Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII
Kraków, dnia 7.07.2009

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii w dniu 2.07.2009 roku
Porządek obrad:
1.

Wręczenie dyplomów.

2.

Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne.

3.

2.1.

Zatwierdzenie porządku obrad rady.

2.2.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 4.06.2009r.

2.3.

Sprawy bieŜące.

Sprawy dydaktyki.
3.1.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku
akademickim 2009/2010.

4.

3.2.

Zatwierdzenia liczby i wysokości stypendiów doktoranckich na rok 2009/2010.

3.3.

Korekta planu studiów kierunku „Budownictwo”.

3.4.

Sprawy bieŜące.

Przewody doktorskie i habilitacyjne.
4.1. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inŜ.
Eweliny Kasińskiej-Pilut z tematem pracy „Wpływ charakterystyk nadaw na
efekty procesów przygotowania polskich rud miedzi do procesów
wzbogacania” i powołania promotora; wyznaczenie egzaminów doktorskich i
powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie.
4.2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inŜ. Piotrowi Niełacnemu stopnia
doktora nauk technicznych.
4.3. Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia przewodów doktorskich.
4.4. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inŜ. Lidii
Gawlik; powołanie recenzentów.
-1-

5. Sprawy osobowe.
5.1. Opinia o dorobku naukowym, osiągnięciach i zasługach prof. dr hab. inŜ.
Zbigniewa Fajklewicza w związku z postępowaniem o nadanie tytułu Profesor
Honorowy AGH.
5.2. Podjęcie uchwały w sprawie przedłuŜenia zatrudnienia dr hab. inŜ. Tadeusza
CięŜaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego na ½ etatu.
5.3. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inŜ. Stanisława Nawrata na
stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
5.4. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Aldony Krawczykowskiej na
stanowisku adiunkta (KPKiOŚ).
5.5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłuŜenia zatrudnienia dr inŜ. Agnieszki
Surowiak na stanowisku adiunkta (KZP).
5.6. Podjęcie uchwały w sprawie przedłuŜenia zatrudnienia dr inŜ. Romualda
Ogrodnika na stanowisku adiunkta (KEZP).
5.7. Podjęcie uchwały w sprawie

zatrudnienia dr inŜ. Jerzego Załuckiego na

stanowisku starszego wykładowcy (KEZP).
5.8. Podjęcie uchwały w sprawie

zatrudnienia mgr inŜ. Edyty Pięciorak na

stanowisku asystenta (KGBiG).
5.9. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Pawła Szczepańskiego na
stanowisku asystenta (KGP),; upowaŜnienie do prowadzenia wykładów.
5.10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłuŜenia zatrudnienia dr Justyny Swolkień na
stanowisku asystenta (KGP).
5.11. Podjęcie uchwały w sprawie

przedłuŜenia zatrudnienia mgr inŜ. Michała

Karcha na stanowisku asystenta (KGP).
5.12. WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta w KGO.
6. Zaopiniowanie wniosków o odznaczenia państwowe.
7. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu.
8. Komunikaty Dziekana.
9. Wolne wnioski.
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Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii prowadził Dziekan Wydziału
prof. Piotr Czaja.
Dziekan prof. Piotr Czaja powitał dr hab. inŜ. Mariana Palucha jako nowego członka Rady
Wydziału oraz odczytał listę osób nieobecnych usprawiedliwionych na posiedzeniu Rady
Wydziału.

1. Wręczenie dyplomów.
Dziekan prof. Piotr Czaja wręczył przyznane przez Wicemarszałka Województwa
Małopolskiego dyplomy Agnieszce Biedrawie i Dominice Szponder za podjęcie pracy
naukowo-badawczej wpisującej się w strategiczne obszary rozwoju określone w
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2008- 2013.

2. Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne.
2.1.

Zatwierdzenie porządku obrad rady.

Dziekan prof. Piotr Czaja zaproponował zmianę w pkt. 3.3 dodanie i „Zarządzanie
i InŜynieria Produkcji”, wycofanie punktu 5.2. oraz 5.9 i dodanie punktu 3.4. Podjęcie
uchwały w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych pt. „Surowce dla przemysłu
budowlanego i drogowego”, zatwierdzenie planu i programów studiów, powołanie kierownika
studiów oraz 5.12. WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora
nadzwyczajnego w KGBiG oraz zmianę numeracji porządku obrad.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała przedstawiony
na posiedzeniu porządek obrad wraz ze zmianami.
Rada Wydziału powołała komisje skrutacyjne w składzie: 1) dr inŜ. Radosław
Pomykała, dr inŜ. Jerzy Stasica, mgr inŜ. Janusz Chmura; 2) dr inŜ. Wacław
Andrusikiewicz, dr inŜ. Marek Borowski, mgr inŜ. Robert Ślizień.

2.2.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu
4.06.2009 roku.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła protokół
z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 4.06.2009 roku.
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2.3.

Sprawy bieŜące.

Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie
porządku obrad.

3.

Sprawy dydaktyki.
3.1.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad obliczania godzin dydaktycznych w
roku akademickim 2009/2010.

Dziekan prof. Piotr Czaja omówił proponowane zasady rozliczania godzin
dydaktycznych oraz stawki dla poszczególnych grup pracowników dydaktycznych za godziny
ponadwymiarowe w roku akad. 2009/2010. Podstawowe stawki za godziny proponowane są
w dotychczasowej wysokości i są zgodne z Uchwałą nr 80/2009 Senatu AGH.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie zasad rozliczania godzin dydaktycznych oraz stawek
za godziny ponadwymiarowe w roku akad. 2009/2010.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy wniosek.
Zał. Nr 1 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).

3.2.

Zatwierdzenia liczby i wysokości stypendiów doktoranckich na rok

2009/2010.
Prof. Bernard Nowak, Kierownik Studiów Doktoranckich przedstawił
propozycję przyznania 6 stypendiów doktoranckich doktorantom studiów stacjonarnych w
roku akademickim 2009/2010 w wysokości 1.050,00 zł.
W dyskusji udział wzięli: prof. Marian BroŜek, prof. Nikodem Szlązak, prof.
Bronisław Barchański, prof. Bernard Nowak, prof. Jerzy Klich i prof. Anna Sobotka.
Po dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady Wydziału,
wniosek w sprawie

przyznania 6 stypendiów doktoranckich doktorantom studiów

stacjonarnych w roku akademickim 2009/2010 w wysokości 1.050,00 zł.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy
wniosek.
Zał. Nr 2 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
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3.3.

Korekta planu studiów kierunku „Budownictwo” i „Zarządzanie i
InŜynieria Produkcji”

Prodziekan dr inŜ. Krzysztof Broda przestawił korektę planu studiów stacjonarnych na
kierunku „Budownictwo”, która dotyczy ujednolicenia planu studiów na poszczególnych
specjalnościach na studiach I stopnia co pozwoli uzyskiwać studentom uprawnienia
budowlane.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie planu studiów na kierunku „Budownictwo” od roku
akad. 2009/2010.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy wniosek.

Prodziekan dr inŜ. Krzysztof Broda przedstawił korektę planu studiów stacjonarnych
na kierunku „Zarządzanie i InŜynieria Produkcji” dotyczącą zmiany zajęć z przedmiotu
„Logistyka w przedsiębiorstwie” z ćwiczeń audytoryjnych na ćwiczenia projektowe.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o wprowadzenie korekty planu studiów stacjonarnych na kierunku
„Zarządzanie i InŜynieria Produkcji” od roku akad. 2009/2010.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy
wniosek.
Zał. nr 3 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).

3.4.

Sprawy bieŜące.

Prodziekan dr inŜ. Krzysztof Broda poinformował, Ŝe wpłynął wniosek
o zatwierdzenie indywidualnego planu studiów dla studenta na kierunku „Górnictwo i
Geologia” specjalność „Eksploatacja złóŜ surowców mineralnych”, którego opiekunem jest
dr hab. inŜ. Paweł Batko.
W dyskusji wziął udział dr hab. inŜ. Waldemar Korzeniowski.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie indywidualnego planu studiów dla
studenta na kierunku „Górnictwo i Geologia” specjalność „Eksploatacja złóŜ surowców
mineralnych”.
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Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, przy 1 głosie wstrzyma. się zatwierdziła powyŜszy
wniosek.

Prodziekan prof. Kazimierz Trybalski przedstawił proponowane przez Katedrę
Górnictwa Odkrywkowego tematy prac dyplomowych na studiach niestacjonarnych dla
kierunku studiów: „Górnictwo i Geologia”, studia I stopnia – 9 i II stopnia – 5; dla kierunku
studiów „InŜynieria Środowiska”, studia I stopnia – 15 i studia II stopnia – 27 oraz Katedry
Górnictwa Podziemnego dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopni i II stopnia dla
kierunku „Górnictwo i Geologia” - 135 tematów prac dyplomowych.
Dziekan prof. Piotr Czaja zwrócił się do Rady Wydziału o upowaŜnienie Prodziekanów do
wprowadzania bieŜącej korekty tematów prac dyplomowych oraz weryfikacji zgodnie z
kierunkami studiów.
Prodziekan dr inŜ. Jan Winzer przedstawił proponowane przez Katedrę Ekonomiki
i Zarządzania w Przemyśle 57 tematów prac dyplomowych na studiach stacjonarnych dla
kierunku studiów: „Zarządzanie i InŜynieria Produkcji” dla studiów II stopnia.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału przedstawione tematy prac dyplomowych na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych oraz upowaŜnienie Prodziekanów do wprowadzania bieŜącej korekty
tematów prac dyplomowych oraz weryfikacji zgodnie z kierunkami studiów.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła tematy prac dyplomowych na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz upowaŜniła Prodziekanów do wprowadzania
bieŜącej korekty tematów prac dyplomowych oraz weryfikacji zgodnie z kierunkami studiów.

Prodziekan dr inŜ. Jan Winzer przedstawił informacje dotyczące rekrutacji na rok akad.
2009/2010.

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił informacje dotyczące konkursu na kierunki
zamawiane oraz inicjatywę Katowickiego Holdingu Węglowego w sprawie uruchomienia w
Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Jaworznie zajęć dla grupy studentów studiów
niestacjonarnych odbywających się w ośrodku szkolenia Katowickiego Holdingu Węglowego
w Katowicach.
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3.5.

Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych pt.
„Surowce dla przemysłu budowlanego i drogowego ”, zatwierdzenie
planu i programów studiów, powołanie kierownika studiów.

Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe wpłynął wniosek o uruchomienie
studiów

podyplomowych

pt. „Surowce dla przemysłu budowlanego i drogowego”,

zatwierdzenie planu i programu studiów oraz powołanie kierownika studiów.
Prof. Jolanta Marciniak-Kowalska poinformowała, Ŝe studia podyplomowe z tego zakresu
organizowane są wspólnie z Wydziałem InŜynierii Mechanicznej i Robotyki i skierowane
są do absolwentów technicznych szkół wyŜszych i osób pragnących prowadzić
samodzielną działalność gospodarczą w sferze gospodarki surowcami.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o uruchomienie studiów podyplomowych „Surowce dla przemysłu
budowlanego i drogowego” oraz zatwierdzenie planu i programu studiów.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy wniosek.
Na kierownika studiów zaproponowana została dr hab. Jolanta Marciniak-Kowalska.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym zatwierdziła dr

hab. Jolantę Marciniak-

Kowalską na kierownika studiów.
Zał. nr 4 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)

4.

Przewody doktorskie i habilitacyjne.
4.1.

Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inŜ.
Eweliny Kasińskiej-Pilut z tematem pracy „Wpływ charakterystyk nadaw
na efekty procesów przygotowania polskich rud miedzi do procesów
wzbogacania”

i

powołania

promotora;

wyznaczenie

egzaminów

doktorskich i powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie.
Dziekan prof. Jerzy Klich

przedstawiając prośbę mgr inŜ. Eweliny Kasińskiej-

Pilut o wszczęcie przewodu doktorskiego stwierdził, Ŝe złoŜone dokumenty spełniają
wymogi formalne dotyczące wszczęcia przewodu doktorskiego.
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Proponowany temat pracy doktorskiej: „Wpływ charakterystyk nadaw na efekty procesów
przygotowania polskich rud miedzi do procesów wzbogacania”. Temat pracy oraz jej zakres
był omawiany na seminarium w Katedrze Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska w dniu
1.06.2009 roku.
Dotychczasowym opiekunem naukowym mgr inŜ. Eweliny Kasińskiej-Pilut był prof. dr
hab. Tadeusz Tumidajski.
W dyskusji nad tematem pracy doktorskiej udział wzięli: prof. Maciej Mazurkiewicz,
prof. Tadeusz Tumidajski, prof. Jerzy Klich, prof. Marian BroŜek, prof. Wiesław Kozioł.
Wobec zgłoszonych wątpliwości dotyczących tematu pracy doktorskiej, Dziekan
zaproponował, aby sprawę wszczęcia przewodu doktorskiego przesunąć na posiedzenie
kolejnej Rady Wydziału po ponownym przeanalizowaniu tematu pracy doktorskiej i taki
wniosek poddał pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała powyŜszy wniosek.

4.2.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inŜ. Piotrowi Niełacnemu stopnia
doktora nauk technicznych.

Prof. dr hab. inŜ. Jerzy Klich , przewodniczący komisji doktorskiej przedstawił
protokół z publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inŜ. Piotra Niełacnego, która
odbyła się 1.07.2009 roku. Komisja doktorska, po wysłuchaniu autoreferatu doktoranta i
dyskusji podczas obrony, jednomyślnie

podjęła

uchwałę

o wystąpieniu do Rady

Wydziału z wnioskiem o nadanie Kandydatowi stopnia doktora nauk technicznych.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek komisji
doktorskiej o nadanie mgr inŜ. Piotrowi Niełacnemu stopnia doktora nauk technicznych
pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o nadaniu mgr inŜ. Piotrowi
Niełacnemu stopnia doktora nauk technicznych.

4.1.

Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia przewodów doktorskich.

Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe przewody doktorskie przedstawione do
zamknięcia zostały wszczęte w latach 1974 – 1999 i brak jest postępów w opracowaniu pracy
doktorskiej.
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Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja podał pod głosowanie wniosek o
zamknięcie przewodów doktorskich.
Rada Wydziału w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o zamknięciu przewodów
doktorskich.
4.2.

Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inŜ.
Lidii Gawlik; powołanie recenzentów.

Dr hab. inŜ. Ryszard Snopkowski przedstawił szczegółowo protokół z posiedzenia
Zespołu powołanego przez Radę Wydziału dla rozpatrzenia prośby o wszczęcie przewodu
habilitacyjnego dr inŜ. Lidii Gawlik. Zespół pozytywnie ocenił całokształt dorobku
naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz przedłoŜoną pracę habilitacyjną
Kandydatki. Zespół stwierdził, Ŝe Kandydatka spełnia warunki wymagane do wszczęcia
przewodu habilitacyjnego i taki wniosek przedstawia Radzie Wydziału.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr inŜ.
Lidii Gawlik z dziedziny: nauki techniczne, z dyscypliny: górnictwo i geologia inŜynierska.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wszczęcie przewodu
habilitacyjnego dr inŜ. Lidii Gawlik.
Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja poinformował, Ŝe Zespół zaproponował na recenzenta
z naszej jednostki prof. dr hab. inŜ. Romana Magdę, ale w związku z zaleceniem Centralnej
Komisji ds. Stopni i Tytułów, aby na recenzenta nie powoływać osoby, która recenzowała
rozprawę habilitacyjną do druku zaproponował na recenzenta prof. dr hab. inŜ. Kazimierza
Czopka.
Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja zaproponował na recenzentów w przewodzie habilitacyjnym
dr inŜ. Lidii Gawlik:
-

prof. dr hab. inŜ. Józef Bendkowski – Politechnika Śląska, Gliwice

-

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

habilitacyjnym dr inŜ. Lidii Gawlik: prof. dr hab. inŜ. Józefa Bendkowskiego i prof. dr hab.
inŜ. Kazimierza Czopka.
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5. Sprawy osobowe.

5.1.

Opinia o dorobku naukowym, osiągnięciach i zasługach prof. Zbigniewa
Fajklewicza.

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił opinię prof. dr hab. inŜ. Andrzeja Zorychty
o dorobku naukowym, osiągnięciach i zasługach prof. dr hab. inŜ. Zbigniewa Fajklewicza
w związku z postępowaniem o nadanie Mu tytułu Profesor Honorowy AGH.
Wobec braku głosów w dyskusji , Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał pod tajne
głosowanie wniosek o przyjęcie opinii o dorobku naukowym, osiągnięciach i zasługach
prof. dr hab. inŜ. Zbigniewa Fajklewicza i poparcie wniosku Wydziału Geologii,
Geofizyki i Ochrony Środowiska o przyznanie Mu tytułu Profesor Honorowy AGH.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaakceptowała powyŜszy wniosek.

5.2.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inŜ. Stanisława Nawrata
na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.

Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił recenzje prof. dr hab. inŜ.
Nikodema Szlązaka oraz dr hab. inŜ. Józefa Sułkowskiego, prof. nadzw., w których
recenzenci stwierdzają, Ŝe dr hab. inŜ. Stanisław Nawrat spełnia warunki do mianowania na
stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Górniczo-Hutniczej na czas nieokreślony.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o mianowanie dr hab. inŜ. Stanisława Nawrata na
stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.

5.3.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Aldony Krawczykowskiej
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.
Aldony Krawczykowskiej. Komisja stwierdziła, Ŝe Kandydatka spełnia wszystkie
wymogi ogłoszonego konkursu.
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Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek w
sprawie zatrudnienia dr inŜ. Aldony Krawczykowskiej na stanowisku adiunkta pod
głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.

5.4.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Agnieszki Surowiak 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.
Agnieszki Surowiak. Komisja stwierdziła, Ŝe Kandydatka spełnia wszystkie
wymogi ogłoszonego konkursu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek w
sprawie zatrudnienia dr inŜ. Agnieszki Surowiak na stanowisku adiunkta pod głosowanie
Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.

5.5.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Romualda Ogrodnika na
stanowisku adiunkta (KEZP).

Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji Konkursowej, w którym
Komisja informuje, Ŝe na konkurs na stanowisko adiunkta wpłynął wniosek dr inŜ.
Romualda Ogrodnika. 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. Romualda Ogrodnika na stanowisku adiunkta pod głosowanie
Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
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5.6.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Jerzego Załuckiego na
stanowisku starszego wykładowcy (KEZP).

Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji Konkursowej, w którym
Komisja informuje, Ŝe na konkurs na stanowisko starszego wykładowcy wpłynął wniosek
dr inŜ. Jerzego Załuckiego. 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. Jerzego Załuckiego na stanowisku starszego wykładowcy pod
głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.

5.7.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Edyty Pięciorak na
stanowisku asystenta (KGBiG).

Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji Konkursowej, w którym
Komisja informuje, Ŝe na konkurs na stanowisko asystenta wpłynął wniosek mgr inŜ.
Edyty Pięciorak. Komisja stwierdziła, Ŝe Kandydatka spełnia wszystkie wymogi
ogłoszonego konkursu.
W dyskusji wziął udział prof. dr hab. inŜ. Tadeusz Majcherczyk, który poinformował,
Ŝe mgr inŜ. jest absolwentką Wydziału InŜynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.
Obecnie jest w trakcie pisania rozprawy doktorskiej z zakresu konstrukcji stalowych.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek
w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Edyty Pięciorak na stanowisku asystenta pod głosowanie
Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
5.8.

Podjęcie uchwały w sprawie przedłuŜenia zatrudnienia dr Justyny
Swolkień na stanowisku asystenta (KGP).

Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił pismo Kierownika Katedry
Górnictwa Podziemnego w sprawie przedłuŜenia zatrudnienia dr Justyny Swolkień na
stanowisku asystenta.
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Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek
w sprawie zatrudnienia dr Justyny Swolkień na stanowisku asystenta pod głosowanie Rady
Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.

5.9.

Podjęcie uchwały w sprawie przedłuŜenia zatrudnienia mgr inŜ. Michała
Karcha na stanowisku asystenta (KGP).

Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił pismo Kierownika Katedry
Górnictwa Podziemnego w sprawie przedłuŜenia zatrudnienia mgr inŜ. Michała Karcha na
stanowisku asystenta.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek
w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Michała Karcha na stanowisku asystenta pod głosowanie
Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.

5.10. WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora
nadzwyczajnego w KGBiG
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo

kierownika Katedry Geomechaniki,

Budownictwa i Geotechniki z prośbą o wyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na
stanowisko profesora nadzwyczajnego na ½ etatu; zatrudnienie osoby na tym stanowisku
podyktowane jest potrzebami dydaktycznymi dla prowadzenia zajęć z zakresu konstrukcji
betonowych kierunku „Budownictwo”.
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.
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5.11. WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta w KGO.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo

kierownika Katedry Górnictwa

Odkrywkowego z prośbą o wyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta;
zatrudnienie osoby na tym stanowisku podyktowane jest potrzebami dydaktycznymi dla
prowadzenia zajęć z zakresu górnictwa odkrywkowego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie wyraziła zgodę na ogłoszenie
konkursu na stanowisko asystenta.

6.

Zaopiniowanie wniosków o odznaczenia państwowe.
Dziekan poinformował, Ŝe wpłynęły trzy wnioski o odznaczenia państwowe:
Złoty Medal za długoletnią słuŜbę:
1. dr hab. inŜ. Ryszard Snopkowski, prof. nadzw.

Srebrny Medal za długoletnią słuŜbę:
1. dr inŜ. Jerzy Mieszaniec
2. dr inŜ. Jerzy Załucki
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału
przedstawione wnioski o odznaczenia państwowe.
Rada Wydziału w głosowaniu tajnym pozytywnie zaopiniowała powyŜsze wnioski.

7.

Sprawozdanie z posiedzenia Senatu.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu w dniu
24.VI.2009 roku.

8.

Komunikaty Dziekana.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił komunikaty dotyczące:
1. opracowania na zlecenie Centrum Badań i Rozwoju projektu z zakresu zgazowania
węgla,
2. pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w okresie wakacji.
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9.

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
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