Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII
Kraków, dnia 14.01.2013

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii w dniu 20.12.2012 roku
Porządek obrad:
1.
Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1. Zatwierdzenie porządku obrad rady
1.2. Wręczenie dyplomów
1.3. Sprawy bieŜące
2.
Sprawy dydaktyki
2.1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad funkcjonowania studiów doktoranckich
oraz zatwierdzenie planu studiów
2.2. Powołanie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.
2.3. Zmiana Nazwy specjalności i planu studiów na kierunku „Budownictwo” i
„InŜynieria Środowiska”
2.4. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za studia niestacjonarne
2.5. Sprawy bieŜące
3.
Przewody doktorskie
3.1. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inŜ.
Macieja Gliniaka z tematem pracy „Analiza moŜliwości zagospodarowania
terenów silnie zasolonych po byłych Krakowskich Zakładach Sodowych
„SOLVAY” i powołania promotora; wyznaczenie egzaminów doktorskich
i powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie
3.2. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inŜ.
Michała Kowalskiego z tematem pracy „Metodyka oceny warunków
stateczności skarp o złoŜonej geometrii i budowie geologicznej” i
powołania promotora; wyznaczenie egzaminów doktorskich i powołanie
komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie
3.3. Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inŜ.
Jadwigi Król-Korczak
4.
Sprawy osobowe
4.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Marty Sukiennik na
stanowisku adiunkta

4.2.

Zaopiniowanie wniosku o powołanie Zastępcy Dyrektora Ośrodka
Szkolenia Zawodowego Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii AGH
4.3. Zaopiniowanie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dr inŜ. Karolinie
Pieprzyk-Klimaszewskiej
4.4. WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta w KGP
5. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu
6. Komunikaty Dziekana
7. Wolne wnioski
Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii prowadził Dziekan
Wydziału prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja.
1. Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1. Zatwierdzenie porządku obrad rady
Dziekan prof. Piotr Czaja zaproponował wykreślenie punktu 2.4.; dodanie do
punktu 3. i habilitacyjne; dodanie punktu 3.4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr
inŜ. Rafałowi Łuczakowi stopnia doktora nauk technicznych; dodanie punktu 3.5.
Powołanie komisji w sprawie przewodu habilitacyjnego dr inŜ. Dariusza Obracaja.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała
przedstawiony na posiedzeniu porządek obrad wraz ze zmianami.
1.2. Wręczenie dyplomów
Dziekan prof. Piotr Czaja wręczył stopnie górnicze oraz dyplomy pracownikom
Wydziału za długoletnią pracę w AGH.

1.3. Sprawy bieŜące
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, przy jednym głosie wstrzym. się
powołała komisje skrutacyjne w składzie: 1) dr inŜ. Anna Młynarczykowska, mgr inŜ.
Katarzyna Kryzia, mgr inŜ. Robert Ślizień, 2) dr inŜ. Mariusz Kapusta, dr inŜ.
Zbigniew Niedbalski, dr inŜ. Mariusz Sierpień.
Dziekan przedstawił listę osób nieobecnych usprawiedliwionych na posiedzeniu
Rady Wydziału
2.

Sprawy dydaktyki
2.1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad funkcjonowania studiów
doktoranckich oraz zatwierdzenie planu studiów
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poinformował, Ŝe Wydział uzyskał
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uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie:
„Budownictwo” oraz „InŜynieria produkcji” i Ŝe wystąpi do Senatu o zgodę na
kształcenie na studiach III stopnia na tych kierunkach. W związku z tym konieczne jest
zatwierdzenie zasad funkcjonowania studiów doktoranckich na Wydziale oraz planu
studiów doktoranckich.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału, wniosek o zatwierdzenie zasad funkcjonowania studiów
doktoranckich oraz planu studiów doktoranckich.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy
wniosek.
Zał. nr 1 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
2.2. Powołanie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
Prodziekan dr inŜ. Edyta Brzychczy przedstawiła proponowany skład
Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia:
- dr hab. inŜ. Kazimierz Trybalski – przewodniczący
- dr inŜ. Edyta Brzychczy – z-ca przewodniczącego
- dr inŜ. Zbigniew Burtan
- dr inŜ. Jan Winzer
- dr inŜ. Dariusz Chlebowski
- dr inŜ. Oksana Kinash
- dr inŜ. Krzysztof Polak
- dr inŜ. Tomasz Niedoba
- dr inŜ. Jerzy Załucki
- dr inŜ. Barbara Kowal
- dr inŜ. Małgorzata Śliwka
- dr inŜ. Daniel Wałach
- Łukasz Orzeł
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału, wniosek o zatwierdzenie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości
Kształcenia.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy wniosek.
Zał. nr 2 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
2.3.

Zmiana nazwy specjalności i zatwierdzenie planu studiów na kierunku
„Budownictwo” i „InŜynieria Środowiska”
Prodziekan dr inŜ. Jan Winzer przedstawił poinformował, Ŝe wpłynęło pismo
kierownika Katedry Górnictwa Odkrywkowego w sprawie zmiany nazwy specjalności
na kierunku „InŜynieria Środowiska” „Rewitalizacja terenów przemysłowych” na
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„InŜynieria kształtowania środowiska”.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału, wniosek sprawie zmiany nazwy specjalności na kierunku
„InŜynieria Środowiska” „Rewitalizacja terenów przemysłowych” na „InŜynieria
kształtowania środowiska”.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, zatwierdziła powyŜszy wniosek.
Prodziekan dr inŜ. Jan Winzer poinformował, Ŝe wpłynęło pismo kierownika
Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki w sprawie likwidacji specjalności
na kierunku „Budownictwo” „Geotechnika w rewaloryzacji zabytków” i uruchomienie
specjalności „Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych”.
Dr inŜ. Jan Winzer poinformował, Ŝe powyŜsze sprawy zostały uzgodnione z Radą
Programową kierunku „Budownictwo”.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału, wniosek sprawie likwidacji specjalności na kierunku
„Budownictwo” „Geotechnika w rewaloryzacji zabytków” i uruchomienie specjalności
„Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych”.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym zatwierdziła powyŜszy wniosek.
Zał. nr 3 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
Prodziekan dr inŜ. Jan Winzer przedstawił propozycję uzupełnienia składu
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o osobę dr inŜ. Marka Kęska.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału, wniosek sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej o osobę dr inŜ. Marka Kęska.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy
wniosek.
Zał. nr 4 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
2.4. Sprawy bieŜące
Prodziekan dr inŜ. Jan Winzer przedstawił informacje ze spotkania
Prodziekanów ds. Kształcenia z Zastępcami Kierowników Katedr ds. Kształcenia.
Prodziekan dr inŜ. Edyta Brzychczy zwróciła się z prośbą o dotrzymanie
terminów wpisów do indeksów studenckich na kolejny semestr.
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3.

Przewody doktorskie i habilitacyjne
3.1. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr
inŜ. Macieja Gliniaka z tematem pracy „Analiza moŜliwości
zagospodarowania terenów silnie zasolonych po byłych Krakowskich
Zakładach Sodowych „SOLVAY” i powołania promotora;
wyznaczenie egzaminów doktorskich i powołanie komisji
przeprowadzających egzaminy doktorskie
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawiając prośbę mgr inŜ. Macieja Gliniaka o
wszczęcie przewodu doktorskiego stwierdził, Ŝe złoŜone dokumenty spełniają
wymogi formalne dotyczące wszczęcia przewodu doktorskiego.
Proponowany temat pracy doktorskiej: „Analiza moŜliwości zagospodarowania
terenów silnie zasolonych po byłych Krakowskich Zakładach Sodowych „SOLVAY”.
Temat pracy oraz jej zakres był omawiany na seminarium w Katedrze InŜynierii
Środowiska i Przeróbki Surowców w dniu 10.12.2012 roku.
Dotychczasowym opiekunem naukowym mgr inŜ. Macieja Gliniaka była dr hab. inŜ.
Wiktoria Sobczyk.
Prof. dr hab. inŜ. Stanisław Wasilewski, Kierownik Katedry InŜynierii Środowiska
i Przeróbki Surowców zwrócił się z prośbą o powołanie dr inŜ. Małgorzaty Pawul na
promotora pomocniczego.
W dyskusji nad tematem pracy doktorskiej wzięli udział: prof. Stanisława SanakRydlewska, dr hab. Wiktoria Sobczyk, prof. Wiesław Kozioł, dr hab. Zdzisław Gałaś,
prof. Nikodem Szlązak, prof. Stanisław Wasilewski.
Po dyskusji został zaproponowany temat pracy doktorskiej „Analiza moŜliwości
zagospodarowania terenów silnie zasolonych po składowiskach odpadów Krakowskich
Zakładów Sodowych „SOLVAY”..
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inŜ. Macieja Gliniaka z
proponowanym tematem pracy i powołanie promotora w osobie dr hab. inŜ. Wiktorii
Sobczyk oraz dr inŜ. Małgorzty Pawul na promotora pomocniczego.
Dyscyplina naukowa: „InŜynieria środowiska”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała powyŜszy
wniosek.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił propozycje egzaminów doktorskich i
komisji egzaminacyjnych:
1. Ochrona środowiska:
- dr hab. inŜ. Marek Cała – przewodniczący
- prof. dr hab. inŜ. Maciej Mazurkiewicz – egzaminator
- dr hab. inŜ. Wiktoria Sobczyk
- dr hab. inŜ. Barbara Tora
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2. Ekonomika ochrony środowiska:
- dr hab. inŜ. Marek Cała – przewodniczący
- prof. dr hab. inŜ. Ireneusz Soliński – egzaminator
- dr hab. inŜ. Wiktoria Sobczyk
3. Język angielski:
- dr hab. inŜ. Marek Cała – przewodniczący
- dr hab. inŜ. Wiktoria Sobczyk
- SJO – egzaminator.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła proponowane
egzaminy i powołała komisje egzaminacyjne.
3.2.

Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr
inŜ. Michała Kowalskiego z tematem pracy „Metodyka oceny
warunków stateczności skarp o złoŜonej geometrii i budowie
geologicznej” i powołania promotora; wyznaczenie egzaminów
doktorskich i powołanie komisji przeprowadzających egzaminy
doktorskie
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawiając prośbę mgr inŜ. Michała
Kowalskiego o wszczęcie przewodu doktorskiego stwierdził, Ŝe złoŜone dokumenty
spełniają wymogi formalne dotyczące wszczęcia przewodu doktorskiego.
Proponowany temat pracy doktorskiej: „Metodyka oceny
warunków
stateczności
skarp o złoŜonej geometrii i budowie geologicznej”. Temat pracy oraz jej zakres był
omawiany na seminarium w Katedrze Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki w
dniu 13.12.2012 roku.
Dotychczasowym opiekunem naukowym mgr inŜ. Michała Kowalskiego był dr hab.
inŜ. Marek Cała.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inŜ. Michała Kowalskiego
z proponowanym tematem pracy i powołanie promotora w osobie dr hab. inŜ. Marka
Całę.
Dyscyplina naukowa: „Budownictwo”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała powyŜszy
wniosek.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił propozycje egzaminów doktorskich i
komisji egzaminacyjnych:
1. Geotechnika w budownictwie:
- prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja – przewodniczący
- prof. dr hab. inŜ. Antoni Tajduś – egzaminator
- dr hab. inŜ. Marek Cała
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- dr hab. inŜ. Jacek Jakubowski
2. Ekonomika w przemyśle:
- prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja – przewodniczący
- prof. dr hab. inŜ. Roman Magda – egzaminator
- dr hab. inŜ. Marek Cała
3. Język angielski:
- prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja – przewodniczący
- dr hab. inŜ. Marek Cała
- SJO – egzaminator.
Rada Wydziału, w głosowaniu jednomyślnie zatwierdziła proponowane egzaminy
i powołała komisje egzaminacyjne.
3.3.

Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr
inŜ. Jadwigi Król-Korczak
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe wpłynęło pismo mgr inŜ.
Jadwigi Korczak-Król z prośbą o zamknięcie przewodu doktorskiego na temat
„Prognozowanie wydatków na likwidację odkrywkowego zakładu górniczego kruszyw
naturalnych ”, ze względu na zmianę zakresu badań naukowych i analizy literatury.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek o
zamknięcie przewodu doktorskiego mgr inŜ. Jadwigi Król-Korczak pod głosowanie
Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o zamknięcie przewodu
doktorskiego mgr inŜ. Jadwigi Król-Korczak.
3.4.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inŜ. Rafałowi Łuczakowi
stopnia doktora nauk technicznych; wyróŜnienie
rozprawy
doktorskiej
Dr hab. inŜ. Marek Cała, przewodniczący komisji doktorskiej, przedstawił
protokół z publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inŜ. Rafała Łuczaka, która
odbyła się 19.12.2012 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 inŜ. Rafałowi Łuczakowi stopnia doktora nauk
technicznych pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o nadaniu mgr inŜ.
Rafałowi Łuczakowi stopnia doktora nauk technicznych.
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3.5.

Powołanie Komisji w sprawie przewodu habilitacyjnego dr inŜ.
Dariusza Obracaja
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poinformował, Ŝe wpłynęło pismo z Centralnej
Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia postępowania
habilitacyjnego dr inŜ. Dariusza Obracaja.
Następnie Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inŜ. Dariusza Obracaja.
Rada Wydziału w głosowaniu tajnym pozytywnie zaopiniowała powyŜszy
wniosek.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek w sprawie powołania członków komisji
habilitacyjnej w składzie:
- prof. dr hab. inŜ. Stanisław Wasilewski – sekretarz
- dr hab. inŜ. Marian Branny – recenzent
- prof. dr hab. inŜ. Bernard Nowak – członek.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, powołała komisję habilitacyjną w
przedstawionym składzie.
4.

Sprawy osobowe
4.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Marty Sukiennik
na stanowisku adiunkta
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji konkursowej, w którym
komisja stwierdza, Ŝe kandydatka spełnia warunki ogłoszonego konkursu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr inŜ. Marty Sukiennik na
stanowisku adiunkta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
4.2.

Zaopiniowanie wniosku o powołanie Zastępcy Dyrektora Ośrodka
Szkolenia Zawodowego Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii AGH
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe wpłynęło pismo Dyrektora Ośrodka
Szkolenia Zawodowego Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii AGH w sprawie powołania
dr inŜ. Anny Sołtys na stanowisko Zastępcy Dyrektora Ośrodka Szkolenia Zawodowego
Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii AGH od 1.01.2013 do 31.XII.2015 roku.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o powołanie dr inŜ. Anny Sołtys na stanowisko
Zastępcy Dyrektora Ośrodka Szkolenia Zawodowego Wydziału Górnictwa i
GeoinŜynierii AGH.
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Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z
powyŜszym wnioskiem.
Zał. nr 4 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
4.3.

Zaopiniowanie wniosku o udzielenia dr inŜ. Karolinie PieprzykKlimaszewskiej urlopu naukowego
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe wpłynął wniosek o udzielenie dr inŜ.
Karolinie Pieprzyk- Klimaszewskiej urlopu naukowego na odbycie staŜu
przemysłowego w okresie od 1.02.2013 roku do 28.02.2013 roku.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek o
udzielenie urlopu dr inŜ. Karolinie Pieprzyk-Klimaszewskiej pod głosowanie Rady
Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
4.4. WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta
w KGP
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry Górnictwa
Podziemnego z prośbą o wyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko
asystenta.
Dr hab. inŜ. Waldemar Korzeniowski przedstawił uzasadnienie zatrudnienia
osoby na stanowisku asystenta oraz zwrócił się do Rady Wydziału o poparcie wniosku.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie wyraziła zgodę na
ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta.
5.

Sprawozdanie z posiedzenia Senatu
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu w dniu
19.12.2012 roku.
6.

Komunikaty Dziekana
Dziekan prof. Piotr Czaja podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się
do zorganizowania obchodów „Dnia Górnika”.
Prodziekan dr inŜ. Edyta Brzychczy podziękowała organizatorkom spotkania
kobiet z okazji „Dnia Górnika”.

-9-

7.

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

DZIEKAN
Prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja
Protokołowała:
Lucyna Wójcik
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