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Porządek obrad:
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Wręczenie dyplomów
2.
Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
2.1. Zatwierdzenie porządku obrad rady
2.2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 2.12.2010 r.
2.3. Sprawy bieżące.
3.
Sprawy dydaktyki
3.1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne,
niestacjonarne i doktoranckie w roku akademickim 2011/2012
3.2. Ustalenie liczby i wysokości stypendiów doktoranckich roku akad. 2011/2012
3.3. Sprawy bieżące.
4.
Przewody doktorskie i habilitacyjne
4.1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Mirosławowi Moszko stopnia
doktora nauk technicznych
4.2. Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr
Mirandy Ptak.
4.3. Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż.
Mariusza Kapusty.
4.4. Zmiana egzaminatora w przewodzie doktorskim mgr Doroty Pawluś.
4.5. Zmiana egzaminatora w przewodzie doktorskim mgr inż. Anety Napieraj.
4.6. Powołanie Zespołu w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż. Jacka
Jakubowskiego.
5. Sprawy osobowe
5.1. Wystąpienie z wnioskiem do Rady Wydziału Budownictwa Lądowego i
Wodnego Politechniki Wrocławskiej o nadanie dr hab. inż. Annie Sobotka
tytułu profesora.
5.2. Podjęcie uchwały w sprawie mianowania prof. dr hab. inż. Mariana Brożka na
stanowisko profesora zwyczajnego.
5.3. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Mariana Palucha na
stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Powołanie recenzentów oceny dorobku naukowo-dydaktycznego dr hab. inż.
Ryszarda Snopkowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora
nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
5.5. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inż. Marię Szymańską-Czaję na
stanowisku starszego wykładowcy na ½ etatu.
5.6. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Witolda Kowola na
stanowisku asystenta w KGP.
5.7. Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego
w KIŚiPS.
Zaopiniowanie wniosków o Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Sprawozdanie z posiedzenia Senatu.
Komunikaty Dziekana.
Wolne wnioski.
5.4.

6.
7.
8.
9.

Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prowadził Dziekan Wydziału
prof. Piotr Czaja.
1. Wręczenie dyplomów
Dziekan prof. Piotr Czaja wręczył nominacje zastępcom kierowników katedr, stopnie
górnicze oraz dyplomy pracownikom przechodzącym na emeryturę.
2. Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
2.1. Zatwierdzenie porządku obrad rady
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała przedstawiony
na posiedzeniu porządek obrad.
Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu
2.12.2010 roku
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła protokół
z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 2.12.2010 roku.
2.2.

2.3. Sprawy bieżące.
Rada Wydziału powołała komisje skrutacyjne w składzie: 1) dr inż. Arkadiusz
Utrata, dr inż. Jerzy Stasica, mgr inż. Karolina Pieprzyk-Klimaszewska; 2) dr inż. Artur
Bator, dr inż. Marek Borowski, mgr inż. Robert Ślizień.
3.

Sprawy dydaktyki
3.1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne,
niestacjonarne i doktoranckie w roku akademickim 2011/2012.
Prof. dr hab. inż. Bernard Nowak – kierownik studiów doktoranckich przedstawił
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proponowane zasady rekrutacji, terminy składania dokumentów na studia doktoranckie
w roku akad. 2011/2012.
W dyskusji udział wzięła prof. Jolanta Marciniak-Kowalska, która prosiła o
poinformowanie czy przewiduje się uruchomienie studiów doktoranckich niestacjonarnych.
Dziekan wyjaśnił, że jeśli będzie takie zapotrzebowanie to nie ma przeszkód w podjęciu
działań w tym kierunku.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia doktoranckie
w roku akad. 2011/2012.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. Nr 1 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
Zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne nie były przedstawione w tym
punkcie porządku obrad.
Ustalenie liczby i wysokości stypendiów doktoranckich roku akad.
2011/2012
Prof. dr hab. inż. Bernard Nowak, Kierownik studiów doktoranckich przedstawił
propozycję przyznania 25 stypendiów doktoranckich doktorantom I roku studiów
stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012 w wysokości 1.050,00 zł.
W powyższej sprawie zabrał głos prof. Marek Cała.
Wobec braku dalszych głosów, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o przyznanie 25 stypendiów doktoranckich doktorantom I roku studiów
stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012 w wysokości 1.050,00 zł.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. Nr 2 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
3.2.

3.3. Sprawy bieżące.
Prodziekan dr inż. Jan Winzer przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonych
egzaminów dyplomowania inżynierskiego.
W dyskusji udział wzięli: prof. Wiesław Kozioł, dr Jan Winzer, prof. Bronisław
Barchański, prof. Piotr Czaja, dr Krzysztof Broda.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił listę najlepszych absolwentów naszego
wydziału w roku akad. 2009/2010 przekazaną przez Dział Nauczania.
Prodziekan prof. Kazimierz Trybalski zwrócił się z prośbą do przewodniczących
Rad Programowych o zgłaszanie kandydatów do komisji egzaminacyjnych działających
przy rekrutacji na II stopień kształcenia na kierunku studiów; „Budownictwo” i „Górnictwo
i Geologia”.
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4. Przewody doktorskie i habilitacyjne
4.1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Mirosławowi Moszko
stopnia doktora nauk technicznych
Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja, przewodniczący komisji doktorskiej, przedstawił
protokół z publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Mirosława Moszko, która
odbyła się 13.01.2011 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 inż. Mirosławowi Moszko stopnia doktora nauk technicznych
pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż.
Mirosławowi Moszko stopnia doktora nauk technicznych.
Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr Mirandy Ptak.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęło pismo Promotora
pracy doktorskiej mgr Mirandy Ptak informujące o przyjęciu przez Niego pracy
doktorskiej oraz prośba o nadanie sprawie dalszego biegu.
Dziekan przedstawił propozycje kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr
Mirandy Ptak:
- prof. dr inż. Zbigniew Kozłowski – Politechnika Wrocławska, Wrocław
- prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł – AGH, WGiG.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zaakceptowała zaproponowanych kandydatów.
Następnie Dziekan przedstawił proponowany skład Komisji doktorskiej:
- dr hab. inż. Jerzy Klich - przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk
- prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz
- prof. dr hab. inż. Andrzej Zorychta
- dr hab. inż. Ryszard Snopkowski
- dr hab. inż. Wiktoria Sobczyk
- dr hab. inż. Marek Styszewski
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła skład Komisji doktorskiej
w przewodzie doktorskim mgr Mirandy Ptak.
4.3. Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr inż. Mariusza Kapusty.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęło pismo Promotora
pracy doktorskiej mgr inż. Mariusza Kapusty informujące o przyjęciu przez Niego pracy
doktorskiej oraz prośba o nadanie sprawie dalszego biegu.
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Dziekan przedstawił propozycje kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż.
Mariusza Kapusty:
- prof. dr hab. inż. Andrzeja Strumińskiego – KGHM CUPRUM, Wrocław
- dr hab. inż. Marian Branny – AGH, WGiG.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zaakceptowała zaproponowanych kandydatów.
Następnie Dziekan przedstawił proponowany skład Komisji doktorskiej:
- prof. dr hab. inż. Bernard Nowak - przewodniczący
- prof. dr hab. Andrzej Olajossy
- prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński
- prof. dr hab. inż. Jan Walaszczyk
- prof. dr hab. inż. Stanisław Wasilewski
- dr hab. inż. Jerzy Klich
- dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła skład Komisji doktorskiej
w przewodzie doktorskim mgr inż. Mariusza Kapusty.
4.4. Zmiana egzaminatora w przewodzie doktorskim mgr Doroty Pawluś.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że w związku z dłuższą nieobecnością
powołanego przez Radę Wydziału egzaminatora, aby umożliwić nadanie dalszego biegu w
przewodzie doktorskim Doroty Pawluś, zaproponował prof. dr hab. inż. Romana Magdę na
egzaminatora z przedmiotu „Zarządzanie w przemyśle”.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału, wniosek o powołanie prof. dr hab. inż. Romana Magdę na egzaminatora z
przedmiotu „Zarządzanie w przemyśle”.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o powołanie prof. dr hab. inż.
Romana Magdę na egzaminatora z przedmiotu „Zarządzanie w przemyśle” w przewodzie
doktorskim mgr Doroty Pawluś.
4.5. Zmiana egzaminatora w przewodzie doktorskim mgr inż. Anety Napieraj.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że w związku z przejściem na emeryturę
powołanego przez Radę Wydziału egzaminatora i zgodnie z przepisami dotyczącymi
przewodów doktorskich, konieczne jest powołanie egzaminatora z grona członków Rady
Wydziału. Dziekan zaproponował dr hab. inż. Waldemara Korzeniowskiego na egzaminatora
z przedmiotu „Technika podziemnej eksploatacji złóż”.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału, wniosek o powołanie dr hab. inż. Waldemara Korzeniowskiego na egzaminatora z
przedmiotu „Technika podziemnej eksploatacji złóż”.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o powołanie dr hab. inż.
Waldemara Korzeniowskiego na egzaminatora z przedmiotu „Technika podziemnej
eksploatacji złóż” w przewodzie doktorskim mgr inż. Anety Napieraj.
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Powołanie Zespołu w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż.
Jacka Jakubowskiego.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił prośbę dr inż. Jacka Jakubowskiego o wszczęcie
przewodu habilitacyjnego.
Dr inż. Jacek Jakubowski przedstawia rozprawę habilitacyjną nt. „Stochastyczna symulacja
stateczności wyrobisk w nieciągłym masywie skalnym”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie powołała Zespół dla
rozpatrzenia prośby dr inż. Jacka Jakubowskiego o wszczęcie przewodu habilitacyjnego,
w składzie:
- prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk – przewodniczący
- prof. dr hab. Tadeusz Tumidajski
- dr hab. inż. Marek Cała
- dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski
- dr hab. inż. Ryszard Snopkowski.
4.6.

5. Sprawy osobowe
5.1. Wystąpienie z wnioskiem do Rady Wydziału Budownictwa Lądowego i
Wodnego Politechniki Wrocławskiej o nadanie dr hab. inż. Annie Sobotka
tytułu profesora.
Dziekan dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował, że Rada Wydziału Górnictwa i
Geoinżynierii nie posiada uprawnień do wnioskowania o nadanie tytułu profesora z dziedziny
naukowej „Budownictwo” i zakresu obejmującego działalność naukową dr hab. inż. Anny
Sobotki. W związku z tym chce wystąpić (po otrzymaniu akceptacji Rady Wydziału
Górnictwa i Geoinżynieri AGH) do Rady Wydziału Budownictwa Lądowego i
Wodnego
Politechniki Wrocławskiej o wszczęcie postępowania o nadanie dr hab. inż. Annie Sobotka
tytułu profesora.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk przedstawił działalność naukową oraz
dydaktyczną dr hab. inż. Anny Sobotki oraz zwrócił się do Rady Wydziału o poparcie
wniosku.
Przedstawiono multimedialnie prezentację dorobku naukowego, zestawienie prac naukowobadawczych, publikacji oraz listę czasopism.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan dr hab. inż. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału, wniosek o wystąpienie do Rady Wydziału Budownictwa
Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej o nadanie dr hab. inż. Annie Sobotka tytułu
profesora.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
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5.2. Podjęcie uchwały w sprawie mianowania prof. dr hab. Mariana Brożka na
stanowisko profesora zwyczajnego.
Prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz, Przewodniczący Komisji Konkursowej
przedstawił protokół z posiedzenia Komisji. Komisja po zapoznaniu się z opinią recenzentów
stwierdziła, że prof. dr hab. Marian Brożek spełnia warunki do mianowania na stanowisko
profesora zwyczajnego w Akademii Górniczo-Hutniczej.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan dr hab. inż. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o mianowanie prof. dr hab. Mariana Brożka na
stanowisko profesora zwyczajnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Mariana Palucha na
stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji konkursowej, w którym
komisja stwierdza, że kandydat spełnia warunki ogłoszonego konkursu.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk przedstawił sylwetkę kandydata oraz poparł
wniosek o zatrudnienie Kandydata na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr hab. inż. Mariana Palucha na stanowisku profesora
nadzwyczajnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
5.4. Powołanie recenzentów oceny dorobku naukowo-dydaktycznego dr hab.
inż. Ryszarda Snopkowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku
profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo dr hab. inż. Ryszarda Snopkowskiego, 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. Dziekan zaproponował na recenzentów oceny dorobku naukowodydaktycznego dr hab. inż. Ryszarda Snopkowskiego:
- prof. dr hab. inż. Józefa Bendkowskiego z Politechniki Śląskiej, Gliwice
- prof. dr hab. inż. Romana Magdę z Akademii Górniczo-Hutniczej.
Wobec braku głosów w dyskusji oraz zgłoszeń innych kandydatów na recenzentów,
Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek o powołanie prof. dr hab. inż. Józefa
Bendkowskiego oraz prof. dr hab. inż. Romana Magdę na recenzentów dorobku naukowodydaktycznego dr hab. inż. Ryszarda Snopkowskiego pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała powyższy
wniosek.
-75.3.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inż. Marię Szymańską-Czaję na
stanowisku starszego wykładowcy na ½ etatu.
Prodziekan prof. Marek Cała przedstawił pismo kierownika Katedry Inżynierii
Środowiska i Przeróbki Surowców w sprawie zatrudnienia dr inż. Marii Szymańskiej-Czai na
½ etatu. Dr inż. Maria Szymańska-Czaja jest mianowana na stanowisko starszego
wykładowcy i w związku z przejściem na emeryturę zwróciła się z prośba o zmniejszenie
wymiaru czasu pracy do ½ etatu i zatrudnienie Jej na umowę o pracę na czas określony.
W dyskusji wziął udział prof. Maciej Mazurkiewicz, który poparł wniosek o dalsze
zatrudnienie dr inż. Marii Szymańskiej-Czai.
Wobec braku głosów w dyskusji, Prodziekan prof. Marek Cała postawił wniosek o
zatrudnienie dr inż. Marii Szymańskiej-Czai na ½ etatu pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała powyższy
wniosek.
5.5.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Witolda Kowola na
stanowisku asystenta w KGP.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji konkursowej,
w którym komisja stwierdza, że kandydat spełnia warunki ogłoszonego konkursu.
W dyskusji wziął udział prof. Waldemar Korzeniowski, który przedstawił dorobek
naukowy kandydata oraz poparł wniosek o zatrudnienie mgr inż. Witolda Kowola na
stanowisku asystenta.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie mgr inż. Witolda Kowola na stanowisku
asystenta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
5.6.

Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora
zwyczajnego w KIŚiPS.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry Przeróbki Kopalin i
Ochrony Środowiska z prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko
profesora zwyczajnego.
Prof. Piotr Czaja poinformował, że konieczność zatrudnienia osoby na stanowisku
profesora zwyczajnego podyktowane jest szerokim zakresem badań naukowych
prowadzonych w katedrze oraz potrzebami dydaktycznymi.
Prof. Maciej Mazurkiewicz zwrócił się z prośbą do Rady Wydziału o poparcie
wniosku.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora
zwyczajnego.
-85.7.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie wyraziła zgodę na ogłoszenie
konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego.
6. Zaopiniowanie wniosków o Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęło 5 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 przedstawione wnioski.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym pozytywnie zaopiniowała wnioski:
1. mgr Andrzej Barnat
2. dr inż. Zdzislaw Iwulski
3. dr inż. Krzysztof Polak
4. dr inż. Włodzimierz Hałat
5. dr inż. Wacław Andrusikiewicz
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała powyższe wnioski o
nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
7.

Sprawozdanie z posiedzenia Senatu
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu w dniu
26.I.2011 roku.

8.

Komunikaty Dziekana
Dziekan przedstawił komunikaty dotyczące:
akredytacji kierunków studiów „Budownictwo” i „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”,
uruchomienia studiów podyplomowych „Górnictwo morskie”
kontroli CLTSiMW w Regulicach,
oceny okresowej pracowników,
uruchomienia kierunku studiów „Inżynieria środowiska” w Wyższej Szkole w Nowym
Targu,
pisma Rektora AGH o wystąpienie z wnioskiem o nadanie prof. dr hab. inż.
Kazimierzowi Sztabie tytułu „Honorowy Profesor AGH”,
wyjazdowego posiedzenia Rady Wydziału w dniu 26.V.br,
wyborów przedstawicieli studentów do Rady Wydziału.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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9.

Wolne wnioski
Prof. Marian Paluch podziękował Radzie Wydziału za pozytywne głosowanie w Jego
sprawie.

DZIEKAN
Dr hab. inż. Piotr Czaja
prof. nadzw.
Protokołowała:
Lucyna Wójcik
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