Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII
Kraków, dnia 1.02.2010

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii w dniu 28.01.2010 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 22.12.2009r.

2.3.

Sprawy bieŜące.

Sprawy dydaktyki.
3.1.

Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne,
niestacjonarne i doktoranckie w roku akademickim 2011/2012.

3.2.

Podjecie uchwały w sprawie liczby miejsc na I roku studiów stacjonarnych
niestacjonarnych i doktoranckich w roku akademickim 2010/2011.

3.3.

Ustalenie liczby stypendiów doktoranckich w roku akademickim 2010/2011.

3.4.

Podjęcie uchwały w sprawie opłat na studiach niestacjonarnych w roku
akademickim 2010/211.

4.

3.5.

Informacja o pracach nad projektem zasad dyplomowania I stopnia.

3.6.

Sprawy bieŜące.

Przewody doktorskie.
4.1.

Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Doroty
Pawluś z tematem pracy „System zarządzania badaniami w geoinŜynierii
z wykorzystaniem

laboratorium

wirtualnego”

i

powołania

promotora;

wyznaczenie egzaminów doktorskich i powołanie komisji przeprowadzających
egzaminy doktorskie.
4.2.

Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inŜ.
Przemysława Susa.

5. Sprawy osobowe.
5.1.

Powołanie recenzentów oceny dorobku naukowo-dydaktycznego dr hab. inŜ.
Piotra Czai w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na
czas nieokreślony.

5.2.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inŜ. Mariana Palucha na
stanowisku profesora nadzwyczajnego (KGBiG).

5.3.

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

5.4.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Witolda Kowola na
stanowisku asystenta (KGP).

5.5.

Podjęcie uchwały w sprawie przedłuŜenia zatrudnienia dr inŜ. Ignacego
Łuczaka na stanowisku adiunkta (KEZP).

6. Zaopiniowanie wniosków o Medal Komisji Edukacji Narodowej.
7. Zaopiniowanie wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego.
8. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu.
9. Komunikaty Dziekana.
10. Wolne wnioski.
Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii prowadził Dziekan Wydziału
prof. Piotr Czaja.

1. Wręczenie dyplomów.
Dziekan prof. Piotr Czaja wręczył Agnieszce Filipiak, studentce naszego Wydziału,
dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego o przyznaniu stypendium za osiągnięcia
w nauce

oraz wręczył podziękowanie od Rektora za wieloletnią pracę pracownikowi

odchodzącemu na emeryturę.

2. Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
2.1.

Zatwierdzenie porządku obrad rady.

Dziekan prof. Piotr Czaja zaproponował zmianę w porządku obrad: usunięcie punktu
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7. Zaopiniowanie wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego oraz zmianę
numeracji porządku obrad.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała przedstawiony
na posiedzeniu porządek obrad wraz ze zmianą.

2.2.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu
22.12.2009 roku.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła protokół
z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 22.12.2009 roku.

2.3.

Sprawy bieŜące.

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

Rada Wydziału powołała komisje skrutacyjne w składzie: 1) dr inŜ. Zbigniew
Burtan, dr inŜ. Arkadiusz Utrata, mgr inŜ. Karolina Pieprzyk; 2) dr inŜ. Wacław
Andrusikiewicz, mgr inŜ. Filip Kaczmarczyk, mgr inŜ. Robert Ślizień.
3.

Sprawy dydaktyki
3.1.

Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia
stacjonarne,

niestacjonarne

i

doktoranckie w

roku akademickim

2011/2012.
Prodziekan dr inŜ. Jan Winzer przedstawił warunki rekrutacji w roku akademickim
2011/2012 na studia stacjonarne, niestacjonarne i doktoranckie:
- na I stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – rekrutacja odbywać się będzie
z zachowaniem takich samych zasad, jak w roku akad. 2010/2011 na kierunkach: Górnictwo
i Geologia, Budownictwo, InŜynieria Środowiska, Zarządzanie i InŜynieria Produkcji oraz
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (kierunek planowany do uruchomienia),
- na II stopień studiów stacjonarnych – rekrutacja odbywać się będzie na podstawie rozmowy
kwalifikacyjnej z wagą 0,6 i średnią ocen ze studiów I-go stopnia z wagą 0,4 na kierunki:
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Górnictwo i Geologia, Budownictwo, InŜynieria Środowiska, Zarządzanie i InŜynieria
Produkcji,
- na studia doktoranckie rekrutacja odbywać się będzie na podstawie egzaminu ustnego
z przedmiotu kierunkowego, z którego kandydat zamierza realizować pracę doktorską
w zakresie dyscypliny naukowej: Górnictwo i Geologia InŜynierska lub InŜynieria
Środowiska.
Następnie dr inŜ. Jan Winzer przedstawił tryb rekrutacji na studia I, II i III stopnia.
W dyskusji udział wzięli:
- prof. Maciej Mazurkiewicz poprosił o przedstawienie sprawności nauczania po I roku
studiów,
- dr Krzysztof Broda przedstawił sprawność nauczania po I roku studiów,
- prof. Bronisław Barchański zwrócił się z prośbą o sporządzenie analizy dotyczącej ilości
punktów, które otrzymali kandydaci przy przyjęciu na studia i po I roku studiów zostali
skreśleni oraz przeanalizowanie przyznawania punktów za rozmowy kwalifikacyjne (z wagą
0,6) i średnią ocen ze studiów I-go stopnia (0,4) przy przyjęciu na studia II stopnia,
- dr Jan Winzer wyjaśnił, Ŝe proporcje zostały opracowane zgodnie z zaleceniami Rektora
oraz na podstawie doświadczeń podczas rekrutacji,
- dr Piotr Małkowski – zwrócił się prośbą o podanie informacji ile podań zostało złoŜonych
przez osoby spoza Uczelni (ilu kandydatów) na II stopień studiów,
- dr inŜ. Jan Winzer poinformował, Ŝe na kierunek „Zarządzanie i InŜynieria
Produkcji” na II stopień studiów było 57 kandydatów, którzy ukończyli I stopień
studiów na naszym Wydziale oraz 5 kandydatów z innych Uczelni.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału, wniosek o zatwierdzenie warunków i trybu rekrutacji na studia
stacjonarne, niestacjonarne i doktoranckie. w roku akademickim 2011/2012.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy wniosek.
Zał. Nr 1 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu i zał. nr 1).
3.2.

Podjecie uchwały w sprawie liczby miejsc na I roku studiów stacjonarnych
niestacjonarnych i doktoranckich w roku akademickim 2010/2011.

Prodziekan dr inŜ. Jan Winzer przedstawił ilości miejsc na I rok studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktoranckich w roku akademickim 2010/2011.
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Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału, wniosek o zatwierdzenie liczby miejsc na I rok studiów stacjonarnych,
niestacjonarnych i doktoranckich w roku akademickim 2010/2011.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy
wniosek.
Zał. Nr 1 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu i zał. nr 2).

3.3.

Ustalenie liczby

stypendiów

doktoranckich w

roku akademickim

2010/2011.
Prof. dr hab. inŜ. Bernard Nowak, Kierownik Studiów Doktoranckich, przedstawił
propozycję przyznania 16 stypendiów doktoranckich doktorantom I roku studiów
stacjonarnych roku akad. 2010/2011 w wysokości 1.050,00 zł.
W dyskusji udział wzięli: prof. Bronisław Barchański oraz prof. Bernard Nowak.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o przyznanie 16 stypendiów doktoranckich doktorantom
I roku studiów stacjonarnych roku akad. 2010/2011 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).

3.4.

Podjęcie uchwały w sprawie opłat na studiach niestacjonarnych w roku
akademickim 2010/211.

Prodziekan prof. Kazimierz Trybalski przedstawił propozycję opłat za studia
niestacjonarne w roku akad. 2010/11 oraz poinformował, Ŝe wysokość opłat została
zmieniona tylko w dwóch przypadkach: ZOD Jastrzębie Zdrój studia wieczorowe
i niestacjonarne, pozostałe opłaty są na poziomie ubiegłego roku.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek
w sprawie opłat za studia niestacjonarne w roku akad. 2010/2011.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy
wniosek.
Zał. nr 1 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu i zał. nr 3).
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3.5.

Informacja o pracach nad projektem zasad dyplomowania I stopnia.

Prodziekan dr inŜ. Jan Winzer przedstawił informacje dotyczące prac nad projektem
zasad dyplomowania na studiach I stopnia. Projekt został przekazany do katedr z prośbą
o składanie propozycji zmian, wniosków.
W dyskusji udział wziął prof. Wiesław Kozioł zaproponował, aby w skład komisji
egzaminacyjnej powołać promotora projektu inŜynierskiego.

3.6.

Sprawy bieŜące.

Prodziekan prof. Kazimierz Trybalski przedstawił korektę planu studiów na studiach
niestacjonarnych II stopnia specjalność: górnictwo odkrywkowe dotyczące wyboru
przedmiotu fakultatywnego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek
w sprawie zatwierdzenia korekty planu studiów na studiach niestacjonarnych II stopnia.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy
wniosek.
Zał. nr 3 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).

Prodziekan dr inŜ. Krzysztof Broda przedstawił korektę przedmiotów kontrolnych na
studiach stacjonarnych na kierunku „Górnictwo i Geologia” w ZOD Jastrzębiu Zdroju.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek
w sprawie zatwierdzenia korekty przedmiotów kontrolnych na studiach stacjonarnych na
kierunku „Górnictwo i Geologia” w ZOD Jastrzębiu Zdroju.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy
wniosek.
Zał. nr 4 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).

Prodziekan dr inŜ. Krzysztof Broda poinformował, Ŝe zgodnie z organizacją sesji
egzaminacyjnej nie ma egzaminów posesyjnych.

Prodziekan dr inŜ. Jan Winzer przedstawił pismo kierownika Katedry Ekonomiki
i Zarządzanie w Przemyśle w sprawie upowaŜnienia dr Barbary Kowal do prowadzenia
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wykładów i prac dyplomowych na studiach I i II stopnia.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek
o upowaŜnienie dr Barbary Kowal do prowadzenia wykładów i prac dyplomowych na
studiach I i II stopnia.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy wniosek.

4.

Przewody doktorskie.
4.1.

Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Doroty

Pawluś z tematem pracy „System zarządzania badaniami w geoinŜynierii
z wykorzystaniem

laboratorium

wirtualnego”

i

powołania

promotora;

wyznaczenie egzaminów doktorskich i powołanie komisji przeprowadzających
egzaminy doktorskie.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawiając prośbę mgr Doroty Pawluś o wszczęcie
przewodu doktorskiego stwierdził, Ŝe złoŜone dokumenty spełniają wymogi formalne
dotyczące wszczęcia przewodu doktorskiego.
Proponowany

temat

pracy

doktorskiej:

„System

zarządzania

badaniami

w geoinŜynierii z wykorzystaniem laboratorium wirtualnego”. Temat pracy oraz jej zakres był
omawiany na seminarium w Katedrze Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki w dniu
14.01.2010 roku.
Dotychczasowym opiekunem naukowym mgr Doroty Pawluś był dr hab. inŜ. Piotr
Witakowski.
Dziekan poinformował, Ŝe mgr Dorota Pawluś, pod opieką dr hab. inŜ. Piotra Witakowskiego,
uczestniczy w eksperymentach dotyczących zdalnego obserwowania zjawisk, które w obrębie
geoinŜynierii i geotechniki moŜna obserwować.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie

wniosek

o

wszczęcie

przewodu

doktorskiego

mgr

Doroty

Pawluś

z proponowanym tematem pracy i powołanie promotora w osobie dr hab. inŜ. Piotra
Witakowskiego.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała powyŜszy wniosek.
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Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił propozycje egzaminów doktorskich i komisji
egzaminacyjnych:
1. Geomechanika:
-

dr hab. inŜ. Piotr Czaja – przewodniczący

-

prof. dr hab. inŜ. Tadeusz Majcherczyk – egzaminator

-

dr hab. inŜ. Marek Cała

-

dr hab. inŜ. Piotr Witakowski

2. Zarządzanie w przemyśle:
-

dr hab. inŜ. Piotr Czaja – przewodniczący

-

dr hab. inŜ. Tadeusz Sęk – egzaminator

-

dr hab. inŜ. Piotr Witakowski

3. Język angielski:
-

dr hab. inŜ. Piotr Czaja – przewodniczący

-

dr hab. inŜ. Piotr Witakowski

-

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

egzaminy i powołała komisje egzaminacyjne.

4.2.

Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inŜ.
Przemysława Susa.

Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe na wniosek Centralnej Komisji ds. Stopni
i Tytułów, Instytut Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej przysłał
dokumenty dwóch doktorantów celem kontynuowania przewodów doktorskich, ze względu
na utratę przez Instytut prawa do nadawania stopnia doktora nauk technicznych.
Z mgr inŜ. Przemysławem Susem Instytutowi nie udało się skontaktować, w związku
z tym nie ma deklaracji o kontynuowaniu przewodu doktorskiego dlatego teŜ proponuje się
jego zamknięcie.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja podał pod głosowanie
wniosek o zamknięcie przewodów doktorskich.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała powyŜszy wniosek.
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5. Sprawy osobowe
5.1.

Powołanie recenzentów oceny dorobku naukowo-dydaktycznego dr hab.

inŜ. Piotra Czai w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego
na czas nieokreślony.
Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała przedstawił pismo dr hab. inŜ. Piotra Czai,
w którym zwraca się do Rady Wydziału o powołanie recenzentów oceny dorobku naukowodydaktycznego w związku z zatrudnieniem Go na stanowisku profesora nadzwyczajnego na
czas nieokreślony. Dr hab. inŜ. Marek Cała zaproponował na recenzentów oceny dorobku
naukowo-dydaktycznego dr hab. inŜ. Piotra Czai:
-

prof. dr hab. inŜ. Mirosława Chudka z Politechniki Śląskiej, Gliwice

-

prof. dr hab. inŜ. Antoniego Tajdusia z Akademii Górniczo-Hutniczej.
Wobec braku głosów w dyskusji oraz zgłoszeń innych kandydatów na recenzentów,

Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała postawił wniosek o powołanie prof. dr hab. inŜ.
Mirosława Chudka oraz prof. dr hab. inŜ. Antoniego Tajdusia na recenzentów dorobku
naukowo-dydaktycznego dr hab. inŜ. Piotra Czai pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada

Wydziału,

w

głosowaniu

tajnym,

pozytywnie zaopiniowała powyŜszy

wniosek.

5.2.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inŜ. Mariana Palucha na
stanowisku profesora nadzwyczajnego (KGBiG).

Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała przedstawił pismo Kierownika Katedry
Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki, w sprawie zatrudnienia dr hab. inŜ. Mariana
Palucha na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres jednego roku.
Wobec braku głosów w dyskusji, Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała postawił
wniosek w sprawie zatrudnienia dr hab. inŜ. Mariana Palucha na stanowisku profesora
nadzwyczajnego 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. Józefa Pyry na
stanowisku asystenta w KGO.

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji Konkursowej, w którym
Komisja informuje, Ŝe na konkurs na stanowisko asystenta wpłynął wniosek mgr inŜ. Józefa
Pyry. Komisja stwierdziła, Ŝe Kandydat spełnia wszystkie wymogi ogłoszonego konkursu.
Dziekan poinformował, Ŝe zatrudnienie asystenta w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego
jest zgodne z polityką kadrową Wydziału.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek, w sprawie
zatrudnienia mgr inŜ. Józefa Pyry na stanowisku asystenta, 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. Witolda Kowola na
stanowisku asystenta w KGP.

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo Kierownika Katedry Górnictwa
Podziemnego w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Witolda Kowola na stanowisku asystenta.
W dyskusji wziął udział prof. Waldemar Korzeniowski, który przedstawił sylwetkę
kandydata, przebieg studiów, odbytych staŜów i praktyk oraz Jego zaangaŜowanie w pracach
badawczych katedry oraz jest słuchaczem studiów doktoranckich na naszym Wydziale.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek
w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Witolda Kowola na stanowisku asystenta pod głosowanie
Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.

5.5.

Podjęcie uchwały w sprawie przedłuŜenia zatrudnienia dr inŜ. Ignacego
Łuczaka na stanowisku adiunkta (KEZP).

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił prośbę dr inŜ. Ignacego Łuczaka o zatrudnienie
Go na umowę o pracę od 29.03.2010 do 30.09.2010 roku. W związku z osiągnięciem wieku
emerytalnego dr inŜ. Ignacy Łuczak rozwiązał umową o pracę na podstawie mianowania.
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W dyskusji udział wziął prof. Roman Magda, który poinformował, Ŝe przedłuŜenie okresu
zatrudnienia dr inŜ. Ignacego Łuczaka związane jest z dokończeniem zajęć dydaktycznych
w semestrze letnim.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr inŜ. Ignacego Łuczaka do 30.09.2010 roku.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym pozytywnie zaopiniowała powyŜszy wniosek.

6.

Zaopiniowanie wniosków o Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe wpłynęło 9 wniosków o nadanie

Medalu Komisji Edukacji Narodowej i po przeanalizowaniu wszystkich wniosków
ustalona została lista rankingowa.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał wnioski pod
głosowanie Rady Wydziału.
1. dr inŜ. Jan Winzer
2. dr hab. inŜ. Marek Cała
dr inŜ. Katarzyna Poborska-Młynarska
3. dr inŜ. Krzysztof Polak
4. dr inŜ. Jerzy Załucki
5. dr inŜ. Wacław Andrusikiewicz
6. dr inŜ. Stanisław Głodzik
7. mgr Stanisław Hachaj
8. dr hab. inŜ. Zbigniew Kasztelewicz, prof. nadzw.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała powyŜsze wnioski o
nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

7.

Sprawozdanie z posiedzenia Senatu.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu w dniu

27.01.2010 roku.
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8.

Komunikaty Dziekana.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił komunikaty dotyczące:
1. zawieszenia zajęć w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w LibiąŜu oraz
częściowo w Wodzisławiu Śląskim (I rok),
2. hospitacji zajęć w ZOD-ach,
3. zmian

organizacyjnych

Centralnego

Laboratorium

Techniki

Strzelniczej

i Materiałów Wybuchowych,
4. gospodarki salami dydaktycznymi oraz pokojami biurowymi na Wydziale,
5. realizacji na Wydziale dwóch projektów NCBR,
6. balu Górnika.
9.

Wolne wnioski.
Prof. Jerzy Klich przedstawił informacje z posiedzenia Komisji Wydawnictw

Naukowo-Dydaktycznych AGH.
DZIEKAN
dr hab. inŜ. Piotr Czaja
prof. nadzw.
Protokołowała:
Lucyna Wójcik
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