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Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii prowadził Prodziekan
Wydziału dr hab. inŜ. Marek Cała.
Prodziekan odczytał listę osób nieobecnych usprawiedliwionych na posiedzeniu Rady
Wydziału.
1. Wręczenie nominacji.
Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała wręczył nominacje zastępcom kierowników katedr.
2. Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne.
2.1

Zatwierdzenie porządku obrad rady.

Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała poinformował, Ŝe e-mailem została przesłana do
członków Rady Wydziału, korekta protokołu z dnia 22.12.2008 roku dotycząca powołania

Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej i w związku z tym proponuje skreślenie punktu 3.3. z
porządku obrad rady
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała przedstawiony
na posiedzeniu porządek obrad wraz ze zmianą.
2.2.

Zatwierdzenie protokołów z posiedzenia Rady Wydziału w dniach
27.11.2008, 22.12.2008 roku.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła protokoły
z posiedzeń Rady Wydziału w dniach 27.11.2008, 22.12.2008 roku.
1.3.

Sprawy bieŜące.
Rada Wydziału powołała komisję skrutacyjną w składzie:

1. Komisja skrutacyjna I: dr inŜ. Marek Borowski, dr inŜ. Artur Bator, mgr inŜ.
Robert Ślizień.
2. Komisja skrutacyjna II: dr inŜ. Jerzy Stasica, dr inŜ. Arkadiusz Utrata, mgr inŜ.
Radosław Pomykała.
3.

Sprawy dydaktyki.
3.1.

Korekta planów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Prodziekan dr inŜ. Krzysztof Broda przedstawił proponowane zmiany w planie
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku:
- „Górnictwo i Geologia” I stopnia sem. III przedmiot „Mechanika techniczna” –
15 godz. wykładów, 15 godz. ćwiczeń audytoryjnych (studia stacjonarne), 9 godz. wykładów,
9 godz. ćwiczeń audytoryjnych (studia niestacjonarne),
sem. IV przedmiot „Wytrzymałość materiałów” – 30 godz. wykładów, 15 godz. ćwiczeń
audytoryjnych, 15 godz. ćwiczeń laboratoryjnych (studia stacjonarne), 15 godz. wykładów, 9
godz. ćwiczeń audytoryjnych 9 godz. ćwiczeń laboratoryjnych (studia niestacjonarne),
sem. IV przedmiot „Materiałoznawstwo” – 15 godz. wykładów, 15 godz. ćwiczeń
laboratoryjnych (studia stacjonarne), sem. V – 9 godz. wykładów, 6 godz. ćwiczeń
laboratoryjnych (studia niestacjonarne),
- „InŜynieria Środowiska” I stopnia sem. IV przedmiot „Ocena oddziaływania na
środowisko” – 15 godz. wykładów, 15 godz. ćwiczeń laboratoryjnych (studia stacjonarne),
9 godz. wykładów, 6 godz. ćwiczeń laboratoryjnych (studia niestacjonarne), II stopnia
przedmiot „Sieci wodociągowe i kanalizacyjne” – 15 godz. wykładów, 15 godz. ćwiczeń

laboratoryjnych (studia stacjonarne), 9 godz. wykładów, 9 godz. ćwiczeń laboratoryjnych
(studia niestacjonarne),
- „Budownictwo” I stopnia, sem. IV przedmiot „Fizyka budowli” – 30 godz. wykładów
i 15 godz. ćwiczeń audytoryjnych (studia stacjonarne).
W dyskusji wzięli udział:
- prof. dr hab. inŜ. Andrzej Olajossy, który prosił o wyjaśnienie ilości godzin z przedmiotów:
„Mechanika techniczna”

ma taką samą ilość godzin na studiach stacjonarnych

i niestacjonarnych, natomiast przedmiot „Wytrzymałość materiałów” ma mniej godzin na
studiach niestacjonarnych niŜ na studiach stacjonarnych,
- dr inŜ. Krzysztof Broda wyjaśnił, Ŝe ilość godzin została zachowana zgodnie z wymogami
Rady Programowej Nauki i Szkolnictwa WyŜszego,
- prof. dr hab. inŜ. Maciej Mazurkiewicz wyjaśnił, Ŝe nie miał moŜliwości zapoznania się
z proponowanymi zmianami planu studiów dotyczącymi kierunku „InŜynieria Środowiska”,
a niosą one ze sobą istotne skutki finansowe dla Wydziału.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała poddał
pod głosowanie Rady Wydziału,

wniosek o zatwierdzenie korekty planu studiów

stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązującej od semestru letniego roku akad. 2008/2009.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, zatwierdziła powyŜszy wniosek.
3.2.

Zatwierdzenie szczegółowych zasad rekrutacji i limitów przyjęć na studia
stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2010/2011.

Prodziekan dr inŜ. Jan Winzer przedstawił proponowane szczegółowe zasady
rekrutacji i limity przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akad. 2010/2011.
W dyskusji udział wzięli:
- prof. Jerzy Klich, który prosił o wyjaśnienie czy na kierunek ZIP II stopnia będą
przyjmowani kandydaci po studiach licencjackich ze szkół prywatnych,
- dr hab. inŜ. Marek Cała wyjaśnił, Ŝe dopuszcza się taką moŜliwość,
- prof. Jerzy Klich - czy na kierunek GiG i Budownictwo będą przyjmowani kandydaci,
którzy ukończyli inne kierunki studiów, niŜ kierunek, na który się starają z moŜliwością
uzupełnienia przedmiotów obowiązujących na studiach I stopnia,
- dr inŜ. Jan Winzer wyjaśnił, Ŝe ta zasada rekrutacji nie została zmieniona i obowiązuje tak
jak w latach ubiegłych,

- prof. Anna Sobotka zapytała czy w przypadku kształcenia na studiach III stopnia powinno
posiadać się uprawnienia do nadawania stopnia naukowego z danego kierunku studiów i czy
wobec tego będzie moŜna przeprowadzić rekrutację na kierunek „Budownictwo”,
- dr hab. inŜ. Marek Cała wyjaśnił, Ŝe do prowadzenia kształcenia na III stopniu na danym
kierunku studiów konieczne jest posiadanie uprawnień do nadawania stopnia doktora
i rekrutacja na kierunek „Budownictwo” będzie moŜliwa po uzyskaniu takich uprawnień.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała poddał
pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie proponowanych zasad rekrutacji na
rok akademicki 2010/2011.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy wniosek
3.2.

Sprawy bieŜące

Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała poinformował, Ŝe wpłynął wniosek kierownika
Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle w sprawie upowaŜnienia dr inŜ. Roberta
Ranosza do prowadzenia wykładów oraz kierowania pracami dyplomowymi.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy wniosek.
4. Przewody doktorskie i habilitacyjne.
4.1.

Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr inŜ. Czesława Kubaczki.

Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała poinformował, Ŝe wpłynęło pismo Promotora
pracy doktorskiej mgr inŜ. Czesława Kubaczki informujące o przyjęciu przez Niego pracy
doktorskiej oraz prośba o nadanie sprawie dalszego biegu.
Prodziekan przedstawił propozycje kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr
inŜ. Czesława Kubaczki:
-

prof. dr hab. inŜ. Wacław Dziurzyński – Instytut Mechaniki Górotworu PAN

-

dr hab. inŜ. Marian Branny – AGH, WGiG.

Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zaakceptowała zaproponowanych kandydatów.
Następnie Prodziekan przedstawił proponowany skład Komisji doktorskiej:
- dr hab. inŜ. Piotr Czaja - przewodniczący
- prof. dr hab. inŜ. Wiesław Kozioł,
- prof. dr hab. inŜ. Roman Magda,
- prof. dr hab. inŜ. Tadeusz Majcherczyk,
- prof. dr hab. inŜ. Bernard Nowak

- prof. dr hab. Tadeusz Tumidajski,
- prof. dr hab. inŜ. Stanisław Wasilewski
- prof. dr hab. inŜ. Andrzej Zorychta.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła skład Komisji doktorskiej
w przewodzie doktorskim mgr inŜ. Czesława Kubaczki.

4.2.

Zmiana komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w przewodzie
doktorskim mgr inŜ. Romualda Ogrodnika.

Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała poinformował, Ŝe w związku z ustaniem stosunku
pracy w AGH dr hab. inŜ. Barbary Jabłońskiej-Firek, która była wyznaczona przez Radę
Wydziału na egzaminatora z przedmiotu egzaminacyjnego doktorskiego „Ekonomika
przemysłu wydobywczego” w przewodzie doktorskim mgr inŜ. Romualda Ogrodnika istnieje
konieczność wyznaczenia egzaminatora. Na egzaminatora zaproponowany został prof. dr hab.
inŜ. Roman Magda.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszą propozycję.
4.3.

Powołanie Zespołu w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inŜ.
Mariusza Młynarczuka.

Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała przedstawił prośbę dr inŜ. Mariusza Młynarczuka
o wszczęcie przewodu habilitacyjnego.
Dr inŜ. Mariusza Młynarczuka przedstawia rozprawę habilitacyjną nt. „Zastosowanie metod
analizy obrazu i morfologii matematycznej do ilościowego opisu ukształtowania powierzchni
przełamów skalnych”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie powołała Zespół dla
rozpatrzenia prośby dr inŜ. Mariusza Młynarczuka o wszczęcie przewodu habilitacyjnego,
w składzie:
-

prof. dr hab. inŜ. Maciej Mazurkiewicz – przewodniczący

-

prof. dr hab. Tadeusz Tumidajski

-

prof. dr hab. inŜ. Jan Walaszczyk

-

prof. dr hab. inŜ. Andrzej Zorychta

-

dr hab. inŜ. Marian Branny.

5. Sprawy osobowe.
5.1.

Podjęcie uchwały w sprawie mianowania dr hab. inŜ. Tadeusza Mikosia na
stanowisku profesora nadzwyczajnego (KGBiG).

Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała przedstawił protokół z posiedzenia Komisji.
Komisja po zapoznaniu się z opinią recenzenta stwierdziła, Ŝe dr hab. inŜ. Tadeusz Mikoś
spełnia warunki do mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii
Górniczo-Hutniczej.
Wobec braku głosów w dyskusji, Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o mianowanie dr hab. inŜ. Tadeusza Mikosia na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
5.2.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Marii Szymańskiej-Czai
na stanowisku starszego wykładowcy (KETP).

Prodziekan

dr hab. inŜ. Marek Cała przedstawił protokół Komisji Konkursowej,

w którym Komisja informuje, Ŝe na konkurs na stanowisko starszego wykładowcy
wpłynął wniosek dr inŜ. Marii Szymańskiej-Czai. Komisja stwierdziła, Ŝe Kandydatka
spełnia wszystkie wymogi ogłoszonego konkursu.
Wobec braku głosów w dyskusji,

Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała postawił

wniosek w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Marii Szymańskiej Czai na stanowisku starszego
wykładowcy pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
5.3.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr Doroty Pawluś na
stanowisku wykładowcy (KGBiG).
Prodziekan

dr hab. inŜ. Marek Cała przedstawił protokół Komisji

Konkursowej, w którym Komisja informuje, Ŝe na konkurs na stanowisko wykładowcy
wpłynął wniosek mgr Doroty Pawluś. Komisja stwierdziła, Ŝe Kandydatka spełnia
wszystkie wymogi ogłoszonego konkursu.
Wobec braku głosów w dyskusji,

Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała postawił

wniosek w sprawie zatrudnienia mgr Doroty Pawluś na stanowisku wykładowcy pod
głosowanie Rady Wydziału.

Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.

5.4.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Józefa Pyry na
stanowisku asystenta na czas określony (KGO).

Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała przedstawił pismo Kierownika Katedry Górnictwo
Odkrywkowego w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Józefa Pyry na stanowisku asystenta od
16.02.2009 do 15.02.2010 roku oraz stwierdził, Ŝe dołączone dokumenty spełniają
wymogi formalne oraz przedstawił sylwetkę kandydata.
Wobec braku głosów w dyskusji, Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała postawił wniosek
w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Józefa Pyry 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.
5.5

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Mariana Palucha na
stanowisku st. wykładowcy (KGBiG).
Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała przedstawił pismo Kierownika Katedry

Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Mariana
Palucha na stanowisku starszego wykładowcy od 1.03.2009 do 28.02.2010 roku oraz
poinformował, Ŝe dr inŜ. Marian Paluch prowadził na Wydziale zajęcia ze studentami od
wielu lat i ma wszczęty przewód habilitacyjny.
Wobec braku głosów w dyskusji, Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała postawił wniosek
w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Mariana Palucha 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.
5.6.

Zaopiniowanie wniosku o udzielenie mgr inŜ. Marcie Sukiennik urlopu
doktorskiego (KEZP).

Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała poinformował, Ŝe wpłynął wniosek o udzielenie
mgr inŜ. Marcie Sukiennik bezpłatnego urlopu doktorskiego w okresie od 16.02.2009 roku do
15.05.2009 roku i przedstawił uzasadnienie zawarte w tym dokumencie.

Wobec braku głosów w dyskusji, Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała postawił wniosek o
udzielenie urlopu doktorskiego mgr inŜ. Marcie Sukiennik pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
5.7.

Zaopiniowanie wniosku o udzielenie dr inŜ. Pawłowi Krzyworączce
urlopu bezpłatnego (KGO).

Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała poinformował, Ŝe wpłynął wniosek o udzielenie dr
inŜ. Pawłowi Krzyworączce urlopu bezpłatnego w okresie od 1.03.2009 roku do
14.02.2010 roku.
Wobec braku

głosów w dyskusji, Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała postawił

wniosek o udzielenie urlopu dr inŜ. Pawłowi Krzyworączce pod głosowanie Rady
Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
5.8.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. inŜ. Kazimierza
Czopka na stanowisku profesora zwyczajnego (KGO).

Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała przedstawił prośbę prof. dr hab. inŜ. Kazimierza
Czopka o zatrudnienie Go na umowę o pracę na stanowisku profesora zwyczajnego od
31.03.2009 do 31.12.2009 roku. W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego
prof. dr hab. inŜ. Kazimierz Czopek rozwiązał umową o pracę na podstawie mianowania.
Wobec braku głosów w dyskusji, Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie prof. dr hab. inŜ. Kazimierza Czopka do
31.12.2009 roku.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym pozytywnie zaopiniowała powyŜszy wniosek.
5.9.

Podjęcie uchwały w sprawie przedłuŜenia zatrudnienia dr inŜ. Józefa
Lewickiego (KGO).

Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała przedstawił prośbę dr inŜ. Józefa Lewickiego
o zatrudnienie Go na umowę

o pracę 1.04.2009 do 31.12.2009 roku.

W związku

z osiągnięciem wieku emerytalnego dr inŜ. Józef Lewicki rozwiązał umową o pracę na
podstawie mianowania.

Wobec braku głosów w dyskusji, Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr inŜ. Józefa Lewickiego do 31.12.2009
roku.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym pozytywnie zaopiniowała powyŜszy wniosek.
5.10. WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta
w KGO.
Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała przedstawił pismo kierownika Katedry Górnictwa
Odkrywkowego z prośbą o wyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta;
zatrudnienie osoby na tym stanowisku podyktowane jest potrzebami dydaktycznymi oraz
rozwojem młodej kadry naukowej.
Wobec braku głosów w dyskusji, Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała 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.
6. Zaopiniowanie wniosków o Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała poinformował, Ŝe wpłynęło 6 wniosków o nadanie
Medalu Komisji Edukacji Narodowej i po przeanalizowaniu wszystkich wniosków
ustalona została lista rankingowa.
Wobec braku głosów w dyskusji, Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała poddał
wnioski pod głosowanie Rady Wydziału.
Wyniki głosowania: uprawnionych
1. dr hab. inŜ. Anna Sobotka, prof. nadzw.,
2. dr hab. inŜ. Piotr Czaja, prof. nadzw.,
3. dr hab. inŜ. Barbara Tora,
4. dr inŜ. Stanisław Głodzik,
5. dr inŜ. Alicja Nowak,
6. dr inŜ. Zbigniew Tajchman.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała powyŜsze wnioski
o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
7. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu.
Prof. dr hab. inŜ. Maciej Mazurkiewicz przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu
w dniu 27.01.2009 roku.

8. Komunikaty Dziekana.
Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała przedstawił komunikaty:
1. poinformował, Ŝe Pani dr hab. inŜ. Barbara Jabłońska-Firek nie podpisała umowy
o pracę z AGH,
2. wyjazdowe spotkanie członków Rady Wydziału odbędzie się 5.II.br
3. wpłynęło pismo z Państwowej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny
kształcenia na kierunku „InŜynieria Środowiska”.
4. prof. Zbigniew Kasztelewicz organizuje uroczystości z okazji 90-lecia AGH oraz
Wydziału i w związku z tym naleŜy składać materiały z tym związane do
opublikowania w kwartalniku „Górnictwo i GeoinŜynieria”.
10.

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

porządku obrad.

DZIEKAN
Dr hab. inŜ. Piotr Czaja
prof. nadzw.

Protokołowała:

Lucyna Wójcik

