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im. Stanisława Staszica
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
Kraków, dnia 28.10.2011
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 27.10.2011 roku
Porządek obrad:
1.
Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1. Zatwierdzenie porządku obrad rady.
1.2. Wręczenie dyplomów.
1.3. Sprawy bieżące.
2.
Sprawy dydaktyki
2.1. Zatwierdzenie punktów ECTS dla studiów doktoranckich.
2.2. Powołanie opiekunów naukowych doktorantów I roku studiów doktoranckich.
2.3. Zmiana opiekuna naukowego doktorantki II roku studiów mgr inż. Pauliny
Łyko.
2.4. Sprawy bieżące.
3.
Przewody doktorskie i habilitacyjne
3.1. Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr
inż. Zbigniewa Kuczery.
3.2. Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż.
Wiktora Filipka.
3.3. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia dr inż. Zbigniewa Piotrowskiego do
kolokwium habilitacyjnego; wyznaczenie zakresu kolokwium, wyznaczenie
terminu kolokwium i wykładu habilitacyjnego.
4. Sprawy osobowe
4.1. Powołanie Zespołu dla rozpatrzenia wniosku o wszczęcie postępowania o
nadanie dr hab. inż. Piotrowi Czai tytułu profesora nauk technicznych.
4.2. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Stanisławy SanakRydlewskiej na stanowisku profesora zwyczajnego.
4.3. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie Herbertowi
Wirth tytułu Honorowy Konsul Akademii Górniczo-Hutniczej.
4.4. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie Pawłowi
Olechnowiczowi tytułu Honorowy Konsul Akademii Górniczo-Hutniczej.
5. Zaopiniowanie wniosków o powołanie zastępców kierowników katedr.
6. Komunikaty Dziekana.
7. Wolne wnioski.

-1-

Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prowadził Dziekan Wydziału
prof. Piotr Czaja.
1. Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1. Zatwierdzenie porządku obrad rady.
Dziekan prof. Piotr Czaja zaproponował uzupełnienie porządku obrad rady: dodanie
pkt: 3.0. Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Józefowi Pyra stopnia doktora nauk
technicznych; 3.3. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż.
Alony Nad z tematem pracy „Analiza rozdrabniania warstwowego na podstawie efektów
rozdrabniania pojedynczych ziaren” i powołania promotora; wyznaczenie egzaminów
doktorskich i powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie oraz wykreślenie
punktów: 4.3. i 4.4.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym zaakceptowała przedstawiony
na posiedzeniu porządek obrad wraz ze zmianami.
1.2. Wręczenie dyplomów
Dziekan prof. Piotr Czaja wręczył dyplomy pracownikom Wydziału za osiągnięcia
naukowe, dydaktyczne i organizacyjne wyróżnione nagrodą Rektora oraz za długoletnią
pracę.
1.3. Sprawy bieżące.
Dziekan przedstawił listę osób nieobecnych usprawiedliwionych.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym przy jednym głosie przeciw powołała komisje
skrutacyjne w składzie: 1) dr inż. Marek Borowski, mgr inż. Katarzyna Kryzia, mgr inż.
Karolina Pieprzyk-Klimaszewska; 2) dr inż. Zbigniew Burtan, dr inż. Anna
Młynarczykowska, mgr inż. Robert Ślizień.
2.

Sprawy dydaktyki
2.1. Zatwierdzenie punktów ECTS dla studiów doktoranckich
Prodziekan prof. Kazimierz Trybalski przedstawił proponowana ilość punktów ECTS
dla poszczególnych przedmiotów na studiach doktoranckich.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału, wniosek o zatwierdzenie punktów ECTS dla studiów doktoranckich.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. Nr 1 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
Powołanie opiekunów naukowych doktorantów I roku studiów
doktoranckich
Prodziekan prof. Kazimierz Trybalski przedstawił kandydatów na opiekunów
studentów I roku studiów doktoranckich.
2.2.
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Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zaakceptowała propozycję jawnego
głosowania na listę kandydatów.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału, wniosek o powołanie przedstawionych kandydatów na opiekunów
studentów I roku studiów doktoranckich.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy
wniosek.
Zał. Nr 2 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu i zał. nr 1).
Zmiana opiekuna naukowego doktorantki II roku studiów mgr inż.
Pauliny Łyko.
Prodziekan prof. Kazimierz Trybalski poinformował, że mgr inż. Paulina Łyko
zaangażowała się w prace naukowe związane z inżynierią środowiska i współpracuje z prof.
dr hab. inż. Maciejem Mazurkiewiczem. W związku z tym prof. Kazimierz Trybalski,
dotychczasowy opiekun mgr inż. Pauliny Łyko zwrócił się z prośbą o zmianę opiekuna.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała propozycję jawnego
głosowania.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek o
powołanie prof. dr hab. inż. Macieja Mazurkiewicza na opiekuna naukowego doktorantki II
roku studiów doktoranckich mgr inż. Pauliny Łyko.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. nr 3 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
2.3.

2.4. Sprawy bieżące.
Prodziekan prof. Kazimierz Trybalski przedstawił sprawozdanie z postępów
doktorantów w roku akad. 2010/2011.
Prodziekan dr inż. Krzysztof Broda przedstawił korektę planu studiów kierunku
„Budownictwo” i „Inżynieria Środowiska” dotyczącą zmiany ilości punktów ECTS za język
obcy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek o zatwierdzenie
korekty planu studiów kierunku „Budownictwo” i „Inżynieria Środowiska” na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. nr 4 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
Prodziekan dr inż. Krzysztof Broda przedstawił pismo kierownika Katedry Górnictwa
Podziemnego w sprawie upoważnienia dr inż. Mariusza Kapusty do prowadzenia wykładów i
promotorstwa prac dyplomowych.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek o
upoważnienie dr inż. Mariusza Kapusty do prowadzenia wykładów i prac dyplomowych.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
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3.

Przewody doktorskie i habilitacyjne
3.0. Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Józefowi Pyrze stopnia
doktora nauk technicznych
Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja, przewodniczący komisji doktorskiej, przedstawił
protokół z publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Józefa Pyry, która odbyła się
27.10.2011 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. Józefowi Pyrze stopnia doktora nauk technicznych pod
głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż. Józefowi
Pyrze stopnia doktora nauk technicznych.
Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr inż. Zbigniewa Kuczery.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęło pismo Promotora pracy
doktorskiej mgr inż. Zbigniewa Kuczery informujące o przyjęciu przez Niego pracy
doktorskiej oraz prośba o nadanie sprawie dalszego biegu.
Dziekan przedstawił propozycje kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż.
Zbigniewa Kuczery:
- dr hab. inż. Jan Drenda – Politechnika Śląska, Gliwice
- prof. dr hab. inż. Stanisław Wasilewski – AGH, WGiG.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zaakceptowała zaproponowanych kandydatów.
3.1.

Następnie Dziekan przedstawił proponowany skład Komisji doktorskiej:
- dr hab. inż. Piotr Czaja - przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Roman Magda
- prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk
- prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz
- prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak
- dr hab. inż. Paweł Batko, prof. nadzw.
- dr hab. inż. Marian Branny, prof. nadzw.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła skład Komisji doktorskiej
w przewodzie doktorskim mgr inż. Zbigniewa Kuczery.
Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr inż. Wiktora Filipka.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęło pismo Promotora pracy

3.2.
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doktorskiej mgr inż. Wiktora Filipka informujące o przyjęciu przez Niego pracy doktorskiej
oraz prośba o nadanie sprawie dalszego biegu.
Dziekan przedstawił propozycje kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż.
Wiktora Filipka:
- prof. dr hab. inż. Zbigniew Szwast – Politechnika Warszawska, Warszawa
- dr hab. inż. Marian Branny, prof. nadzw. – AGH, WGiG.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zaakceptowała zaproponowanych kandydatów.
Następnie Dziekan przedstawił proponowany skład Komisji doktorskiej:
- dr hab. inż. Marek Cała - przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Roman Magda
- prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk
- prof. dr hab. Andrzej Olajossy
- prof. dr hab. inż. Stanisław Wasilewski
- dr hab. inż. Paweł Batko, prof. nadzw.
- dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, prof. nadzw.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła skład Komisji doktorskiej w przewodzie
doktorskim mgr inż. Wiktora Filipka.
Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż.
Alony Nad z tematem pracy „Analiza rozdrabniania warstwowego na
podstawie efektów rozdrabniania pojedynczych ziaren” i powołania
promotora; wyznaczenie egzaminów doktorskich i powołanie komisji
przeprowadzających egzaminy doktorskie.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawiając prośbę mgr inż. Alony Nad o
wszczęcie przewodu doktorskiego stwierdził, że złożone dokumenty spełniają wymogi
formalne dotyczące wszczęcia przewodu doktorskiego.
Proponowany temat pracy doktorskiej: „Analiza rozdrabniania warstwowego na
podstawie efektów rozdrabniania pojedynczych ziaren”. Temat pracy oraz jej zakres był
omawiany na seminarium w Katedrze Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców w dniu
17.10.2011 roku.
Dotychczasowym opiekunem naukowym mgr inż. Alony Nad był prof. dr hab.
Marian Brożek
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Alony Nad z
proponowanym tematem pracy i powołanie promotora w osobie prof. dr hab. Mariana
Brożka.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił propozycje egzaminów doktorskich i komisji
egzaminacyjnych:
1. Przeróbka surowców mineralnych:
- prof. dr hab. inż. Bernard Nowak – przewodniczący
3.3.
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- dr hab. Jolanta Marciniak-Kowalska, prof. nadzw. – egzaminator
- prof. dr hab. Marian Brożek
- dr hab. inż. Barbara Tora, prof. nadzw.
2. Technika komputerowa w badaniach naukowych:
- prof. dr hab. inż. Bernard Nowak – przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Jan Walaszczyk - egzaminator
- prof. dr hab. Marian Brożek
3. Język angielski:
- prof. dr hab. inż. Bernard Nowak – przewodniczący
- prof. dr hab. Marian Brożek
- SJO – egzaminator
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła proponowane
egzaminy i powołała komisje egzaminacyjne.
Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia dr inż. Zbigniewa
Piotrowskiego do kolokwium habilitacyjnego; wyznaczenie zakresu
kolokwium, wyznaczenie terminu kolokwium i wykładu habilitacyjnego.
Prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz, przewodniczący Zespołu przedstawił
szczegółowo protokół z posiedzenia Zespołu powołanego przez Radę Wydziału w sprawie
przewodu habilitacyjnego dr inż. Zbigniewa Piotrowskiego. Zespół po zapoznaniu się z
recenzjami dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej w zakończeniu protokołu
stwierdził, że Kandydat spełnia warunki wymagane dla przeprowadzenia kolokwium
habilitacyjnego i przedstawił wniosek Radzie Wydziału o dopuszczenie dr inż. Zbigniewa
Piotrowskiego do kolokwium habilitacyjnego.
Wobec braku głosów w dyskusji , Dziekan dr hab. inż. Piotr Czaja poddał pod tajne
głosowanie wniosek o dopuszczenie dr inż. Zbigniewa Piotrowskiego do kolokwium
habilitacyjnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o dopuszczeniu Kandydata do
kolokwium habilitacyjnego.
Rada Wydziału, jednomyślnie zaakceptowała zakres kolokwium habilitacyjnego:
górnictwo i geologia inżynierska, dyscyplina naukowa: górnictwo i geologia inżynierska.
Rada Wydziału wyznaczyła termin kolokwium i wykładu habilitacyjnego na dzień
1.12.2011 roku, godz.1000.
3.4.

4.

Sprawy osobowe.
4.1. Powołanie Zespołu dla rozpatrzenia wniosku o wszczęcie postępowania o
nadanie dr hab. inż. Piotrowi Czai tytułu profesora nauk technicznych.
Prodziekan dr hab. inż. Marek Cała przedstawił wniosek kierownika Katedry
Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr
hab. inż. Piotrowi Czai tytułu profesora nauk technicznych.

-6-

Prodziekan dr hab. inż. Marek Cała przedstawił proponowany skład Zespołu:
- prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz - przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł
- prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk
- prof. dr hab. inż. Bernard Nowak
- prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak
- prof. dr hab. inż. Stanisław Wasilewski.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała skład Zespołu
dla rozpatrzenia wniosku o nadanie dr hab. inż. Piotrowi Czai tytułu profesora nauk
technicznych.
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Stanisławy SanakRydlewskiej na stanowisku 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. Stanisława Sanak-Rydlewska 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 tajne
głosowanie wniosek o mianowanie prof. dr hab. Stanisławy Sanak-Rydlewskiej na stanowisko
profesora zwyczajnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
4.2.

Zaopiniowanie wniosków o powołanie zastępców kierowników katedr.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęły wnioski kierowników katedr
o powołanie ich zastępców, którym upłynął termin pełnienia funkcji.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod tajne
głosowanie Rady Wydziału wnioski o powołanie zastępców kierowników katedr.
5.

Katedra Górnictwa Podziemnego:
1. dr inż. Dariusz Chlebowski,
Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki:
1. dr inż. Piotr Małkowski,
2. dr inż. Zbigniew Niedbalski,
Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców:
1. dr inż. Tomasz Niedoba.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała powyższe wnioski.
Zał. nr 5 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
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6.

Komunikaty Dziekana
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił:
1. informacje dotyczące nowych programów studiów opartych na zasadach KRK,
2. informacje dotyczące konferencji „Górnictwo morskie”, która odbędzie się
7-8.XII.2011 roku w AGH,
Prodziekan prof. Marek Cała przedstawił informacje dotyczące badań naukowych.

6.

Wolne wnioski
Prof. Maciej Mazurkiewicz zgłosił wniosek, aby protokoły z posiedzeń komisji ds.
stopni i tytułów naukowych rozsyłać elektronicznie do członków Rady Wydziału przed
posiedzeniem.
Dziekan prof. Piotr Czaja poddał powyższy wniosek pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym jednomyślnie wyraziła zgodę na przesyłanie
protokołów z posiedzeń komisji ds. stopni i tytułów naukowych rozsyłać elektronicznie do
członków Rady Wydziału przed posiedzeniem.

Protokołowała

DZIEKAN

Lucyna Wójcik

Dr hab. inż. Piotr Czaja
prof. nadzw.
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