Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII
Kraków, dnia 7.04.2009

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii w dniu 26.03.2009 roku
Porządek obrad:
1.

Wręczenie dyplomów

2.

Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne.
2.1.

Zatwierdzenie porządku obrad rady.

2.2.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 26.02.2009r.

2.3.

Sprawy bieŜące.

3.

Zaopiniowanie wniosków o nagrody Rektora.

4.

Sprawy dydaktyki.
4.1.

Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia studiów niestacjonarnych zaocznych
w ZOD w Jastrzębiu Zdroju.

4.2.
5.

Sprawy bieŜące.

Przewody doktorskie i habilitacyjne.
5.1.

Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inŜ.
Piotra Niełacnego.

5.2.

Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inŜ.
Grzegorza Sporysza.

5.3.

Powołanie Zespołu w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inŜ. Lidii
Gawlik.

6. Sprawy osobowe.
6.1.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Kazimierza RóŜkowskiego na
stanowisku adiunkta (KGO).

6.2.

WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w KGBiG.
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6.3.

WyraŜenie

zgody na

ogłoszenie

konkursu

na

stanowisko profesora

nadzwyczajnego w KPKiOŚ.
7. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu.
8. Komunikaty Dziekana.
9. Wolne wnioski.
Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii prowadził Dziekan Wydziału
prof. Piotr Czaja.
Dziekan odczytał listę osób nieobecnych usprawiedliwionych na posiedzeniu Rady
Wydziału.

1. Wręczenie dyplomów.
Dziekan prof. Piotr Czaja wręczył dyplom pracownikowi Wydziału za długoletnią pracę.

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.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu
26.02.2009 roku.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła protokół
z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 26.02.2009 roku.

2.3.

Sprawy bieŜące.

Rada Wydziału powołała komisję skrutacyjną w składzie:
1. Komisja skrutacyjna I: dr inŜ. Wacław Andrusikiewicz, dr inŜ. Artur Bator, dr
inŜ. Arkadiusz Utrata,
2. Komisja skrutacyjna II: dr inŜ. Radosław Pomykała, dr inŜ. Jerzy Stasica, mgr
inŜ. Robert Ślizień.
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3. Zaopiniowanie wniosków o nagrody Rektora.
Prof. dr hab. inŜ. Nikodem Szlązak, przewodniczący Wydziałowej Komisji
ds. Nagród poinformował, Ŝe wpłynęło 10 wniosków o nagrodę indywidualną oraz 3
wnioski o nagrodę zespołową. Komisja po zapoznaniu się z wnioskami i dyskusji
pozytywnie zaopiniowała 3 wnioski o nagrodę indywidualną za osiągnięcia naukowe, 3
wnioski o nagrodę zespołową za osiągnięcia naukowe oraz 1 wniosek o nagrodę
indywidualną za osiągnięcia dydaktyczne. Następnie prof. Nikodem Szlązak przedstawił
poszczególne wnioski o nagrody Rektora według listy sporządzonej alfabetycznie.
Nagrody indywidualne za osiągnięcia naukowe: dr hab. Marek Cała, prof. Kazimierz
Czopek, dr hab. Tadeusz Mikoś.
Nagrody zespołowe za osiągnięcia naukowe: 1. Prof. Roman Magda, dr Edyta Brzychczy,
dr Tadeusz Franik, dr Stanisław Głodzik, dr Marek Kęsek, dr Tadeusz Woźny; 2. Prof.
Tadeusz Majcherczyk, dr Piotr Małkowski, dr Zbigniew Niedbalski; 3. Prof. Nikodem
Szlęzak, dr Marek Borowski, dr Dariusz Obracaj, dr hab. Jan Szlązak, dr Ryszard
Krzykowski.
Nagroda indywidualna za osiągnięcia dydaktyczne: dr Krzysztof Polak.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału wnioski
o nagrody Rektora.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym pozytywnie zaopiniowała przedstawione wnioski.

4.

Sprawy dydaktyki.
4.1.

Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia studiów niestacjonarnych
zaocznych w ZOD w Jastrzębiu Zdroju.

Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe w ZOD w Jastrzębiu Zdroju zostały
uruchomione studia niestacjonarne wieczorowe, a obecnie istnieje potrzeba uruchomienia
studiów niestacjonarnych zaocznych ze względu na duŜe zainteresowanie kandydatów takim
rodzajem studiów.
W dyskusji udział wzięli:
- prof. Nikodem Szlązak, który zapytał czy została dokonana analiza jak uruchomienie
studiów zaocznych w ZOD Jastrzębiu Zdroju wpłynie na ilość kandydatów na studia zaoczne
w Krakowie,
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- prof. Piotr Czaja wyjaśnił, Ŝe w ZOD Jastrzębiu Zdroju uruchomienie studiów zaocznych ma
zastąpić studia wieczorowe,
- prof. Jerzy Klich poinformował, Ŝe uruchomienie studiów zaocznych w ZOD Jastrzębiu
Zdroju pozwoli na lepsze dysponowanie ilością kandydatów w ZOD-ach prowadzonych przez
nasz Wydział ze względu na istniejące ośrodki dydaktyczne podlegające innym uczelniom i
poparł wniosek,
- prof. Piotr Czaja stwierdził, Ŝe pozwoli to na dostosowanie prowadzonych specjalności w
poszczególnych ZOD-ach do potrzeb kształcenia na kierunku „Górnictwo i Geologia”.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału, wniosek w sprawie uruchomienia studiów niestacjonarnych
zaocznych w ZOD w Jastrzębiu Zdroju.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy wniosek.
Zał. Nr 1 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).

4.2.

Sprawy bieŜące

Prodziekan dr inŜ. Jan Winzer przedstawił informacje dotyczące rekrutacji na studia II
stopnia na kierunek Zarządzanie i InŜynieria Produkcji oraz podziękował kierownikom katedr
oraz komisji rekrutacyjnej za sprawne przeprowadzenie rekrutacji.

5. Przewody doktorskie i habilitacyjne.
5.1.

Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr inŜ. Piotra Niełacnego.

Dziekan inŜ. Piotr Czaja poinformował, Ŝe wpłynęło pismo Promotora
pracy doktorskiej mgr inŜ. Piotr Niełacnego informujące o przyjęciu przez Niego pracy
doktorskiej oraz prośba o nadanie sprawie dalszego biegu.
Prodziekan przedstawił propozycje kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr
inŜ. Piotra Niełacnego:
-

prof. dr hab. inŜ. Mirosław Chudek – Politechnika Śląska, Gliwice

-

prof. dr hab. inŜ. Tadeusz Majcherczyk – AGH, WGiG.

Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zaakceptowała zaproponowanych kandydatów.
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Następnie Dziekan przedstawił proponowany skład Komisji doktorskiej:
- dr hab. inŜ. Jerzy Klich – przewodniczący
- prof. dr hab. inŜ. Maciej Mazurkiewicz
- prof. dr hab. inŜ. Andrzej Zorychta
- dr hab. inŜ. Paweł Batko,
- dr hab. inŜ. Piotr Czaja
- dr hab. inŜ. Ryszard Snopkowski.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła skład Komisji doktorskiej
w przewodzie doktorskim mgr inŜ. Piotra Niełacnego.

5.2.

Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr inŜ. Grzegorza Sporysza.

Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe wpłynęło pismo Promotora
pracy doktorskiej mgr inŜ. Grzegorza Sporysza informujące o przyjęciu przez Niego pracy
doktorskiej oraz prośba o nadanie sprawie dalszego biegu.
Dziekan przedstawił propozycje kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inŜ.
Grzegorza Sporysza:
-

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 Dziekan 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.
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Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła skład Komisji doktorskiej
w przewodzie doktorskim mgr inŜ. Grzegorza Sporysza.

5.3.

Powołanie Zespołu w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inŜ.
Lidii Gawlik.

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił prośbę dr inŜ. Lidii Gawlik o wszczęcie
przewodu habilitacyjnego.
Dr inŜ. Lidia Gawlik przedstawia rozprawę habilitacyjną nt. „Wpływ poziomu wydobycia
węgla kamiennego na koszty jego pozyskania w kopalniach”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie powołała Zespół dla
rozpatrzenia prośby dr inŜ. Lidii Gawlik o wszczęcie przewodu habilitacyjnego, w składzie:
-

dr hab. inŜ. Ryszard Snopkowski – przewodniczący

-

prof. dr hab. inŜ. Wiesław Kozioł

-

prof. dr hab. inŜ. Ireneusz Soliński

-

prof. dr hab. inŜ. Andrzej Zorychta

-

dr hab. inŜ. Anna Sobotka.

6. Sprawy osobowe.
6.1.

Podjęcie

uchwały

w

sprawie

zatrudnienia

dr

inŜ.

Kazimierza

RóŜkowskiego na stanowisku adiunkta (KGO).
Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji Konkursowej, w którym
Komisja informuje, Ŝe na konkurs na stanowisko adiunkta wpłynął wniosek dr inŜ.
Kazimierza RóŜkowskiego. 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. Kazimierza RóŜkowskiego na stanowisku adiunkta pod
głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
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6.2.

WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w
KGBiG.

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo

kierownika Katedry Geomechaniki,

Budownictwa i Geotechniki 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.
Prof. Tadeusz Majcherczyk poinformował, Ŝe zatrudnienie pracownika naukowodydaktycznego wynika z potrzeby zapewnienia prowadzenia zajęć z zakresu konstrukcji
betonowych na kierunku „Budownictwo”.
Wobec braku dalszych 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.

6.3.

WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora
nadzwyczajnego w KPKiOŚ.

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry Przeróbki Kopalin i
Ochrony Środowiska z prośbą o wyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko
profesora nadzwyczajnego z zakresu: przeróbka kopalin stałych.
Prof. Jolanta Marciniak-Kowalska poinformowała, Ŝe zatrudnienie pracownika na tym
stanowisku podyktowane jest potrzebami dydaktycznymi katedry.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie wyraziła zgodę na ogłoszenie
konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

7. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu w dniu
4.III.2009 roku.

-7-

8. Komunikaty Dziekana.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił komunikaty:
1. 27.III.br., odbędą się „Dni Otwarte AGH”,
2. na prośbę Dziekana, prof. Zbigniew Kasztelewicz przedstawił program
uroczystości obchodów 90-lecia Wydziału,
3. zmiany personalne w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego oraz w Katedrze
Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle,
4. uzyskanie przez Wydział projektu w ramach programu operacyjnego „Kapitał
ludzki – fabryka inŜynierów”,
5. 2.IV. odbędzie się na AGH spotkanie z firmą JOY zajmującą się maszynami
górniczymi.

5.

Wolne wnioski.
Dr

inŜ.

Piotr

Małkowski

poinformował

o

mających

się

odbyć

spotkań

międzynarodowych:
- w dniu 23.04.br., spotkanie z przedstawicielami niemieckiej firmy dotyczące zagadnień
ochrony środowiska,
- spotkanie w ramach RWE - w maju br.

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

Protokołowała:

Lucyna Wójcik
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