Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
Kraków, dnia 28.11.2011
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 24.11.2011 roku
Porządek obrad:
1.
Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1. Zatwierdzenie porządku obrad rady
1.2. Sprawy bieżące
2.
Sprawy dydaktyki
2.1. Przyjęcie raportu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.
2.2. Sprawy bieżące.
3.
Przewody doktorskie i habilitacyjne
3.1. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż.
Doroty Łochańskiej z tematem pracy „Metoda dostosowania regionalnego
wydobycia kruszyw piaskowo-żwirowych do struktury popytu” i powołania
promotora; wyznaczenie egzaminów doktorskich i powołanie komisji
przeprowadzających egzaminy doktorskie.
3.2. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż.
Łukasza Machniaka z tematem pracy „Metoda doboru technologii wydobycia
utworów trudno urabialnych w kopalniach węgla brunatnego” i powołania
promotora; wyznaczenie egzaminów doktorskich i powołanie komisji
przeprowadzających egzaminy doktorskie.
3.3. Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż.
Marty Sukiennik.
3.3. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia dr inż. Jacka Jakubowskiego do
kolokwium habilitacyjnego; wyznaczenie zakresu kolokwium, wyznaczenie
terminu kolokwium i wykładu habilitacyjnego.
4. Sprawy osobowe
4.1. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr hab. inż.
Piotrowi Czai tytułu profesora nauk technicznych i powołania recenzentów.
4.2. Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w KIŚiPS.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie Pawłowi
Olechnowiczowi tytułu Honorowy Konsul Akademii Górniczo-Hutniczej.
6. Poparcie wniosku Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki o nadanie
prof. dr hab. inż. Eugeniuszowi Świtońskiemu tytułu Doktor Honoris Causa
Akademii Górniczo-Hutniczej.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie uprawnień do
nadawania stopnia doktora nauk technicznych z dyscypliny „Budownictwo”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie uprawnień do
nadawania stopnia doktora nauk technicznych z dyscypliny „Inżynieria produkcji”.
9. Komunikaty Dziekana.
10. Wolne wnioski.
Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prowadził Dziekan Wydziału
prof. Piotr Czaja.
1. Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
Dziekan prof. Piotr Czaja wręczył indeksy studentom studiów doktoranckich oraz
dyplomy studentom, którzy zdobyli pierwsze i drugie miejsca w konkursie na „Fotoreportaż z
wyprawy mostowej na mosty Wisły górnej”.
1.1. Zatwierdzenie porządku obrad rady.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zaakceptowała przedstawiony na
posiedzeniu porządek obrad.
1.2. Sprawy bieżące.
Rada Wydziału powołała komisje skrutacyjne w składzie: 1) dr inż. Wacław
Andrusikiewicz, dr inż. Zbigniew Burtan, mgr inż. Karolina Pieprzyk-Klimaszewska
2) dr inż. Piotr Małkowski, dr inż. Anna Młynarczykowska, mgr inż. Katarzyna Kryzia.
Dziekan przedstawił listę osób nieobecnych usprawiedliwionych na posiedzeniu
Rady Wydziału.
2.

Sprawy dydaktyki
2.1. Przyjęcie raportu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.
Prodziekan dr inż. Jan Winzer przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania systemu
nadzoru jakości kształcenia w roku akad.2010/2011 dotyczące: obszaru działań w roku
2010/2011, uatrakcyjniania oferty kształcenia (kierunki zamawiane), aktualizacji i zmian
planów studiów, otwarcia II stopnia kształcenia, promocji inżynierskiej, rekrutacji na II
stopień kształcenia, struktury zgłoszeń na II stopień kształcenia oraz oceny jakości
kształcenia.
Zał. Nr 1 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
2.2. Sprawy bieżące.
Prodziekan dr inż. Krzysztof Broda przedstawił propozycję zmiany terminu praktyk
dyplomowych na kierunku „Górnictwo i Geologia”, Inżynieria Środowiska”,
„Budownictwo” i „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” na pierwsze dwa tygodnie semestru
letniego, co pozwoli studentom zebrać materiały do pracy dyplomowej.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału powyższy wniosek.
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Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła wniosek.
Zał. Nr 2 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
Prodziekan dr inż. Jan Winzer przedstawił pismo kierownika Katedry Ekonomiki i
Zarządzania w Przemyśle w sprawie upoważnienia dr inż. Anety Napieraj do prowadzenia
wykładów i promotorstwa prac dyplomowych.
Wobec braku głosów w dyskusji, dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek o
upoważnienie dr inż. Anety Napieraj do prowadzenia wykładów i promotorstwa prac
dyplomowych.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy
wniosek.
Prodziekan dr inż. Krzysztof Broda przedstawił terminy egzaminu dyplomowego
inżynierskiego:19.XII.2011, 3, 17, 31.I.2012 roku.
2.3. Struktura kształcenia na wydziale w świetle wprowadzenia KRK.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił dotychczasową strukturę kształcenia oraz
kierunki zmian na II stopniu kształcenia.
W dyskusji udział wzięli: prof. Bronisław Barchański, prof. Maciej Mazurkiewicz, prof.
Anna Sobotka, studentka Gabriela Glanda, prof. Stanisława Sanak-Rydlewska.
3.

Przewody doktorskie i habilitacyjne
3.1. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż.
Doroty Łochańskiej z tematem pracy „Metoda dostosowania regionalnego
wydobycia kruszyw piaskowo-żwirowych do struktury popytu” i powołania
promotora; wyznaczenie egzaminów doktorskich i powołanie komisji
przeprowadzających egzaminy doktorskie.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawiając prośbę mgr inż. Doroty Łochańskiej o
wszczęcie przewodu doktorskiego stwierdził, że złożone dokumenty spełniają wymogi
formalne dotyczące wszczęcia przewodu doktorskiego.
Proponowany temat pracy doktorskiej: „Metoda dostosowania regionalnego wydobycia
kruszyw piaskowo-żwirowych do struktury popytu”. Temat pracy oraz jej zakres był
omawiany na seminarium w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego w dniu 10.11.2011 roku.
Dotychczasowym opiekunem naukowym mgr inż. Doroty Łochańskiej był dr hab. inż.
Marek Stryszewski, prof. nadzw.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Doroty Łochańskiej z proponowanym
tematem pracy i powołanie promotora w osobie dr hab. inż. Marka Stryszewskiego, prof.
nadzw.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił propozycje egzaminów doktorskich i komisji
egzaminacyjnych:
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Górnictwo odkrywkowe:
dr hab. inż. Kazimierz Trybalski – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł – egzaminator
dr hab. inż. Marek Stryszewski, prof. nadzw.
dr hab. inż. Paweł Batko, prof. nadzw.
Ekonomika w przemyśle wydobywczym:
- dr hab. inż. Kazimierz Trybalski – przewodniczący
- dr hab. inż. Zdzisław Gałaś, prof. nadzw. – egzaminator
- dr hab. inż. Marek Stryszewski, prof. nadzw.
3. Język angielski:
- dr hab. inż. Kazimierz Trybalski – przewodniczący
- dr hab. inż. Marek Stryszewski, prof. nadzw.
- SJO – egzaminator
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła proponowane
egzaminy i powołała komisje egzaminacyjne.
1.
2.

3.2. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż.
Łukasz Machniak z tematem pracy „Metoda doboru technologii wydobycia
utworów trudno urabialnych w kopalniach węgla brunatnego” i powołania
promotora; wyznaczenie egzaminów doktorskich i powołanie komisji
przeprowadzających egzaminy doktorskie.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawiając prośbę mgr inż. Łukasz Machniaka o
wszczęcie przewodu doktorskiego stwierdził, że złożone dokumenty spełniają wymogi
formalne dotyczące wszczęcia przewodu doktorskiego.
Proponowany temat pracy doktorskiej: „Metoda doboru technologii wydobycia
utworów trudno urabialnych w kopalniach węgla brunatnego”. Temat pracy oraz jej zakres
był omawiany na seminarium w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego w dniu 10.11.2011
roku.
Dotychczasowym opiekunem naukowym mgr inż. Łukasza Machniaka był prof. dr
hab. inż. Wiesław Kozioł.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Łukasza Machniaka z tematem pracy
„Metoda doboru technologii wydobycia utworów trudno urabialnych w kopalniach węgla
brunatnego” i powołanie promotora w osobie prof. dr hab. inż. Wiesława Kozioła.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił propozycje egzaminów doktorskich i komisji
egzaminacyjnych:
1. Górnictwo odkrywkowe:
- dr hab. inż. Marek Cała, prof. nadzw. – przewodniczący
- dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz – egzaminator
- prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł
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- dr hab. inż. Marek Stryszewski, prof. nadzw.
2. Ekonomika w przemyśle wydobywczym:
- dr hab. inż. Marek Cała, prof. nadzw. – przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Roman Magda – egzaminator
- prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł
3. Język angielski:
- dr hab. inż. Marek Cała, prof. nadzw. – przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł
- SJO – egzaminator
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła proponowane
egzaminy i powołała komisje egzaminacyjne.
Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr inż. Marty Sukiennik.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęło pismo Promotora pracy
doktorskiej mgr inż. Marty Sukiennik informujące o przyjęciu przez Niego pracy doktorskiej
oraz prośba o nadanie sprawie dalszego biegu.
Dziekan przedstawił propozycje kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż.
Marty Sukiennik:
- prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski – Politechnika Śląska, Zabrze
- prof. dr hab. inż. Roman Magda – AGH, WGiG.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zaakceptowała zaproponowanych kandydatów.
Następnie Dziekan przedstawił proponowany skład Komisji doktorskiej:
- dr hab. inż. Kazimierz Trybalski, prof. nadzw. - przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk
- prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński
- prof. dr hab. Tadeusz Tumidajski
- dr hab. inż. Marian Branny, prof. nadzw.
- dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz, prof. nadzw.
- dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, prof. nadzw.
- dr hab. inż. Barbara Tora, prof. nadzw.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła skład Komisji
doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Marty Sukiennik.
3.4. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia dr inż. Jacka Jakubowskiego
do kolokwium habilitacyjnego; wyznaczenie zakresu kolokwium,
wyznaczenie terminu kolokwium i wykładu habilitacyjnego.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk, przewodniczący Zespołu przedstawił protokół
z posiedzenia Zespołu powołanego przez Radę Wydziału w sprawie przewodu habilitacyjnego
dr inż. Jacka Jakubowskiego. Zespół po zapoznaniu się z recenzjami dorobku naukowego
i rozprawy habilitacyjnej w zakończeniu protokołu stwierdził, że Kandydat spełnia warunki
3.3.
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wymagane dla przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego i przedstawił wniosek Radzie
Wydziału o dopuszczenie dr inż. Jacka Jakubowskiego do kolokwium habilitacyjnego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan dr hab. inż. Piotr Czaja poddał
pod tajne głosowanie wniosek o dopuszczenie dr inż. Jacka Jakubowskiego 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
15.12.2011 roku, godz.1100.
4. Sprawy osobowe
4.1. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr hab. inż.
Piotrowi Czai tytułu profesora nauk technicznych i powołania recenzentów.
Prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz przedstawił protokół z posiedzenia Zespołu,
w którym Zespół po zapoznaniu się z dokumentacją, pozytywnie ocenił całokształt
działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Kandydata. Zespół występuje do Rady
Wydziału z wnioskiem o wszczęcie postępowania o nadanie dr hab. inż. Piotrowi Czai tytułu
profesora nauk technicznych.
Zespół zaproponował powołanie recenzentów i zgłosił następujących kandydatów:
1. prof. dr hab. inż. Mariana Dolipskiego – z Politechniki Śląskiej, Katowice
2. prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia – z Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków.
Wobec braku głosów w dyskusji, Prodziekan prof. Marek Cała poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr hab. inż. Piotrowi
Czai tytułu profesora nauk technicznych.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania o nadanie
dr hab. inż. Piotrowi Czai tytułu profesora nauk technicznych.
Prodziekan prof. Marek Cała poddał pod głosowanie Rady Wydziału proponowanych
recenzentów dorobku naukowego dr hab. inż. Piotra Czai: prof. dr hab. inż. Mariana
Dolipskiego, prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, większością głosów zaakceptowała prof. dr hab. inż.
Mariana Dolipskiego i prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia na recenzentów dorobku
naukowego dr hab. inż. Piotra Czai.
4.2. Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w KIŚiPS.
Prodziekan prof. Marek Cała przedstawił pismo kierownika Katedry Inżynierii
Środowiska i Przeróbki Surowców z prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na
stanowisko adiunkta.
Wobec braku głosów w dyskusji, Prodziekan prof. Marek Cała poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta.
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Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie wyraziła zgodę na ogłoszenie
konkursu na stanowisko adiunkta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie Pawłowi
Olechnowiczowi tytułu Honorowy Konsul Akademii Górniczo-Hutniczej.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił uzasadnienie do wniosku o nadanie Pawłowi
Olechnowiczowi godności „Honorowy Konsul AGH” oraz zasługi za aktywne promowanie
Akademii Górniczo-Hutniczej i rozwijanie w przemyśle jej osiągnięć naukowych w zakresie
nowoczesnej energetyki.
W dyskusji udział wzięli: prof. Piotr Witakowski, prof. Marek Cała, prof. Piotr Czaja.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o nadanie Pawłowi Olechnowiczowi godności
„Honorowy Konsul AGH”.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, większością głosów wyraziła zgodę na
wystąpienie z powyższym wnioskiem.
Zał. Nr 3 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
6. Poparcie wniosku Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki o nadanie
prof. dr hab. inż. Eugeniuszowi Świtońskiemu tytułu Doktor Honoris Causa
Akademii Górniczo-Hutniczej.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił poinformował, że Dziekan Wydziału Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki zwrócił się z prośbą o poparcie przez naszą Radę Wydziału
inicjatywy nadania prof. dr hab. inż. Eugeniuszowi Świtońskiemu tytułu Doktor Honoris
Causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Następnie Dziekan przedstawił życiorys, przebieg pracy
zawodowej, działalność naukową, dydaktyczno-wychowawczą i organizacyjną kandydata.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o nadanie prof. dr hab. inż. Eugeniuszowi Świtońskiemu tytułu
Doktor Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, większością głosów poparła wniosek Rady
Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki o nadanie prof. dr hab. inż. Eugeniuszowi
Świtońskiemu tytułu Doktor Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie uprawnień do
nadawania stopnia doktora nauk technicznych z dyscypliny „Budownictwo”.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił wniosek przygotowany przez Katedrę
Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki w sprawie przyznania przez Centralną Komisję
ds. Stopni i Tytułów uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych z dziedziny:
nauki techniczne, z dyscypliny „Budownictwo”.
Dziekan szczegółowo przedstawił obecny potencjał kadrowy oraz laboratoryjny
niezbędny do ubiegania się o uprawnienia. Dodatkowo Dziekan przedstawił również
proponowany system oceny potencjału naukowego jednostki w procesie kategoryzacji, w
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którym liczyć się będzie nie liczba „samodzielnych pracowników nauki”, ale liczba
posiadanych uprawnień do nadawania stopni i tytułów naukowych. Te dwa fakty bardzo
mocno przemawiają za potrzebą złożenia do CK takich wniosków.
Jest to również uzasadnienie do następnego punktu porządku obrad.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o wystąpienie do CK przyznania uprawnień do nadawania stopnia
doktora nauk technicznych z dyscypliny „Budownictwo”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
Zał. Nr 4 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie uprawnień do
nadawania stopnia doktora nauk technicznych z dyscypliny „Inżynieria produkcji”.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił wniosek przygotowany przez Katedrę
Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle w sprawie przyznania przez Centralną Komisję ds.
Stopni i Tytułów uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych z dziedziny:
nauki techniczne, z dyscypliny „Inżynieria produkcji” (uzasadnienie jak w punkcie 7).
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o wystąpienie do CK przyznania uprawnień do nadawania stopnia
doktora nauk technicznych z dyscypliny „Inżynieria produkcji”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie wyraziła zgodę na wystąpienie
z powyższym wnioskiem.
Zał. Nr 5 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
9. Komunikaty Dziekana
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił informacje:
- ze spotkania władz Uczelni w Krynicy,
- dotyczące organizacji obchodów „Dnia Górnika 2011”
10.

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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