Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII
Kraków, dnia 1.12.2009

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii w dniu 26.11.2009 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 29.10.2009r.

2.3.

Sprawy bieŜące.

Sprawy dydaktyki.
3.1.

Informacja o kształceniu w systemie e-learingu.

3.2.

Zatwierdzenie planu studiów II stopnia w języku angielskim „Mining
Engineering”.

4.

3.3.

Przyjęcie raportu Zespołu ds. Jakości Kształcenia.

3.4.

Sprawy bieŜące.

Przewody doktorskie.
4.1.

Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszki
Gali z tematem pracy „Usuwanie jonów metali toksycznych z roztworów
wodnych za pomocą odpadów organicznych” i powołania promotora;
wyznaczenie egzaminów doktorskich i powołanie komisji przeprowadzających
egzaminy doktorskie.

5. Sprawy osobowe.
5.1.

Powołanie recenzentów oceny dorobku naukowo-dydaktycznego dr hab. Jolanty
Marciniak-Kowalskiej w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora
nadzwyczajnego na czas nieokreślony.

5.2.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Barbary Kowal na stanowisku
adiunkta w KEZP.

5.3.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Tomasza Choroby na
stanowisku asystenta w KETP.

6. Komunikaty Dziekana.
7. Wolne wnioski.
Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii prowadził Dziekan Wydziału
prof. Piotr Czaja.

1. Wręczenie dyplomów.
Dziekan prof. Piotr Czaja wręczył nominacje zastępcom kierowników katedr oraz
dyplomy za długoletnią pracę pracownikom Wydziału.

2. Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
2.1.

Zatwierdzenie porządku obrad rady.

Dziekan prof. Piotr Czaja zaproponował zmianę w porządku obrad: dodanie punktu
6. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia postępowania

o nadanie prof. Zdzisławowi

Bieniawskiemu tytułu doctora honoris causa oraz zmianę numeracji porządku obrad.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała przedstawiony
na posiedzeniu porządek obrad wraz ze zmianą.

Dziekan prof. Piotr Czaja odczytał listę osób nieobecnych usprawiedliwionych na
posiedzeniu Rady Wydziału.

Rada Wydziału powołała komisje skrutacyjne w składzie: 1) dr inŜ. Jerzy Stasica,
dr inŜ. Arkadiusz Utrata, mgr inŜ. Karolina Pieprzyk.

2.2.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu
29.10.2009 roku.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła protokół
z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 29.10.2009 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.

Informacja o kształceniu w systemie e-learingu

Mgr inŜ. Wiktor Filipek, Administrator Wydziałowej Platformy E-Learingowej
przedstawił informacje dotyczące funkcjonalności platformy e-learingowej, wykorzystania jej
w kształceniu na odległość oraz podstawowe dane techniczne niezbędne do rozpoczęcia
kształcenia na odległość.
W dyskusji udział wzięli: prof. Wiktoria Sobczyk oraz prof. Jolanta MarciniakKowalska.

3.2.

Zatwierdzenie planu studiów II stopnia w języku angielskim „Mining
Engineering”

Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała przedstawił plan studiów II stopnia w języku
angielskim oraz poinformował, Ŝe plan został opracowany przez zespół pod kierownictwem
prof. Waldemara Korzeniowskiego. Plan zawiera podstawowe przedmioty, natomiast istnieje
moŜliwość zwiększenia przedmiotów, na które będzie większe zainteresowanie studentów.
Prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe plan został opracowany na wzór uczelni europejskich i
istnieje moŜliwość prowadzenia kształcenia systemem e-learningowym.
W dyskusji wziął udział prof. Bronisław Barchański, który prosił o wyjaśnienie czy
studenci naszego Wydziału będą mogli uczestniczyć w tych kursach i czy będą płacić za
studia w języku angielskim.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe studenci naszego Wydziału będą mogli korzystać
z tego kursu i nie będą wnosili opłaty.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału, wniosek o zatwierdzenie planu studiów II stopnia w języku
angielskim „Mining Engineering”
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy wniosek.
Zał. Nr 1 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
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3.3.

Przyjęcie raportu Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Prodziekan dr inŜ. Jan Winzer, Przewodniczący Zespołu ds. Jakości Kształcenia
przedstawił raport z działalności Zespołu za okres jednego roku. Działania Zespołu
koncentrowały się na usprawnianiu procesu dydaktycznego na poszczególnych kierunkach
studiów, modernizacją sal dydaktycznych oraz laboratoriów.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału, wniosek o przyjęcie raportu Zespołu ds. Jakości Kształcenia.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy wniosek.
Zał. nr 2 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).

3.4.

Sprawy bieŜące

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

4.

Przewody doktorskie i habilitacyjne
4.1.

Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr

Agnieszki Gali z tematem pracy „Usuwanie jonów metali toksycznych z
roztworów wodnych za pomocą odpadów organicznych” i powołania promotora;
wyznaczenie egzaminów doktorskich i powołanie komisji przeprowadzających
egzaminy doktorskie.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawiając prośbę mgr Agnieszki Gali o wszczęcie
przewodu doktorskiego stwierdził, Ŝe złoŜone dokumenty spełniają wymogi formalne
dotyczące wszczęcia przewodu doktorskiego.
Proponowany temat pracy doktorskiej: „Usuwanie jonów metali toksycznych z
roztworów wodnych za pomocą odpadów organicznych”. Temat pracy oraz jej zakres był
omawiany na seminarium w Katedrze Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska w dniu
26.10.2009 roku.
Dotychczasowym opiekunem naukowym mgr Agnieszki Gali była prof. dr hab.
Stanisława Sanak-Rydlewska.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Gali z proponowanym tematem
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pracy i powołanie promotora w osobie prof. dr hab. Stanisławy Sanak-Rydlewskiej.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała powyŜszy wniosek.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił propozycje egzaminów doktorskich i komisji
egzaminacyjnych:
1. Monitoring środowiska wodnego:
-

dr hab. inŜ. Marek Cała – przewodniczący

-

prof. dr hab. inŜ. Stanisław Wasilewski – egzaminator

-

dr hab. inŜ. Paweł Batko

-

prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska

2. Zastosowanie statystyki matematycznej w inŜynierii środowiska:
- dr hab. inŜ. Marek Cała – przewodniczący
- prof. dr hab. Tadeusz Tumidajski – egzaminator
- prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska
3. Język angielski:
-

dr hab. inŜ. Marek Cała – przewodniczący

-

prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska

-

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

egzaminy i powołała komisje egzaminacyjne.

5. Sprawy osobowe
5.1.

Powołanie recenzentów oceny dorobku naukowo-dydaktycznego dr hab.

Jolanty Marciniak-Kowalskiej w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora
nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił pismo z-cy Kierownika Katedry
Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska sprawie zatrudnienia dr hab. Jolanty MarciniakKowalskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony i zaproponował
na recenzentów oceny dorobku naukowo-dydaktycznego:
-

prof. dr hab. inŜ. Wiesława Blaschke z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i
Energią PAN, Kraków

-

prof. dr hab. Mariana BroŜka z Akademii Górniczo-Hutniczej.
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Dziekan prof. Piotr Czaja otworzył dyskusję i zgłaszanie innych kandydatów na
recenzentów.
Wobec braku głosów w dyskusji oraz zgłoszeń innych kandydatów na recenzentów,
Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek o powołanie prof. dr hab. inŜ. Wiesława Blaschke
oraz prof. dr hab. Mariana BroŜka na recenzentów dorobku naukowo-dydaktycznego dr hab.
Jolanty Marciniak-Kowalskiej pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada

Wydziału,

w

głosowaniu

tajnym,

pozytywnie zaopiniowała powyŜszy

wniosek.

5.2.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Barbary Kowal na
stanowisku adiunkta w 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. Barbary
Kowal. 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. Barbary Kowal na stanowisku adiunkta, pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
5.3.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Tomasza Choroby na
stanowisku asystenta w KETP

Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji Konkursowej, w którym
Komisja informuje, Ŝe na konkurs na stanowisko asystenta wpłynął wniosek mgr inŜ.
Tomasza Choroby. 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. Tomasza Choroby na stanowisku asystenta, pod głosowanie Rady
Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. Zdzisławowi
Bieniawskiemu tytułu doctora honoris causa
Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała przedstawił prośbę o wszczęcie postępowania o
nadanie prof. dr hab. inŜ. Zdzisławowi Bieniawskiemu pracownikowi Sankt-Petersburskiego
Instytutu Górniczego (Technicznego Uniwersytetu) tytułu doctora honoris causa.
Następnie Prodziekan przestawił Ŝyciorys oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i
organizacyjne Pana Profesora Zdzisława Bieniawskiego.
W dyskusji udział wziął prof. Antoni Tajduś, który wyraził pozytywną opinię o
działalności naukowej Kandydata oraz poparł wniosek.
Po dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o
wszczęcie postępowania o nadanie prof. dr hab. inŜ. Zdzisławowi Bieniawskiemu tytułu
doctora honoris causa oraz zaproponował kandydaturę dr hab. inŜ. Marka Całę na promotora
w postępowaniu.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.

7.

Komunikaty Dziekana.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił komunikaty dotyczące:
1. Raportu Centrum Karier dotyczącego poziomu bezrobocia absolwentów WGiG
(swoje uwagi przekazał prof. Antoni Tajduś).
2. 27.XI odbędzie się spotkanie nt. „Podziemne zgazowanie węgla”.
3. Likwidacji kasy AGH.
4. Posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się 22.XII.br, (wtorek).
5. Przygotowania przez kierowników katedr analizy kadr w poszczególnych
katedrach.
6. Obchodów dnia Górnika: 4.XII. Msza Św., 10.XII. studenckie sesje naukowe,
11.XII. uroczyste posiedzenie Senatu .

8.

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

porządku obrad.
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DZIEKAN

Dr prof. prof. Piotr Czaja
prof. nadzw.

Protokołowała:

Lucyna Wójcik
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