Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII
Kraków, dnia 29.12.2008

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii w dniu 22.12.2008 roku
Porządek obrad:
1.

Wręczenie dyplomów.

2.

Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne.

3.

2.1.

Zatwierdzenie porządku obrad rady.

2.2.

Sprawy bieŜące.

Sprawy dydaktyki.
3.1.

4.

Sprawy bieŜące.

Sprawy osobowe.
4.1.

Podjęcie uchwały w sprawie mianowania prof. dr hab. inŜ. Ireneusza
Solińskiego na stanowisko profesora zwyczajnego (KEiZP).

4.2.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Roberta Ranosza na
stanowisku adiunkta (KEiZP).

4.3.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Dagmary NowakSenderowskiej na stanowisku asystenta (KGP).

5. Powołanie Wydziałowej Komisji ds. Nagród.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie uprawnień do
nadawania stopnia doktora z dyscypliny „InŜynieria Środowiska”.
7. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu.
8. Komunikaty Dziekana.
9. Wolne wnioski.

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.
Dziekan prof. Piotr Czaja wręczył stopnie górnicze, dyplomy za długoletnią pracę oraz
podziękowanie od Rektora za wieloletnią pracę pracownikom odchodzącym na emeryturę,
nominację dr inŜ. Ryszardowi Morawie kierownikowi Centralnego laboratorium Techniki
Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych w Regulicach oraz podziękował kierownikom
katedr, którzy przestali pełnić tę funkcję

2. Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne.
2.1

Zatwierdzenie porządku obrad rady.

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

Sprawy bieŜące.

1. Komisja skrutacyjna: dr inŜ. Radosław Pomykała, mgr inŜ. Janusz Chmura, mgr
inŜ. Robert Ślizień.

3.

Sprawy dydaktyki.
3.1.

Sprawy bieŜące – Powołanie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Prodziekan dr inŜ. Jan Winzer szczegółowo omówił sprawy dotyczące rekrutacji na
studia stacjonarne, niestacjonarne, doktoranckie oraz zaproponował powołanie jednej komisji
rekrutacyjnej na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz komisji egzaminacyjnych: dla
studiów II stopnia i dla studiów doktoranckich na okres kadencji władz dziekańskich.
Przewodniczący: dr inŜ. Jan Winzer
Sekretarz: mgr inŜ. Barbara Wojnicka-Put
V-ce Przewodniczący ds. studiów stacjonarnych: mgr inŜ. Wiktor Filipek
Sekretarz: mgr inŜ. Piotr śyczkowski
Członkowie :

1. mgr inŜ. Kornel Frydrych
2. dr inŜ. Joanna Hydzik
3. dr inŜ. Ewa Kisielowska
4. dr inŜ. Damian Krawczykowski
5. mgr inŜ. Dagmara Nowak-Senderowska
6. dr inŜ. Małgorzata Pawul
7. mgr inŜ. Krzysztof Skrzypkowski
8. mgr inŜ. Marta Sukiennik
9. dr inŜ. Agnieszka Surowiak
10. mgr inŜ. BoŜena Wiktorowska-Werblańska
V-ce Przewodniczący ds. studiów niestacjonarnych: dr inŜ. Robert Ranosz,
Sekretarz: mgr inŜ. Łukasz Herezy
Członkowie:
1. mgr inŜ. Tomasz Choroba
2. dr inŜ. Tomasz Gawenda
3. mgr inŜ. Dorota Łochańska
4. mgr inŜ. Romuald Ogrodnik
5. mgr inŜ. Sebastian Olesiak
Wydziałowa Komisja Egzaminacyjna na studia doktoranckie:
Przewodniczący: dr hab. inŜ. Kazimierz Trybalski
V-ce Przewodniczący prof. dr hab. inŜ. Bernard Nowak
Sekretarz: mgr inŜ. Barbara Wojnicka-Put
Członkowie :
1. prof. dr hab. inŜ. Wiesław Kozioł
2. prof. dr hab. inŜ. Roman Magda
3. prof. dr hab. inŜ. Maciej Mazurkiewicz
4. prof. dr hab. inŜ. Tadeusz Majcherczyk
5. dr hab. inŜ. Waldemar Korzeniowski
6. dr hab. inŜ. Jolanta Marciniak-Kowalska.
Komisja Egzaminacyjna dla studiów II stopnia:
Przewodniczący: dr hab. inŜ. Kazimierz Trybalski
V-ce Przewodniczący dr inŜ. Krzysztof Broda

Sekretarz: mgr inŜ. Barbara Wojnicka-Put
Komisja egzaminacyjna dla kierunku „Górnictwo i Geologia”
Sekretarz: dr inŜ. Dariusz Chlebowski
1. dr hab. inŜ. Paweł Batko - przewodniczący
2. dr hab. inŜ. Stanisław Nawrat
3. dr hab. inŜ. Marek Stryszewski
Komisja egzaminacyjna dla kierunku „Budownictwo”
Sekretarz: dr inŜ. Zbigniew Niedbalski
1. dr hab. inŜ. Tadeusz Mikoś - przewodniczący
2. dr inŜ. Zdzisław Iwulski
3. dr inŜ. Oksana Kinash
Komisja egzaminacyjna dla kierunku „InŜynieria Środowiska”
Sekretarz: dr inŜ. Maria Szymańska-Czaja
1. prof. dr hab. Tadeusz Tumidajski -przewodniczący
2. dr inŜ. Tomasz Niedoba
3. dr inŜ. Bogusław Ptaszyński
Komisja egzaminacyjna dla kierunku „Zarządzanie i InŜynieria Produkcji”
Sekretarz: dr inŜ. Jerzy Załucki
1. dr hab. inŜ. Ryszard Snopkowski - przewodniczący
2. dr hab. inŜ. Tadeusz Sęk
3. dr inŜ. Paweł Bogacz.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek o
zatwierdzenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia stacjonarne i niestacjonarne I i
II stopnia oraz na studia doktoranckie, komisji egzaminacyjnych dla kierunków studiów
GiG, ZiIP, IŚ, Bud. na okres kadencji władz dziekańskich.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy wniosek.
4.

Sprawy osobowe.

4.1.

Podjęcie uchwały w sprawie mianowania prof. dr hab. inŜ. Ireneusza
Solińskiego na stanowisko profesora zwyczajnego (KEiZP).
Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji Konkursowej. Komisja

po zapoznaniu się z opiniami recenzentów stwierdziła, Ŝe prof. dr hab. inŜ. Ireneusz Soliński

spełnia warunki do mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego w Akademii GórniczoHutniczej.
W dyskusji wziął udział prof. dr hab. inŜ. Roman Magda, który popierając wniosek
stwierdził, Ŝe recenzenci wysoko ocenili dorobek naukowy prof. Ireneusza Solińskiego na
szczególną uwagę zasługują opublikowane liczne monografie i ksiąŜki oraz działalność
organizacyjna, współpraca z przemysłem górniczym.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o mianowanie prof. dr hab. inŜ. Ireneusza Solińskiego na
stanowisko profesora zwyczajnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.

4.2.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Roberta Ranosza na
stanowisku adiunkta (KEZP).
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji Konkursowej, w

którym Komisja informuje, Ŝe na konkurs na stanowisko asystenta wpłynęły dwa wnioski
dr inŜ. Justyny Jesionek oraz dr inŜ. Roberta Ranosza. Po dyskusji, Komisja stwierdziła, Ŝe dr
inŜ. Robert Ranosz spełnia wszystkie wymogi ogłoszonego konkursu i po tajnym głosowaniu
wystąpiła do Rady Wydziału z wnioskiem o zatrudnienie Go na stanowisku adiunkta.
W dyskusji wziął udział prof. Roman Magda wyraził pozytywną opinię o pracy dydaktycznej
i naukowej dr inŜ. Roberta Ranosza i poparł wniosek.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek w
sprawie zatrudnienia dr inŜ. Roberta Ranosza na stanowisku adiunkta pod głosowanie Rady
Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.

4.3.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Dagmary NowakSenderowskiej na stanowisku asystenta w KGP.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo Kierownika Katedry Górnictwa

Podziemnego w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Dagmary Nowak-Senderowskiej na stanowisku

asystenta od 1.02.2009 do 31.01.2010 roku oraz stwierdził, Ŝe dołączone dokumenty spełniają
wymogi formalne.
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 dr hab. inŜ. Andrzej Hebda, który wyraził pozytywną opinię o pracy
naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz administracyjnej mgr inŜ. Dagmary NowakSenderowskiej i poparł wniosek o zatrudnienie Jej w Katedrze Górnictwa Podziemnego.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek w
sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Dagmary Nowak-Senderowskiej 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. Powołanie Wydziałowej Komisji ds. Nagród.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił propozycję składu Wydziałowej Komisji ds.
Nagród:
- prof. dr hab. inŜ. Nikodem Szlązak – przewodniczący
- prof. dr hab. inŜ. Wiesław Kozioł
- prof. dr hab. inŜ. Roman Magda
- prof. dr hab. inŜ. Tadeusz Majcherczyk
- prof. dr hab. inŜ. Maciej Mazurkiewicz
- dr hab. Jolanta Marciniak-Kowalska, prof. nazw.
- dr hab. inŜ. Waldemar Korzeniowski.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o powołanie Wydziałowej Komisji ds. Nagród w
przedstawionym składzie na kadencję władz dziekańskich 2008-2012 roku.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała powyŜszy wniosek.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe dr hab. inŜ. Marian Branny będzie nadal
pełnił funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. Odznaczeń.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie uprawnień do
nadawania stopnia doktora z dyscypliny „InŜynieria Środowiska”.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe został powołany międzykatedralny zespół
do przygotowania wniosku o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora z
dyscypliny naukowej „InŜynieria Środowiska” oraz przedstawił szczegółowe uzasadnienie
wystąpienia do Centralnej Komisji z tym wnioskiem.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału
wniosek w sprawie wystąpienia do Centralnej Komisji o przyznanie uprawnień do nadawania
stopnia doktora z dyscypliny „InŜynieria Środowiska”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała powyŜszy
wniosek.
7. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu w dniu:
10.XII.2008 roku, 12.XII.2008 i 18.XII.2008 roku.
8. Komunikaty Dziekana.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił komunikaty:
- podziękowanie pracownikom wydziału za udział w obchodach „Dnia Górnika”,
- 15.I.2009 roku odbędzie się spotkanie naukowe z dr Eleonorą Widzyk-Capehart, która
poprowadzi wykład z cyklu „Spotkania międzynarodowe”.
- 16.I.2009 roku na Zamku Królewskim w Niepołomicach odbędzie się „Bal Górnika”.
9. Wolne wnioski.
Prof. Wiktoria Sobczyk wyjaśniła powody nieobecności pracowników Katedry
Ekologii Terenów Przemysłowych na seminarium, które odbyło się w dniu obchodów
„Barbórki”.
Dr inŜ. Piotr Małkowski poinformował o spotkaniu Koła Zakładowego SITG z grupą
FAMUR, które odbędzie się w dniu 23.X.br., w Klubie Profesora AGH.
DZIEKAN
Dr hab. inŜ. Piotr Czja
prof. nadzw.
Protokołowała:
Lucyna Wójcik

