Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII
Kraków, dnia 2.10.2009

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii w dniu 1.10.2009 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 2.07.2009r.

2.3.

Sprawy bieŜące.

Sprawy dydaktyki.
3.1.

Korekta planu studiów stacjonarnych na kierunku „Budownictwo” i „Górnictwo
i Geologia”.

3.2.
4.

Sprawy bieŜące.

Przewody doktorskie.
4.1. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inŜ.
Eweliny Kasińskiej-Pilut z tematem pracy „Wpływ charakterystyk nadaw na
efekty 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. Grzegorzowi Sporyszowi stopnia
doktora nauk technicznych.

5. Sprawy osobowe.
5.1. Podjęcie uchwały w sprawie przedłuŜenia zatrudnienia dr hab. inŜ. Tadeusza
CięŜaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego na ½ etatu.
5.2. Podjęcie uchwały w sprawie przedłuŜenia zatrudnienia mgr inŜ. Macieja
Zajączkowskiego na stanowisku asystenta (KGO).

5.3. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Szymona Sypniowskiego na
stanowisku asystenta (KGO).
5.4. WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta (KEZP).
6. Zaopiniowanie wniosków o powołanie zastępców kierowników katedr
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Wydziału
przedstawiciela doktorantów.
8. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu.
9. Komunikaty Dziekana.
10. Wolne wnioski.
Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii prowadził Dziekan Wydziału
prof. Piotr Czaja.
Rada Wydziału uczciła pamięć górników, którzy zginęli w wypadku w Kopalni Węgla
Kamiennego „Wujek-Śląsk”.
Dziekan prof. Piotr Czaja odczytał listę osób nieobecnych usprawiedliwionych na
posiedzeniu Rady Wydziału.

1. Wręczenie dyplomów.
Dziekan prof. Piotr Czaja wręczył dyplomy pracownikom Wydziału za osiągnięcia
naukowe, dydaktyczne i organizacyjne wyróŜnione nagrodą Rektora oraz za długoletnią
pracę.

2. Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne.
2.1.

Zatwierdzenie porządku obrad rady.

Dziekan prof. Piotr Czaja zaproponował dodanie w punkcie:
- w pkt. 3.dodanie punktu 3.2. Ustalenie zasad podziału na specjalności; 3.3 Zatwierdzenie
opiekunów studentów I roku studiów doktoranckich,
- w pkt. 5. dodanie punktu 5.5. WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko
asystenta (KETP).
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała przedstawiony
na posiedzeniu porządek obrad wraz ze zmianami.
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Rada Wydziału w głosowaniu jawnym powołała komisje skrutacyjne w składzie: 1)
dr inŜ. Katarzyna Poborska-Młynarska, dr inŜ. Arkadiusz Utrata, mgr inŜ. Janusz Chmura;
2) dr inŜ. Radosław Pomykała, dr inŜ. Artur Bator, dr inŜ. Wacław Andrusikiewicz.

2.2.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu
2.07.2009 roku.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła protokół
z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 2.07.2009 roku.

2.3.

Sprawy bieŜące.

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

3.

Sprawy dydaktyki.
3.1.

Korekta planu studiów stacjonarnych na kierunku „Budownictwo” i
„Górnictwo i Geologia”.

Prodziekan dr inŜ. Krzysztof Broda przestawił korektę planu studiów stacjonarnych na
kierunku „Budownictwo”(studia stacjonarne), „Górnictwo i Geologia” (studia stacjonarne +
ZOD Jastrzębie Zdrój), „InŜynieria Środowiska” (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz
„Zarządzanie i InŜynieria Produkcji” (studia stacjonarne), która spowodowana jest
dostosowaniem do standardów kształcenia.
W dyskusji udział wzięli: prof. Wiesław Kozioł, prof. Paweł Batko.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie planu studiów na kierunku
„Budownictwo”, Górnictwo i Geologia”, „InŜynieria Środowiska” oraz „Zarządzanie i
InŜynieria Produkcji” od roku akad. 2009/2010.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy wniosek.
Zał. nr 1 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
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3.2. Ustalenie zasad podziału na specjalności.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe celem umoŜliwienia kształcenia na
wszystkich specjalnościach I stopnia kształcenia na naszym Wydziale proponuje się
dokonanie procentowego

podziału ilości miejsc na poszczególnych specjalnościach na

kierunkach:
1. „Budownictwo- bez podziału na specjalności,
2. Górnictwo i Geologia”:
- eksploatacja złóŜ surowców mineralnych: 60%
- przeróbka kopalin, obróbki kamienia i ochrony środowiska – 20%
- inŜynieria mechaniczna i elektryczna w górnictwie – 20%,
3. „InŜynieria Środowiska”:
- inŜynieria i ochrona środowiska – 50%
- wentylacja i klimatyzacja przemysłowa – 50%
4. „Zarządzanie i InŜynieria Produkcji”:
- zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym – 60%
- zarządzanie w inŜynierii środowiska – 40%.
W przypadku większej ilości zgłoszeń na poszczególne specjalności, przy kwalifikacji
będzie uwzględniana średnia ocen za postępy w nauce za pierwsze trzy semestry studiów.
Zasady te nie dotyczą Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu Zdroju.
W dyskusji udział wzięli: dr inŜ. Wacław Andrusikiewicz, prof. Wiesław Kozioł, prof.
Waldemar Korzeniowski, prof. Jerzy Klich, dr inŜ. Jan Winzer, prof. Kazimierz Trybalski,
prof. Roman Magda, prof. Bronisław Barchański.
Po dyskusji uwzględnione zostały propozycje dotyczące procentowego podziału na
poszczególnych specjalnościach.
1. „Budownictwo- bez podziału na specjalności,
2. Górnictwo i Geologia”:
- eksploatacja złóŜ surowców mineralnych: 70%
- przeróbka kopalin, obróbki kamienia i ochrony środowiska – 20%
- inŜynieria mechaniczna i elektryczna w górnictwie – 10%,
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3. „InŜynieria Środowiska”:
- inŜynieria i ochrona środowiska – 50%
- wentylacja i klimatyzacja przemysłowa – 50%
4. „Zarządzanie i InŜynieria Produkcji”:
- zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym – 70%
- zarządzanie w inŜynierii środowiska – 30%.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie zasad podziału na specjalności.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym zatwierdziła powyŜszy wniosek.
Zał. nr 2 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).

3.3 Zatwierdzenie opiekunów studentów I roku studiów doktoranckich.
Prof. dr hab. inŜ. Bernard Nowak przedstawił kandydatów na opiekunów studentów I
roku studiów doktoranckich:
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała propozycję jawnego
głosowania na listę kandydatów.
Dziekan postawił wniosek o powołanie przedstawionych kandydatów na opiekunów
studentów I roku studiów doktoranckich.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła przedstawionych
kandydatów.
Zał. nr 3 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).

3.4.

Sprawy bieŜące.

Prodziekan dr inŜ. Krzysztof Broda poinformował, Ŝe wpłynął wniosek kierownika
Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle w sprawie upowaŜnienia dr inŜ. Romualda
Ogrodnika do prowadzenia wykładów i prac dyplomowych na studiach I i II stopnia oraz
wniosek kierownika Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki w sprawie
upowaŜnienia dr inŜ. Daniela Wałacha do prowadzenia wykładów i prac dyplomowych na
studiach I i II stopnia.
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Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wnioski o
upowaŜnienie dr inŜ. Romualda Ogrodnika oraz dr inŜ. Daniela Wałacha do prowadzenia
wykładów i prac dyplomowych na studiach I i II stopnia.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜsze wnioski.

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

Prodziekan dr inŜ. Krzysztof Broda poinformował, Ŝe w okresie wakacji została
uruchomiona Międzynarodowa Letnia Szkoła Górnictwa, w której wzięli udział studenci z
kilku uczelni zagranicznych oraz podziękował pracownikom Wydziału prowadzącym
wykłady. Dziekan prof. Piotr Czaja dołączył się do tych podziękowań.

4.

Przewody doktorskie.
4.1.

Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inŜ.
Eweliny Kasińskiej-Pilut z tematem pracy „Wpływ charakterystyk nadaw
na efekty przygotowania polskich rud miedzi do procesów wzbogacania” i
powołania promotora; wyznaczenie egzaminów doktorskich i powołanie
komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie.

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawiając prośbę mgr inŜ. Eweliny Kasińskiej-Pilut
o wszczęcie przewodu doktorskiego stwierdził, Ŝe złoŜone dokumenty spełniają
wymogi formalne dotyczące wszczęcia przewodu doktorskiego.
Proponowany temat pracy doktorskiej: „Wpływ charakterystyk nadaw na efekty
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.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inŜ. Eweliny Kasińskiej-Pilut z
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proponowanym tematem pracy i powołanie promotora w osobie prof. dr hab. Tadeusza
Tumidajskiego.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała powyŜszy wniosek.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił propozycje egzaminów doktorskich i komisji
egzaminacyjnych:
1. Przeróbka surowców mineralnych:
-

prof. dr hab. inŜ. Kazimierz Trybalski – przewodniczący

-

prof. dr hab. Marian BroŜek – egzaminator

-

prof. dr hab. Tadeusz Tumidajski

-

dr hab. Jolanta Marciniak-Kowalska.

2. Ekonomika przemysłu wydobywczego:
-

prof. dr hab. inŜ. Kazimierz Trybalski – przewodniczący

-

prof. dr hab. inŜ. Roman Magda – egzaminator

-

prof. dr hab. Tadeusz Tumidajski

3. Język angielski:
-

prof. dr hab. inŜ. Kazimierz Trybalski – przewodniczący

-

prof. dr hab. Tadeusz Tumidajski

-

SJO – egzaminator.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła proponowane

egzaminy i powołała komisje egzaminacyjne.

4.2.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inŜ. Grzegorzowi Sporyszowi
stopnia doktora nauk technicznych.

Dr hab. inŜ. Piotr Czaja, przewodniczący komisji doktorskiej przedstawił protokół z
publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inŜ. Grzegorza Sporysza, która odbyła się
2.07.2009 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. Grzegorzowi Sporyszowi stopnia doktora nauk
technicznych pod głosowanie Rady Wydziału.
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Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o nadaniu mgr inŜ.
Grzegorzowi Sporyszowi stopnia doktora nauk technicznych.
5. Sprawy osobowe.
5.1.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. inŜ. Tadeusza CięŜaka na
stanowisku profesora nadzwyczajnego na ½ etatu.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji Konkursowej,

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

5.2.

Podjęcie uchwały w sprawie przedłuŜenia zatrudnienia mgr inŜ. Macieja
Zajączkowskiego na stanowisku asystenta (KGO).

Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji Konkursowej, w którym
Komisja informuje, Ŝe na konkurs na stanowisko asystenta wpłynął wniosek mgr inŜ.
Macieja Zajączkowskiego. Komisja stwierdziła, Ŝe Kandydat spełnia wszystkie wymogi
ogłoszonego konkursu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek w
sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Macieja Zajączkowskiego na stanowisku asystenta pod
głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
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5.3.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Szymona Sypniowskiego na
stanowisku asystenta (KGO).
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił pismo Kierownika Katedry
Górnictwa Odkrywkowego w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Szymona Sypniowskiego na
stanowisku asystenta.
W dyskusji wziął udział prof. dr hab. inŜ. Wiesław Kozioł, który przedstawił sylwetkę
kandydata, przebieg studiów, odbytych staŜów i praktyk oraz Jego zaangaŜowanie w
pracach badawczych katedry.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek
w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Szymona Sypniowskiego na stanowisku asystenta pod
głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.

5.4. WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta (KEZP).
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo

kierownika Katedry Ekonomiki i

Zarządzania w Przemyśle z prośbą o wyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko
adiunkta; zatrudnienie osoby na tym stanowisku podyktowane jest potrzebami dydaktycznymi
dla prowadzenia zajęć na kierunku „Zarządzanie i InŜynieria Produkcji”.
Kierownik Katedry prof. dr hab. inŜ. Roman Magda poinformował, Ŝe zatrudnienie osoby na
stanowisku adiunkta wynika z potrzeb kadrowych dla kształcenia na kierunku ”Zarządzanie i
InŜynieria Produkcji” w zakresie zarządzanie finansami przedsiębiorstw.
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.
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5.5

WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta
( KETP).
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry Ekologii Terenów

Przemysłowych 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 inŜynierii środowiska.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja podd ał 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 powołanie zastępców kierowników katedr.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe wpłynęły wnioski kierowników katedr
o powołanie ich zastępców, którym upłynął termin pełnienia tej funkcji.
Wobec braku głosów w dyskusji, 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 Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle:
1. dr inŜ. Jerzy Załucki,
Katedra Górnictwa Podziemnego:
1. dr inŜ. Dariusz Chlebowski 1,
Katedra Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska:
1. prof. dr hab. Marian BroŜek,
2. dr inŜ. Tomasz Niedoba.
Katedra Ekologii Terenów Górniczych:
1. dr inŜ. Maria Szymańska-Czaja,
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała powyŜsze wnioski.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Wydziału
przedstawiciela doktorantów.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe w związku z wygaśnięciem mandatu
przedstawiciela studentów studiów doktoranckich do Rady Wydziału konieczne jest
przeprowadzenie wyborów uzupełniających.
Prof. dr hab. inŜ. Bernard Nowak, Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
przedstawił harmonogram wyborów.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o przeprowadzenie wyborów uzupełniających przedstawiciela studentów
studiów doktoranckich do Rady Wydziału oraz harmonogramu wyborów.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała powyŜszy
wniosek.

8. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu w dniu
23.IX.2009 roku.

9. Komunikaty Dziekana.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił komunikaty:
1. Wydział Górnictwa i GeoinŜynierii uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inŜynieria środowiska.
2. Podziękowania za opracowanie Raportu Państwowej Komisji Akredytacyjnej
kierunku „InŜynieria Środowiska”.
3. Podziękowanie

Przewodniczącemu

oraz

członkom

Wydziałowej

Komisji

Rekrutacyjnej za przeprowadzenie rekrutacji na studia.
4. Opracowany został projekt badań do Centrum Badań nt. „Zgazowanie węgla”.
5. Zgłoszonych zostało 12 projektów badawczych.
6. W dniach od 1-9.IX br., organizowane były Targi Górnictwa w Katowicach, w
których nasz Wydział miał swoje stoisko wystawowe.
7. RWE – kongres .
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8. Odbyła się X Konferencja „Budownictwo podziemne”.
9. Odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja Przeróbki Kopalin i XLVI
Seminarium Fizyko-Chemiczne Problemy Mineralogii.
10. Odbyła się Konferencja „Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie” .
11. Odbył się Kongres KGHM.
12. 2.X.br odbędzie się Wydziałowa inauguracja roku akad. studentów I roku
2009/2010,
13. 20.X.br odbędzie się Uczelniana inauguracja roku akademickiego.

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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