Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
Kraków, dnia 7.04.2011
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 31.03.2011 roku
Porządek obrad:
1.

Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1.

Zatwierdzenie porządku obrad rady

1.2.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 24.02.2011r

1.3.

Sprawy bieżące

2.

Zaopiniowanie wniosków o nagrody Rektora

3.

Sprawy dydaktyki
3.1.

Zatwierdzenie planu studiów indywidualnych na kierunku „Budownictwo” dla
studentów Politechniki Lwowskiej

3.2.

Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych pt.
„grafika komputerowa”, zatwierdzenie planu i programów studiów, powołanie
kierownika studiów

3.3.
4.

Sprawy bieżące.

Przewody doktorskie i habilitacyjne
4.1.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania opiekuna dydaktycznego doktoranta.

4.2.

Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż.
Marka

Korzec

z

tematem pracy

„Opracowanie

metanonośności w pokładach węgla kamiennego”

metody

oznaczania

i powołania promotora;

wyznaczenie egzaminów doktorskich i powołanie komisji przeprowadzających
egzaminy doktorskie.
4.3.

Wyznaczenie egzaminu doktorskiego i powołanie komisji egzaminacyjnej w
przewodzie doktorskim mgr inż. Agaty Dąbal.

4.4.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Mariuszowi Kapuście stopnia
doktora nauk technicznych.

4.5.

Powołanie Zespołu w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż.
Zbigniewa Piotrowskiego.

4.6.

Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż. Jacka
Jakubowskiego; powołanie recenzentów.

5. Sprawy osobowe
5.1.

Powołanie recenzentów postępowaniu o mianowanie prof. dr hab. Stanisławy
Sanak-Rydlewskiej na stanowisko profesora zwyczajnego.

5.2.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Ryszarda Snopkowskiego
na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.

5.3.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dr inż. Annie Ostrędze urlopu
bezpłatnego na stanowisku naukowo-dydaktycznym i zatrudnienie na
stanowisku naukowym.

5.4.

Zmiana wydziałowej komisji do oceny okresowej pracowników.

6. Podjęcie uchwały w sprawie II tury wyborów uzupełniających przedstawicieli
studentów do Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii oraz zatwierdzenie
harmonogramu wyborów.
7. Sprawozdanie z posiedzeń Senatu.
8. Komunikaty Dziekana.
9. Wolne wnioski.
Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prowadził Dziekan Wydziału
prof. Piotr Czaja.
Rada Wydziału uczciła chwilą ciszy pamięć zmarłego prof. dr hab. inż. Henryka Filcka.
Dziekan prof. Piotr Czaja powitał nowowybranych studentów w gronie członków Rady
Wydziału.
1. Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1.

Zatwierdzenie porządku obrad rady.
Dziekan prof. Piotr Czaja zaproponował uzupełnienie porządku obrad rady:

dodanie: pkt: 5.5. Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta w
KIŚiPS.
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Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała
przedstawiony na posiedzeniu porządek obrad wraz ze zmianą.

1.2.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu
24.02.2011 roku

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła protokół
z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 24.02.2011 roku.

1.3.

Sprawy bieżące.

Rada Wydziału powołała komisje skrutacyjne w składzie: 1) dr inż. Radosław
Pomykała, dr inż. Arkadiusz Utrata, mgr inż. Robert Ślizień; 2) dr

Anna

Młynarczykowska, dr inż. Marek Borowski, mgr inż. Karolina Pieprzyk-Klimaszewska.
2. Zaopiniowanie wniosków o nagrody Rektora.
Prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak, przewodniczący Wydziałowej Komisji ds.
Nagród przedstawił protokół z posiedzenia Komisji. Komisja po zapoznaniu się z
wnioskami i dyskusji pozytywnie zaopiniowała wszystkie wnioski, które wpłynęły:
4 wnioski o nagrodę indywidualną za osiągnięcia naukowe, 3 wnioski o nagrodę zespołową
za osiągnięcia naukowe, 3 wnioski o nagrodę zespołową za osiągnięcia dydaktyczne.
Następnie prof. Nikodem Szlązak przedstawił poszczególne wnioski o nagrody Rektora
według listy rankingowej ustalonej na posiedzeniu komisji.
Nagrody indywidualne za osiągnięcia naukowe: dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz, dr
hab. inż. Anna Sobotka. dr inż. Barbara Kowal, dr inż. Waldemar Kępys.
Nagrody zespołowe za osiągnięcia naukowe: 1. Dr hab. inż. Piotr Czaja, dr inż. Joanna
Hydzik; 2. prof. Jan Walaszczyk, dr Lucyna Florkowska; 3. prof. Ireneusz Soliński i inni.
Nagrody zespołowe za osiągnięcia dydaktyczne: 1. prof. Stanisława Sanak-Rydlewska i in.;
2. dr hab. Wiktoria Sobczyk i inni; 3. dr inż. Zdzisław Iwulski i in.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału
wnioski o nagrody Rektora.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym pozytywnie zaopiniowała przedstawione wnioski.
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3.

Sprawy dydaktyki
3.1.

Zatwierdzenie planu studiów indywidualnych na kierunku „Budownictwo”
dla studentów Politechniki Lwowskiej

Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że w związku z dużym zainteresowaniem
studentów obcokrajowców studiami na naszym wydziale proponuje się uruchomienie studiów
indywidualnych dla grupy studentów Politechniki Lwowskiej.
W tej sprawie wpłynął wniosek z Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki, która
przygotowała dokumentację niezbędną do uruchomienia studiów.
Prodziekan dr inż. Krzysztof Broda przedstawił plan studiów, program studiów oraz
wykaz prowadzących zajęcia.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału, wniosek o zatwierdzenie planu studiów indywidualnych na kierunku
„Budownictwo” dla studentów Politechniki Lwowskiej.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy
wniosek.
Zał. Nr 1 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).

3.2.

Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych pt.
„Grafika komputerowa”, zatwierdzenie planu i programów studiów,
powołanie kierownika studiów.

Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynął wniosek o uruchomienie
studiów podyplomowych pt. „Grafika komputerowa”, zatwierdzenie planu i programu
studiów oraz powołanie kierownika studiów. Studia prowadzone były na Wydziale
Matematyki Stosowanej, ale po zmianach organizacyjnych (przeniesienie czterech
pracowników na nasz wydział) będą prowadzone na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.
W dyskusji wziął udział prof. Tadeusz Majcherczyk, który poinformował, że wniosek spełnia
wymogi formalne dotyczące uruchomienia studiów podyplomowych.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan

prof. Piotr Czaja poddał pod

głosowanie Rady Wydziału wniosek o uruchomienie studiów podyplomowych „Grafika
komputerowa” oraz zatwierdzenie planu i programu studiów.
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Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
Na kierownika studiów zaproponowany został dr inż. Tomasz Wieja.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym zatwierdziła dr

inż. Tomasza Wieję na

kierownika studiów.
Zał. nr 2 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
3.2.

Sprawy bieżące.

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

4.

Przewody doktorskie i habilitacyjne
4.1.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania opiekuna dydaktycznego
doktoranta

Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że dla zapewnienia jakości kształcenia,
w sytuacji gdy opiekunem/promotorem studenta studiów doktoranckich jest osoba nie będąca
pracownikiem Wydziału Górnictwa

i Geoinżynierii,

Dziekan

powołuje

opiekuna

dydaktycznego doktoranta. Opiekunem dydaktycznym powinien być pracownik Wydziału
posiadający co najmniej stopień doktora nauk technicznych. Obowiązkiem opiekuna
dydaktycznego jest wprowadzenie doktoranta do zajęć dydaktycznych oraz nadzór nad ich
realizacją.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału, wniosek o powołanie opiekuna dydaktycznego doktoranta (treść uchwały
jw.).
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. nr 3 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)

4.2.

Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż.

Marka Korzec z tematem pracy „Opracowanie metody oznaczania metanonośności w pokładach węgla kamiennego” i powołania promotora; wyznaczenie
egzaminów doktorskich i powołanie komisji przeprowadzających egzaminy
doktorskie.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawiając prośbę mgr inż. Marka Korzec o
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wszczęcie przewodu doktorskiego stwierdził, że złożone dokumenty spełniają wymogi
formalne dotyczące wszczęcia przewodu doktorskiego.
Proponowany temat pracy doktorskiej: „Opracowanie metody oznaczania metanonośności w
pokładach węgla kamiennego”. Temat pracy oraz jej zakres był omawiany na seminarium
w Katedrze Górnictwa Podziemnego w dniu 17.03.2011 roku.
Dotychczasowym opiekunem naukowym mgr inż. Marka Korzec był prof. dr hab. inż.
Nikodem Szlązak.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Marka Korzec z proponowanym
tematem pracy i powołanie promotora w osobie prof. dr hab. inż. Nikodema Szlązaka.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił propozycje egzaminów doktorskich i komisji
egzaminacyjnych:
1. Aerologia górnicza:
-

dr hab. inż. Piotr Czaja – przewodniczący

-

prof. dr hab. inż. Bernard Nowak – egzaminator

-

prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak

-

prof. dr hab. inż. Stanisław Wasilewski

2. Technika komputerowa w badaniach:
-

dr hab. inż. Piotr Czaja – przewodniczący

-

dr hab. inż. Marian Branny – egzaminator

-

prof. dr hab. inż. Nikodem Szlęzak.

3. Język angielski:
-

dr hab. inż. Piotr Czaja – przewodniczący

-

prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak

-

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

egzaminy i powołała komisje egzaminacyjne.
4.3.

Wyznaczenie egzaminu doktorskiego i powołanie komisji egzaminacyjnej w

przewodzie doktorskim mgr inż. Agaty Dąbal
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że w związku z wyznaczeniem egzaminu
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z dwóch przedmiotów z zakresu dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy
doktorskiej, konieczne jest wyznaczenie egzaminu z dyscypliny dodatkowej.
Dziekan zaproponował w miejsce przedmiotu „Ochrona wód i atmosfery” egzamin z
przedmiotu „Ekonomika przedsiębiorstw” i powołanie egzaminatora w osobie prof. dr hab.
inż. Ireneusza Solińskiego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
wniosek o wyznaczenie egzaminu z przedmiotu „Ekonomika przedsiębiorstw” i powołanie
egzaminatora w osobie prof. dr hab. inż. Ireneusza Solińskiego.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.

4.4.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Mariuszowi Kapuście
stopnia doktora nauk technicznych

Prof. dr hab. inż. Bernard Nowak, przewodniczący komisji doktorskiej, przedstawił
protokół z publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Mariusza Kapusty, która odbyła
się 24.03.2011 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. Mariuszowi Kapuście stopnia doktora nauk technicznych pod
głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż.
Mariuszowi Kapuście stopnia doktora nauk technicznych.

4.5.

Powołanie Zespołu w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż.
Zbigniewa Piotrowskiego

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił prośbę dr inż. Zbigniewa Piotrowskiego
o wszczęcie przewodu habilitacyjnego.
Dr inż. Zbigniew Piotrowski przedstawia rozprawę habilitacyjną nt. „Odzysk odpadów
drobnofrakcyjnych w górnictwie podziemnym węgla kamiennego”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie powołała Zespół dla
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rozpatrzenia prośby dr inż. Zbigniewa Piotrowskiego o wszczęcie przewodu habilitacyjnego, w składzie:
-

prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz – przewodniczący

-

prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł

-

prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk

-

dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski

-

dr hab. inż. Ryszard Snopkowski.

4.6.

Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż.
Jacka Jakubowskiego; powołanie recenzentów.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk przedstawił szczegółowo protokół
z posiedzenia Zespołu powołanego przez Radę Wydziału dla rozpatrzenia prośby o wszczęcie
przewodu habilitacyjnego dr inż. Jacka Jakubowskigo. Zespół pozytywnie ocenił całokształt
dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz przedłożoną pracę habilitacyjną
Kandydata. Zespół stwierdził, że Kandydat spełnia warunki wymagane do wszczęcia
przewodu habilitacyjnego i taki wniosek przedstawia Radzie Wydziału.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan dr hab. inż. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr inż.
Jacka Jakubowskiego z dziedziny: nauki techniczne, z dyscypliny: górnictwo i geologia
inżynierska.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wszczęcie przewodu
habilitacyjnego dr inż. Jacka Jakubowskiego.
Dziekan dr hab. inż. Piotr Czaja zaproponował na recenzentów w przewodzie
habilitacyjnym dr inż. Jacka jakubowskiego:
-

dr hab. inż. Dariusz Łydżba – Politechnika Wrocławska, Wrocław

-

dr hab. inż. Piotr Czaja – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, powołała recenzentów w przewodzie

habilitacyjnym dr inż. Jacka Jakubowskiego: dr hab. inż. Dariusza Łydżbę i dr hab. inż. Piotra
Czaję.
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5. Sprawy osobowe
5.1.

Powołanie recenzentów w postępowaniu o mianowanie prof. dr hab.
Stanisławy Sanak-Rydlewskiej na stanowisko profesora zwyczajnego

Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynął protokół Komisji Konkursowej w
sprawie mianowania prof. dr hab. Stanisławy Sanak-Rydlewskiej na stanowisko profesora
zwyczajnego. Komisja Konkursowa informuje, że na ogłoszony konkurs wpłynął wniosek
prof. dr hab. Stanisławy Sanak-Rydlewskiej.
Komisja Konkursowa proponuje powołanie recenzentów dorobku naukowego Kandydatki:
-

prof. dr hab. Bronisława Jańczuka, z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

-

prof. dr hab. Mariana Brożka z Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków.

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 Komisji pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, powołała prof. dr hab. Bronisława Jańczuka
i prof. dr hab. Mariana Brożka na recenzentów dorobku naukowego prof. dr hab.
Stanisławy Sanak-Rydlewskiej.

5.2.

Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. inż.
Ryszarda Snopkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas
nieokreślony.

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił recenzje

prof. dr hab. inż. Józefa

Bendkowskiego oraz prof. dr hab. inż. Romana Magdy, w których recenzenci stwierdzają,
że dr hab. inż. Ryszard Snopkowski spełnia warunki do mianowania na stanowisko profesora
nadzwyczajnego w Akademii Górniczo-Hutniczej na czas nieokreślony.
W dyskusji udział wziął
- prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz , który poinformował, że kandydat nie spełnia
wymogów do mianowania Go na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony,
gdyż w dorobku brak promotorstwa jednego przewodu doktorskiego zakończonego obroną.
W takim przypadku należy zwrócić się do Rektora o rozpatrzenie wniosku w trybie
specjalnym,
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- prof. Piotr Czaja poinformował, że zwróci się z prośbą do Rektora o rozpatrzenie wniosku w
trybie specjalnym,
- prof. dr hab. inż. Roman Magda wyjaśnił, że kandydat jest promotorem w przewodzie
doktorskim, który jest na ukończeniu i w kwietniu przewidywany jest termin obrony rozprawy
doktorskiej oraz zwrócił się do Rady Wydziału o poparcie wniosku o zatrudnienie Go na
stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Dziekan prof. Piotr Czaja zaproponował, aby w tej sytuacji odczekać do obrony rozprawy
doktorskiej, uzupełnić dorobek naukowy i dopiero wtedy wystąpić z wnioskiem do Senackiej
Komisji Pracowniczej.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan dr inż. inż. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o mianowanie dr hab. inż. Ryszarda Snopkowskiego na
stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.

5.3.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dr inż. Annie Ostrędze urlopu
bezpłatnego na stanowisku naukowo-dydaktycznym i zatrudnienie na
stanowisku naukowym.

Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że dr inż. Anna Ostręga zwróciła się z prośbą
o udzielenia Jej urlopu bezpłatnego na stanowisku naukowo-dydaktycznym i zatrudnienie
na stanowisku naukowym. Zmiana ta wynika z zaangażowania Jej w pracach europejskiego
projektu pn. MIN-NOVATION realizowanego w ramach Balic Sea Region Programme
2007-2013.
W dyskusji wziął udział:
- prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański, który poprosił o wyjaśnienie czy w związku ze
zmianą stanowiska dr inż. Anna Ostręga będzie się liczyła do minimum kadrowego,
- prof. dr hab. inż. Piotr Czaja wyjaśnił, że pracownik naukowy nie liczy się do minimum
kadrowego.
Rada Wydziału, wyraziła zgodę na jedno głosowanie na obydwa wnioski.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
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głosowanie Rady Wydziału wniosek o udzielenia dr inż. Annie Ostrędze urlopu bezpłatnego
na stanowisku naukowo-dydaktycznym i zatrudnienie na stanowisku naukowym.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.

5.4.

Zmiana wydziałowej komisji do oceny okresowej pracowników.

Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że zgodnie ze statutem AGH dotyczącym
oceny okresowej pracowników powinna być powołana wydziałowa komisja do oceny
okresowej pracowników, która ocenia Dziekana oraz Prodziekanów. W skład obecnie
działającej komisji powołany został dr hab. inż. Marek Cała – Prodziekan Wydziału, który
ma być oceniany przez komisję, dlatego też proponuje do komisji powołać dodatkowo prof. dr
hab. inż. Jerzego Klicha.
Skład wydziałowej komisji do oceny okresowej pracowników: prof. dr hab. inż. Andrzej
Zorychta – przewodniczący, prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz, dr hab. inż. Marek Cała,
dr hab. inż. Jerzy Klich.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan dr hab. inż. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o powołanie dr hab. inż. Jerzego Klicha w skład
wydziałowej komisji do oceny pracowników.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na powołanie dr inż. inż.
Jerzego Klicha w skład wydziałowej komisji do oceny pracowników.
Zał. nr 4 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)

5.5.

Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta 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
asystenta.
Prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz poinformował, że obciążenie dydaktyczne
katedry i zaistniała sytuacja kadrowa w pełni uzasadniają zatrudnienie asystenta.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta.
- 11 -

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie wyraziła zgodę na ogłoszenie
konkursu na stanowisko asystenta.
6. Podjęcie uchwały w sprawie II tury wyborów uzupełniających przedstawicieli
studentów do Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii oraz zatwierdzenie
harmonogramu wyborów.
Prof. dr hab. inż. Bernard Nowak – przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
poinformował, że w związku z upłynięciem terminu I tury wyborów uzupełniających i nie
wybraniem przedstawicieli studentów do Rady Wydziału na wszystkie wakujące miejsca,
konieczna jest zgoda Rady Wydziału na przeprowadzenie II procedury wyborów oraz
przedstawił harmonogram wyborów.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie wyraziła zgodę na II procedurę
wyborów uzupełniających przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Górnictwa i
Geoinżynierii oraz zatwierdziła harmonogram wyborów.
Zał. nr 6 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
7. Sprawozdanie z posiedzeń Senatu.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił sprawozdania z posiedzenia Senatu w dniu
2.III.2011 roku i 30. III.2011 roku.

8. Komunikaty Dziekana
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił:
1. informacje dotyczące oceny okresowej pracowników,
2. informacje dotyczące zatrudniania profesorów po 65 i 70 roku życia,
3. informacje dotyczące sympozjum „Teleinformatyka jako podstawa monitoringu w
budownictwie”, które odbędzie się 27.IV.br.,
4. informacje dotyczące konferencji „Górnictwo morskie”,
5. informacje dotyczące „Grup pościgowych na wydziale”,
6. informacje dotyczące audytu działalności statutowej,
7. informacje o obowiązku uczestnictwa członków Rady Wydziału w posiedzeniach rady.
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9.

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

porządku obrad.

Protokołowała

DZIEKAN

Lucyna Wójcik

Dr hab. inż. Piotr Czaja
prof. nadzw.
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