; wyróŜnienie pracy doktorskiej.

Prof. dr hab. inŜ. Bernard Nowak, przewodniczący komisji doktorskiej
przedstawił protokół z publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inŜ. Ewy Janson,
która odbyła się 13.11.2008 roku.
Komisja doktorska, po wysłuchaniu autoreferatu doktorantki i dyskusji podczas obrony,
jednomyślnie podjęła uchwałę (na 11 osób uprawnionych, 11 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. Ewie Janson stopnia doktora nauk technicznych pod
głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o nadaniu mgr inŜ. Ewie
Janson stopnia doktora nauk technicznych.
Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek komisji doktorskiej o wyróŜnienie pracy
doktorskiej mgr inŜ. .Ewy Janson pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wyróŜnieniu pracy
doktorskiej mgr inŜ. Ewy Janson.

4.3.

Powołanie Zespołu w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego
dr inŜ. ElŜbiety Pileckiej.

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił prośbę dr inŜ. ElŜbiety Pileckiej
o wszczęcie przewodu habilitacyjnego.
Dr inŜ. ElŜbieta Pilecka przedstawia rozprawę habilitacyjną nt. „Indukowane podziemną
działalnością górniczą wysokoenergetyczne wstrząsy górotworu a lineamenty na
obrazach satelitarnych”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie powołała Zespół dla
rozpatrzenia prośby dr inŜ. ElŜbiety Pileckiej o wszczęcie przewodu habilitacyjnego,
w składzie:
-

dr hab. inŜ. Jerzy Klich – przewodniczący

-

prof. dr hab. inŜ. Jacek Motyka
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-

prof. dr hab. Tadeusz Tumidajski

-

prof. dr hab. inŜ. Andrzej Zorychta

-

dr hab. inŜ. Marek Cała.

4.4.

Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego
dr inŜ. Mariana Palucha i powołania recenzentów.

Dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił szczegółowo protokół z posiedzenia Zespołu
powołanego przez Radę Wydziału dla rozpatrzenia prośby o wszczęcie przewodu
habilitacyjnego dr inŜ. Mariana Palucha. Zespół pozytywnie ocenił całokształt dorobku
naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz przedłoŜoną pracę habilitacyjną
Kandydata. Zespół stwierdził, Ŝe Kandydat spełnia warunki wymagane do wszczęcia
przewodu habilitacyjnego i taki wniosek przedstawia Radzie Wydziału.
Dr hab. inŜ. Marek Cała odczytał pismo prof. dr hab. inŜ. Antoniego Tajdusia
popierające wniosek o wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr inŜ. Mariana Palucha.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr inŜ.
Mariana Palucha z dziedziny: nauki techniczne z dyscypliny: górnictwo i geologia
inŜynierska.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wszczęcie przewodu
habilitacyjnego dr inŜ. Mariana Palucha.
Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja zaproponował na recenzentów w przewodzie
habilitacyjnym dr inŜ. Mariana Palucha:
-

prof. dr hab. inŜ. Leszka Mikulskiego – Politechnika Krakowski, Kraków

-

prof. dr hab. inŜ. Antoniego Tajdusia – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, powołała recenzentów w przewodzie

habilitacyjnym dr inŜ. Mariana Palucha: prof. dr hab. inŜ. Leszka Mikulskiego i prof. dr
hab. inŜ. Antoniego Tajdusia.

8

5. Sprawy osobowe.
5.1.

Podjęcie uchwały w sprawie mianowania prof. dr hab. Tadeusza
Tumidajskiego na stanowisku profesora zwyczajnego (KPKiOŚ) .

Dr hab. inŜ. Kazimierz Trybalski, Przewodniczący Komisji Konkursowej
przedstawił protokół z posiedzenia Komisji. Komisja po zapoznaniu się z opinią
recenzentów

stwierdziła, Ŝe prof. dr hab. Tadeusz Tumidajski spełnia warunki do

mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego w Akademii Górniczo-Hutniczej.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o mianowanie prof. dr hab. Tadeusza
Tumidajskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.

5.2.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Damiana
Krawczykowskiego na stanowisku adiunkta (KPKiOŚ).

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

5.3.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Tomasza Choroby
na stanowisku asystenta na czas określony (KETP).

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo Kierownika Katedry Ekologii
Terenów Przemysłowych w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Tomasza Choroby na
stanowisku asystenta od 1.12.2008 do 30.11.2009 roku oraz stwierdził, Ŝe dołączone
dokumenty spełniają wymogi formalne.
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Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe uwzględniając politykę kadrową oraz
obciąŜenie dydaktyczne katedry istnieje konieczność zatrudnienia pracownika na
stanowisku asystenta w katedrze.
W dyskusji wziął udział prof. Maciej Mazurkiewicz, który stwierdził, Ŝe istnieje
konieczność zatrudnienia specjalisty z zakresu informatyki stosowanej ze względu na
prowadzenie zajęć dydaktycznych na nowej specjalności „Informatyka w
monitoringu środowiska” i zwrócił się z prośbą o poparcie wniosku o zatrudnienie
Go w Katedrze Ekologii Terenów Przemysłowych.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił
wniosek w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Tomasza Choroby na umowę o pracę na
okres jednego roku, pod tajne głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
5.4.

Wybór przedstawiciela Wydziału do Komisji Dyscyplinarnej dla
Nauczycieli Akademickich.

Dziekan prof. Piotr Czaja zaproponował kandydaturę dr hab. inŜ. Marka
Stryszewskiego na przedstawiciela do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli
Akademickich.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału kandydaturę dr hab. inŜ. Marka Stryszewskiego na
przedstawiciela do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zaakceptowała kandydaturę dr hab. inŜ.
Marka Stryszewskiego na przedstawiciela do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli
Akademickich.

5.5.

Wybór przedstawicieli Wydziału do Komisji Dyscyplinarnej dla
Doktorantów

oraz

Odwoławczej

Komisji

Dyscyplinarnej

dla

Doktorantów.
Dziekan prof. Piotr Czaja zaproponował kandydatury dr inŜ. Artura Batora i dr
inŜ. Katarzyny Poborskiej-Młynarskiej na przedstawicieli do Komisji Dyscyplinarnej dla
Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.
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Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału kandydatury dr inŜ. Artura Batora i dr inŜ. Katarzyny
Poborskiej-Młynarskiej na przedstawicieli do Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zaakceptowała kandydatury dr inŜ. Artura
Batora i dr inŜ. Katarzyny Poborskiej-Młynarskiej na przedstawicieli do Komisji
Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla
Doktorantów.
5.6.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inŜ. Barbary
Jabłońskiej-Firek

na

stanowisku

profesora

nadzwyczajnego

(KEZP).
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił prośbę dr hab. inŜ. Barbary JabłońskiejFirek o zatrudnienie Jej na umowę o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego od
29.12.2008 do 31.12.2013 roku. W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego dr hab.
inŜ. Barbara Jabłońska-Firek rozwiązała umową o pracę na podstawie mianowania.
Dziekan poinformował, Ŝe dalsze zatrudnienie dr hab. inŜ. Barbary Jabłońskiej-Firek
będzie miało znaczenie dla minimum kadrowego wspierającego kierunek studiów
„Zarządzanie i InŜynieria Produkcji”.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr hab. inŜ. Barbary JabłońskiejFirek do 31.12.2013 roku.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym pozytywnie zaopiniowała powyŜszy
wniosek.

5.7.

WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu

na

stanowiska

wykładowców/st. wykładowców w KETP, KGBiG, KEiZwP.
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poinformował, Ŝe w związku ze zmianą
stanowisk niektórych pracowników katedr z pracowników naukowo-dydaktycznych na
stanowiska pracowników dydaktycznych, kierownicy katedr zwrócili się z prośbą o
ogłoszenie konkursu: w KETP na stanowisko starszego wykładowcy, w KGBiG na
stanowisko wykładowcy i w KEiZwP na stanowisko starszego wykładowcy.
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Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursów na stanowiska: starszego
wykładowcy w KETP, wykładowcy w KGBiG i starszego wykładowcy w KEiZwP.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie wyraziła zgodę na
ogłoszenie konkurów na dwa stanowiska starszego wykładowcy i stanowisko
wykładowcy.

6. Zaopiniowanie wniosków o powołanie zastępców kierowników katedr.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe w związku z nową kadencją władz
wydziału, kierownicy katedr zwrócili się z prośbą o powołanie ich zastępców. Na
posiedzeniu Kolegium dziekańskiego omówiono kompetencje i

nazwy stanowisk

zastępców kierowników katedr, które w celu ich ujednolicenia i zgodności z
kompetencjami prodziekanów Wydziału zostały ustalone: z-cy kierowników ds.
kształcenia, z-cy kierowników ds. nauki, współpracy i rozwoju.
Następnie Dziekan przedstawił wnioski kierowników katedr o powołanie zastępców
kierowników.
Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod tajne głosowanie Rady Wydziału wnioski
o powołanie zastępców kierowników katedr.
Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki:
1. dr inŜ. Piotr Małkowski
2. dr inŜ. Zbigniew Niedbalski
Katedra Górnictwa Odkrywkowego:
1. dr hab. Zbigniew Kasztelewicz ,
2. dr hab. Paweł Batko,
Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle:
1. dr hab. Ryszard Snopkowski,
2. dr inŜ. Jerzy Załucki,
Katedra Górnictwa Podziemnego:
1. dr hab. Marian Branny,
2. dr inŜ. Dariusz Chlebowski,
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Katedra Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska:
1. dr inŜ. Tomasz Niedoba.
Katedra Ekologii Terenów Górniczych:
1. prof. dr hab. Stanisław Wasilewski,
2. dr inŜ. Maria Szymańska-Czaja,
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała powyŜsze wnioski.

7. Zaopiniowanie wniosku o powołanie dr inŜ. Ryszarda Morawę na stanowisko
kierownika CLTSiMW w Regulicach.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił wniosek Kierownika Katedry Górnictwa
Odkrywkowego o powołanie dr inŜ. Ryszarda Morawy na stanowisko Kierownika
Centralnego Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych

w

Regulicach od 1.11.2008 roku do 30.09.2010 roku.
W dyskusji wziął udział prof. Wiesław Kozioł, który poinformował, Ŝe powołanie
kierownika tego laboratorium związane jest z przepisami górniczymi oraz z
uprawnieniami dotyczącymi prac wyburzeniowych poza obszarem górniczym.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod tajne głosowanie
Rady Wydziału wniosek o powołanie dr inŜ. Ryszarda Morawę na stanowisko
kierownika CLTSiMW w Regulicach.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym pozytywnie zaopiniowała powyŜszy
wniosek

8. Zaopiniowanie wniosku w sprawie składu Komitetu Redakcyjnego Działowego
Górnictwa, Geologii, Geodezji i Ochrony Środowiska oraz Komitetu
Redakcyjnego czasopisma „Górnictwo i GeoinŜynieria”.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe wpłynęło pismo z Uczelnianych
Wydawnictw Naukowo-Dydaktycznych AGH w sprawie powołania na nową kadencję
Komitetu Redakcyjnego Działowego oraz Komitetu Redakcyjnego Kwartalnika
„Górnictwo i GeoinŜynieria” w związku z kończącą się kadencją w dniu 31.XII.2008
roku obecnych członków komitetów oraz przedstawił proponowany skład komitetów:
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Komitet Redakcyjny Działowy Górnictwa, Geologii, Geodezji i Ochrony
Środowiska:
-

dr hab. inŜ. Jerzy Klich, prof. nadzw. – redaktor działowy

-

mgr inŜ. Janusz Chmura – sekretarz

członkowie:
-

prof. dr hab. inŜ. Maciej Mazurkiewicz

-

prof. dr hab. inŜ. Bernard Nowak

-

prof. dr hab. inŜ. Stanisław Piechota

-

prof. dr hab. inŜ. Antoni Tajduś

-

dr hab. inŜ. Ryszard Snopkowski, prof. nadzw.

-

dr hab. inŜ. Kazimierz Trybalski, prof. nadzw.
Komitet Redakcyjny czasopisma „Górnictwo i GeoinŜynieria”:

-

dr hab. inŜ. Jerzy Klich, prof. nadzw. – redaktor

-

dr inŜ. Arkadiusz Kustra – sekretarz naukowy

-

mgr inŜ. Janusz Chmura – sekretarz organizacyjny

członkowie:
-

prof. dr hab. inŜ. Maciej Mazurkiewicz

-

prof. dr hab. inŜ. Bernard Nowak

-

prof. dr hab. inŜ. Stanisław Piechota

-

prof. dr hab. inŜ. Antoni Tajduś

-

dr hab. inŜ. Ryszard Snopkowski, prof. nadzw.

-

dr hab. inŜ. Kazimierz Trybalski, prof. nadzw.

Komitet Redakcyjny Kwartalnika Górnictwo i GeoinŜynieria zostanie uzupełniony
przedstawicielami Uczelni Zagranicznych w terminie późniejszym.
Rada

Wydziału

w

głosowaniu

jawnym,

jednomyślnie

zatwierdziła

proponowany skład Komitetu Redakcyjnego Działowego Górnictwa, Geologii, Geodezji
i Ochrony Środowiska oraz Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Górnictwo i
GeoinŜynieria”.
9. Komunikaty Dziekana.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił komunikaty:
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1. decyzją Państwowej Komisji Akredytacyjnej kierunek kształcenia „Górnictwo i
Geologia” otrzymał ocenę wyróŜniającą,
2. wnioski o wyróŜnienie Wydziałowe „Kryształowa Barbórka” naleŜy składać do
Przewodniczącego Kapituły,
3. informacje dotyczące obchodów „Dnia Górnika”,
4. zostały wydrukowane kalendarze Wydziałowe na 2009 rok,
5. następne posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się 22.12.br.,
6. odpłatność za członkowstwo pracowników w zagranicznych organizacjach jest
moŜliwe tylko w przypadku przynoszenia wymiernych korzyści dla Uczelni.
10.

Wolne wnioski.
Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie

porządku obrad.
11.

Dyskusja nt. „Strategia funkcjonowania i rozwoju Wydziału.
- Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił strategię funkcjonowania i rozwoju Wydziału
Górnictwa i GeionŜynierii na lata 2008-2012 ukazując miejsce wydziału na tle
Uczelni wg. kryteriów kategoryzacji.
- Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała przedstawił badania naukowe, projekty, patenty
i publikacje – stan na lata 2005 – 2007 w poszczególnych katedrach uwzględniając
obecne kryteria kategoryzacji.
- Kierownicy katedr przedstawili stan aktualny i prognozy rozwoju naukowobadawczego katedr na najbliŜsze lata.
- W dyskusji wziął udział prof. Ryszard Snopkowski.
DZIEKAN
Dr hab. inŜ. Piotr Czaja
prof. nadzw.

Protokołowała: Lucyna Wójcik
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