Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
Kraków, dnia 3.04.2012
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 29.03.2012 roku
Porządek obrad:
1.
Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1. Zatwierdzenie porządku obrad rady
1.2. Wręczenie dyplomów
1.3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 1.03.2012r
1.4. Sprawy bieżące
2.
Sprawy dydaktyki
2.1. Uchwała dotycząca efektów kształcenia dla I i II stopnia wszystkich kierunków
studiów
2.2. Zatwierdzenie planów studiów
2.3. Sprawy bieżące
3.
Przewody habilitacyjne
3.1. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż. Piotra
Saługi; powołanie recenzentów
3.2. Powołanie Zespołu dla rozpatrzenia wniosku o wszczęcie przewodu
habilitacyjnego dr inż. Dariusza Fuksy
4.
Sprawy osobowe
4.1. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr hab. inż.
Piotrowi Czai tytułu profesora nauk technicznych
4.2. Powołanie recenzentów w postępowaniu o mianowanie prof. dr hab. inż.
Stanisława Wasilewskiego na stanowisko profesora zwyczajnego
4.3. Powołanie recenzenta oceny dorobku naukowo-dydaktycznego dr hab. inż.
Alicji Uliasz-Bocheńczyk w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora
nadzwyczajnego
4.4. Powołanie recenzenta oceny dorobku naukowo-dydaktycznego dr hab. inż.
Zbigniewa Piotrowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora
nadzwyczajnego
4.5. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. inż. Tadeusza
Majcherczyka na stanowisku profesora zwyczajnego
4.6. Przyznanie stypendium doktorskiego mgr inż. Łukaszowi Herezemu (KGP)
4.7. Przyznanie stypendium doktorskiego mgr inż. Rafałowi Łuczakowi (KGP)

Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta i asystenta w
KIŚiPS
4.9. Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy
w KGBiG
4.10. Zaopiniowanie wniosków o odznaczenia państwowe
5. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu
6. Komunikaty Dziekana
7. Wolne wnioski
4.8.

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
punktów: 3.3. Powołanie Zespołu dla rozpatrzenia wniosku o wszczęcie postępowania o
nadanie dr Andrzejowi Krowiakowi stopnia doktora habilitowanego ; 4.6. Powołanie
recenzenta w postępowaniu o nadanie prof. dr hab. inż. Adamowi Klichowi Tytułu Profesor
Honorowy AGH; wykreślenie punktu 4.10. oraz zmianę numeracji pozostałych punktów
porządku obrad.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała przedstawiony
na posiedzeniu porządek obrad wraz ze zmianami.
1.2. Wręczenie dyplomów
Dziekan prof. Piotr Czaja wręczył dyplomy pracownikom Wydziału za długoletnią
pracę.
Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu
1.03.2012 r.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła protokół z
posiedzenia w dniu 1.03.2012 roku.
1.3.

1.4. Sprawy bieżące.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie powołała komisje skrutacyjne
w składzie: 1) dr inż. Marek Borowski, dr Anna Młynarczykowska, mgr inż. Robert
Ślizień, 2) dr inż. Jerzy Stasica, dr inż. Arkadiusz Utrata, mgr inż. Katarzyna PieprzykKlimaszewska.
Dziekan przedstawił listę osób nieobecnych usprawiedliwionych na posiedzeniu
Rady Wydziału.
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2.

Sprawy dydaktyki
2.1. Uchwała dotycząca efektów kształcenia dla I i II stopnia wszystkich
kierunków studiów
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że zgodnie z wymaganiami Krajowej Rady
Kwalifikacyjnej uczelnie i wydziały są zobowiązane do opracowania dokumentacji
dotyczącej efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków i stopni studiów.
Dokumentacja zawierająca: ogólne efekty kształcenia, szczegółowe efekty kształcenia oraz
plany studiów została przekazana e-mailem do członków Rady Wydziału.
Prodziekan dr inż. Jan Winzer przedstawił informacje dotyczące efektów kształcenia
dla I i II stopnia na kierunkach studiów: Górnictwo i Geologia, Inżynieria Środowiska,
Budownictwo, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Dokumentacja została zatwierdzona
przez Rady Programowe poszczególnych kierunków studiów.
Prof. Stanisława Sanak-Rydlewska poinformowała, że zatwierdzenie planów
studiów jest bardzo istotne dla dotrzymania terminów opracowania dokumentacji na
uczelni i zwróciła się z prośbą do za-ców kierowników katedr o przekazanie informacji kto
i za które przedmioty będzie odpowiedzialny. Jest to związane z przydzieleniem kont, które
będą obsługiwać tylko osoby odpowiedzialne za prowadzenie przedmiotu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie efektów kształcenia dla I i II stopnia wszystkich
kierunków studiów.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. Nr 1 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
2.2. Zatwierdzenie planów studiów
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że zatwierdzenie planów studiów jest
związane z punktem 2.1. porządku obrad.
W dyskusji udział wzięli:
- prof. Nikodem Szlązak zgłosił uwagi dotyczące planu studiów dla kierunku „Górnictwo i
Geologia” przedmiotu „Aerologia górnicza i przewietrzanie”,
- prof. Jerzy Klich zaproponował, aby była możliwość wprowadzania zmian w trakcie
opracowywania planów studiów, czyli stosowania pewnej elastyczności w wyborze
przedmiotów przez studentów,
- prof. Waldemar Korzeniowski zaproponował, aby strukturę dopasować do ogólnych
zasad, natomiast dać możliwość wprowadzenia korekty nazwy przedmiotów.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie planów studiów ze zgłoszonymi
uwagami.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. Nr 2 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
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2.3. Sprawy bieżące
Prodziekan prof. Kazimierz Trybalski poinformował, że wpłynęło pismo z Katedry
Górnictwa Odkrywkowego w sprawie zmiany nazwy specjalności na kierunku „Inżynieria
Środowiska” z „Rewitalizacja terenów przemysłowych” na „Roboty inżynierskie i
rekultywacja”.
Prof. Wiesław Kozioł wyjaśnił przyczynę zmiany nazwy specjalności.
W dyskusji nad nazwą specjalności wzięli udział: prof. Piotr Czaja, prof. Anna Sobotka,
prof. Jerzy Klich. Ze względu na brak jednoznacznej propozycji nazwy specjalności,
Dziekan zaproponował, aby jeszcze popracować nad nazwą.
Prodziekan prof. Kazimierz Trybalski przedstawił proponowane tematy prac
magisterskich na studiach niestacjonarnych na kierunku „Górnictwo i Geologia”.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie tematów prac magisterskich na studiach
niestacjonarnych na kierunku „Górnictwo i Geologia”.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
Prodziekan dr inż. Jan Winzer przedstawił sprawozdanie z rekrutacji na II stopień studiów.
3.

Przewody habilitacyjne
3.1. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż.
Piotra Saługi; powołanie recenzentów.
Dr hab. inż. Ryszard Snopkowski przedstawił szczegółowo protokół z posiedzenia

Zespołu powołanego przez Radę Wydziału dla rozpatrzenia prośby o wszczęcie przewodu
habilitacyjnego dr inż. Piotra Saługi. 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.
Piotra Saługi z dziedziny: nauki techniczne, z dyscypliny: górnictwo i geologia inżynierska.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wszczęcie przewodu
habilitacyjnego dr inż. Piotra Saługi.
Dziekan dr hab. inż. Piotr Czaja zaproponował na recenzentów w przewodzie
habilitacyjnym dr inż. Piotra Saługi:
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-

prof. dr hab. inż. Halina Henzel – Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice

-

prof. dr hab. inż. Roman Magda – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, powołała recenzentów w przewodzie

habilitacyjnym dr inż. Piotra Saługi: prof. dr hab. inż. Halinę Henzel i prof. dr hab. inż.
Romana Magdę.

3.2.

Powołanie Zespołu w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż.
Dariusza Fuksy

Dziekan dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił prośbę dr inż. Dariusza Fuksy o wszczęcie
przewodu habilitacyjnego.
Dr inż. Dariusz Fuksa przedstawia rozprawę habilitacyjną nt. „Metoda oceny wpływu
zmiennego zapotrzebowania odbiorców węgla kamiennego na efektywność funkcjonowania
wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie powołała Zespół dla rozpatrzenia
prośby dr inż. Dariusza Fuksy o wszczęcie przewodu habilitacyjnego, w składzie:
-

prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński – przewodniczący

-

prof. dr hab. Maria Sierpińska

-

prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz

-

prof. dr hab. Tadeusz Tumidajski

-

dr hab. inż. Jacek Jakubowski.

3.3.

Powołanie Zespołu dla rozpatrzenia wniosku o wszczęcie przewodu
habilitacyjnego dr Andrzeja Krowiaka

Dziekan dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował, że zgodnie z nową ustawą o stopniach i
tytułach Centralna Komisja zwróciła się do Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH o
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Andrzeja Krowiaka.
Dziekan zaproponował, aby Rada Wydziału powołała Zespół do przeanalizowania dorobku
naukowego Kandydata oraz stwierdzenia czy dorobek zawiera publikacje z dyscypliny
„górnictwo i geologia inżynierska” , z której nasz wydział posiada uprawnienia do nadawania
stopnia doktora habilitowanego.
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Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie powołała Zespół dla oceny dorobku
naukowego dr Andrzeja Krowiaka w składzie:
-

prof. dr hab. inż. Roman Magda – przewodniczący

-

prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński

-

dr hab. inż. Ryszard Snopkowski.

Dziekan dr hab. inż. Piotr Czaja zaproponował, aby po wstępnej pozytywnej ocenie dorobku
naukowego z dyscypliny naukowej „górnictwo i geologia inżynierska”, Zespół będzie
stanowił członków wchodzących w skład komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną
Komisję.

4.

Sprawy osobowe
4.1.

Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie
dr hab. inż. Piotrowi Czai tytułu profesora nauk technicznych

Prodziekan dr hab. inż. Kazimierz Trybalski poinformował, że protokół z posiedzenia
Zespołu powołanego w sprawie nadania dr hab. inż. Piotrowi Czai tytułu profesora nauk
technicznych został przesłany do członków Rady Wydziału drogą elektroniczną. Zespół, po
zapoznaniu się z całokształtem dorobku naukowego dr hab. inż. Piotra Czai i opiniami
recenzentów, przedstawił Radzie Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii jednomyślny
wniosek o nadanie dr hab. inż. Piotrowi Czai tytułu profesora nauk technicznych.
W dyskusji udział wzięli:
- dr hab. inż. Jerzy Klich poinformował, że dr hab. inż. Piotr Czaja brał udział w Zespole
opracowującym technologię kompleksowej likwidacji KWK „1-go Maja”. Kierował pracami
dotyczącymi w szczególności likwidacji szybów w ujęciu wielobranżowym. Prace związane z
tym przedsięwzięciem zostały udokumentowane i obejmowały również opracowanie patentu,
co jest opublikowane w dokumentach Urzędu Patentowego. Dr hab. inż. Jerzy Klich
stwierdził, że dorobek naukowy Kandydata jest właściwy do wystąpienia z wnioskiem o
nadanie dr hab. inż. Piotrowi Czai tytułu profesora oraz zwrócił się do Rady Wydziału o
poparcie wniosku Zespołu,
- prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś stwierdził, że dr hab. inż. Piotr Czaja posiada znaczący
dorobek naukowy, Jego działalność dydaktyczna i organizacyjna w pełni odpowiada
wymogom stawianym przez Ustawę oraz poparł wniosek Zespołu.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Prodziekan dr hab. inż. Kazimierz Trybalski
poddał wniosek Zespołu pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała wniosek o nadanie
dr hab. inż. Piotrowi Czai tytułu profesora nauk technicznych.
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4.2.

Powołanie recenzentów w postępowaniu o mianowanie prof. dr hab. inż.
Stanisława Wasilewskiego na stanowisko profesora zwyczajnego

Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynął protokół Komisji Konkursowej w
sprawie mianowania prof. dr hab. inż. Stanisława Wasilewskiego na stanowisko profesora
zwyczajnego. Komisja Konkursowa informuje, że na ogłoszony konkurs wpłynął wniosek
prof. dr hab. inż. Stanisława Wasilewskiego.
Prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicza zwrócił się do Rady Wydziału o poparcie wniosku
Komisji Konkursowej.
Komisja Konkursowa proponuje powołanie recenzentów dorobku naukowego Kandydata:
-

prof. dr hab. inż. Stanisława Cierpisza, z Politechniki Śląskiej, Gliwice

-

prof. dr hab. inż. Nikodema Szlązaka z Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków.

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. inż. Stanisława
Cierpisza i prof. dr hab. inż. Nikodema Szlązaka na recenzentów dorobku naukowego prof.
dr hab. inż. Stanisława Wasilewskiego.

4.3.

Powołanie recenzenta oceny dorobku naukowo-dydaktycznego dr hab. inż.
Alicji Uliasz-Bocheńczyk w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora
nadzwyczajnego na czas określony.

Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował, że zatrudnienie dr hab. inż. Alicji
Uliasz-Bocheńczyk pozwoli wzmocnić kadrę naukowo-dydaktyczną na kierunku
„Inżynieria Środowiska” oraz przedstawił protokół Komisji Konkursowej, w którym Komisja
informuje, że na ogłoszony konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego wpłynął
wniosek dr hab. inż. Alicji Uliasz-Bocheńczyk. Komisja Konkursowa stwierdziła, że wniosek
spełnia wymagania formalne i zaproponowała powołanie na recenzenta dorobku naukowego
Kandydatki dr hab. inż. Zbigniewa Giergicznego.
Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś poprosił o podanie informacji czy Kandydatka złożyła
oświadczenie o podstawowym zatrudnieniu w AGH.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek Komisji
Konkursowej pod głosowanie Rady Wydziału.
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Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, powołała dr hab. inż. Zbigniewa Giergicznego
na recenzenta dorobku naukowego dr hab. inż. Alicji Uliasz-Bocheńczyk.

4.4.

Powołanie recenzenta oceny dorobku naukowo-dydaktycznego dr hab. inż.
Zbigniewa Piotrowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora
nadzwyczajnego na czas określony.

Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji Konkursowej, w
którym Komisja informuje, że na ogłoszony konkurs na stanowisko profesora
nadzwyczajnego

wpłynął wniosek dr hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego. Komisja

Konkursowa stwierdziła, że wniosek spełnia wymagania formalne i zaproponowała powołanie
na recenzenta dorobku naukowego Kandydata prof. dr hab. inż. Wiesława Blaschke.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek Komisji
Konkursowej pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, powołała prof. dr hab. inż. Wiesława Blaschke
na recenzenta dorobku naukowego dr hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego.

4.5.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. inż. Tadeusza
Majcherczyka na stanowisku profesora zwyczajnego.

Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że sprawa zatrudnienia prof. dr hab. inż.
Tadeusza Majcherczyka związana jest z Jego przejściem na emeryturę.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o zatrudnienie prof. dr hab. inż. Tadeusza Majcherczyka na stanowisku
profesora zwyczajnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.

4.6.

Powołanie recenzenta w postępowaniu o nadanie prof. dr hab. inż. Adamowi
Klichowi tytułu Profesor Honorowy AGH

Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował, że Senat AGH w dniu 28.03.2012
roku podjął uchwałę o powołaniu Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii do zaopiniowania

-8-

wniosku o nadanie prof. dr hab. inż. Adamowi Klichowi tytułu Profesor Honorowy AGH na
wniosek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.
Dziekan postawił wniosek o powołanie prof. dr hab. inż. Tadeusza Majcherczyka na
recenzenta oceny dorobku naukowego prof. dr hab. inż. Adama Klicha.
Wobec braku zgłoszeń innych kandydatów, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił powyższy
wniosek pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, powołała prof. dr hab. inż. Tadeusza
Majcherczyka na recenzenta dorobku naukowego prof. dr hab. inż. Adama Klicha.
4.7.

Przyznanie stypendium doktorskiego mgr inż. Łukaszowi Herezemu
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynął wniosek o przyznanie

mgr inż. Łukaszowi Herezemu stypendium doktorskiego w okresie

od 1.04.2012 do

31.12.2012 roku. Złożone dokumenty spełniają wymogi formalne dotyczące przyznania
stypendium doktorskiego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o przyznanie mgr inż. Łukaszowi Herezemu stypendium
doktorskiego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.

4.8.

Przyznanie stypendium doktorskiego mgr inż. Rafałowi Łuczakowi

Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynął wniosek o przyznanie
mgr inż. Rafałowi Łuczakowi stypendium doktorskiego w okresie

od 1.04.2012 do

31.12.2012 roku. Złożone dokumenty spełniają wymogi formalne dotyczące przyznania
stypendium doktorskiego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o przyznanie mgr inż. Rafałowi Łuczakowi stypendium
doktorskiego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
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4.9.

Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta i asystenta
w KIŚiPS.

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry Inżynierii
Środowiska i Przeróbki Surowców z prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na
stanowisko adiunkta i asystenta.
W dyskusji udział wzięli:
- prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz wyjaśnił, że osobie zatrudnionej na stanowisku
asystenta upływa roczny termin zatrudnienia i przedłużenie umowy możliwe jest po
konkursie,
- prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś zwrócił uwagę, że przy zatrudnianiu na stanowisku asystenta
i adiunkta jest wymagana znajomość języka angielskiego.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta
i asystenta.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie wyraziła zgodę na ogłoszenie
konkursu na stanowisko adiunkta i asystenta.
4.10. Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko starszego
wykładowcy w KGBiG
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry Geomechaniki,
Budownictwa i Geotechniki

z prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na

stanowisko starszego wykładowcy.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk poinformował, że dwie osoby w ubiegłym roku
przeszły na emeryturę i zatrudnienie osoby na stanowisku starszego wykładowcy wynika z
potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś poinformował, że zatrudnienie pracowników w AGH na
stanowisku wykładowcy i starszego wykładowcy może nastąpić tylko w szczególnym
przypadku.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie

Rady Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko starszego

wykładowcy.
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Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie wyraziła zgodę na ogłoszenie
konkursu na stanowisko starszego wykładowcy.
5.

Sprawozdanie z posiedzenia Senatu.
Dziekan prof. Piotr Czaja oraz Rektor prof. Antoni Tajduś przedstawili sprawozdanie

z posiedzenia Senatu w dniu 28.III.2012 roku.

6.

Komunikaty Dziekana
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił następujące komunikaty:
- 28.III br odbyło się otwarcie nowo wybudowanego budynku Wydziału Informatyki,
- nadanie prof. Kazimierzowi Sztabie tytułu Profesor Honorowy AGH,
- V Szkoła Górnictwa Odkrywkowego – konferencja,
- 30.III.br „Dni otwarte AGH”,
- od I.2013 roku będzie ukazywał się kwartalnik „Górnictwo i Geoinżynieria” w języku
angielskim,
- informacje o wyborach na uczelni i wydziale,
- życzenia świąteczne.

7.

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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