Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII
Kraków, dnia 15.11.2013

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii w dniu 7.11.2013 roku

Porządek obrad:
1.
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1.4 Sprawy bieŜące
2.
Sprawy dydaktyki
2.1 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Raportu Samooceny
z realizacji Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
2.2 Projekt zmiany procedury dyplomowania na II stopniu kształcenia
2.3 Zatwierdzenie Indywidualnych Planów Studiów dla grupy studentów
w ramach programu LLP ERASMUS
2.4 Zmiana nazw przedmiotów na II stopniu kształcenia na kierunkach:
Górnictwo i Geologia oraz InŜynieria Środowiska
2.5
Sprawy bieŜące
3.
Przewody doktorskie
3.1
Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr Agnieszki BoŜęckiej
4.
Sprawy osobowe
4.1
Podjęcie uchwały w sprawie ponownego zatrudnienia dr hab. inŜ. Mariana
Brannego na stanowisku profesora nadzwyczajnego (KGP)
4.2
Podjęcie uchwały w sprawie ponownego zatrudnienia dr hab. inŜ.
Waldemara Korzeniowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego
(KGP)
4.3. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inŜ. Andrzeja
Koseckiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego (KGBiG)
4.4
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Przemysława Bodzionego
na stanowisku adiunkta (KGO)

4.5

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Jerzego Mieszańca na
stanowisku starszego wykładowcy (KEZP)
4.6
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Kingi Turoń na
stanowisku asystenta (KEZP)
4.6
WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta
(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. dr hab. inŜ. Piotr Czaja zaproponował uzupełnienie porządku
obrad: w punkcie 2.1 zmiana treści punktu „Przyjęcie Rocznego Raportu”. ..; w punkcie
2.4 wykreślenie „Górnictwo i Geologia”; dodanie punktu 4.8 „WyraŜenie zgody na
ogłoszenie konkursu na trzy stanowiska starszego wykładowcy (KEZP)”; 4.9
„WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy
(KGO)”;
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała
przedstawiony na posiedzeniu porządek obrad wraz ze zmianami.
1.2.

Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Rady Wydziału w dniu
24.09.2013 i 24.10.2013 roku
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła protokoły
z posiedzeń Rady Wydziału w dniu 24.09.2013 i 24.10.2013 roku.
1.3
Wręczenie dyplomów
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja wręczył dyplom Dariuszowi Kijance
absolwentowi naszego wydziału za wybitne wyniki w nauce przyznany przez Fundację
Pomocy Edukacyjnej dla MłodzieŜy im. Heleny i Tadeusza Zielińskich oraz dyplomy
pracownikom wydziału za długoletnią pracę w AGH.
1.4
Sprawy bieŜące
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił nowego członka Rady
Wydziału dr hab. inŜ. Daniela Saramaka.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił listę osób nieobecnych, usprawiedliwionych
na posiedzeniu Rady Wydziału.
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2.

Sprawy dydaktyki
2.1 Przyjęcie Rocznego Raportu Samooceny z realizacji Systemu
Zapewnienia Jakości Kształcenia
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe na posiedzenie Rady Wydziału został
zaproszony dr hab. inŜ. Jacek Tarasiuk, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia.
Dr hab. inŜ. Jacek Tarasiuk przedstawił informacje dotyczące Systemu Jakości
Kształcenia m.in.:
- nowych ukierunkowań prawnych Systemu Jakości Kształcenia,
- kadencji 2012-2016 jako kadencji jakości kształcenia,
- nowych warunków funkcjonowania uczelni.
Dr hab. inŜ. Dariusz Fuksa poinformował, Ŝe Raport Samooceny z realizacji
Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Górnictwa i GeoinŜynierii w
roku akad. 2012/2013 został przesłany elektronicznie do członków Rady Wydziału a
następnie przedstawił jego analizę
W dyskusji udział wzięli: prof. Piotr Czaja, prof. Maciej Mazurkiewicz, dr hab. Dariusz
Fuksa, prof. Bronisław Barchański, prof. Jerzy Klich, dr hab. Jacek Tarasiuk, prof.
Wiesław Kozioł, dr hab. Marcin Chodak, prof. Piotr Witakowski.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał
pod głosowanie wniosek o przyjęcie Rocznego Raportu Samooceny z realizacji
Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na WGiG w roku Akad. 2012/2013.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy
wniosek.
2.2. Projekt zmiany procedury dyplomowania na II stopniu kształcenia
Prodziekan dr inŜ. Jan Winzer przedstawił propozycje zmian zasad
przeprowadzania egzaminów dyplomowych dla studiów II stopnia dotyczące zasad
przeprowadzania ogólnego egzaminu kierunkowego oraz zasad przeprowadzania obrony
pracy dyplomowej.
2.3

Zatwierdzenie Indywidualnych Planów Studiów dla grupy studentów
w ramach programu LLP ERASMUS
Prodziekan dr hab. inŜ. Edyta Brzychczy przedstawiła indywidualne plany
studiów dla grupy studentów II stopnia kierunku „Budownictwo” oraz dla studentów
studiów I stopnia kierunku „Górnictwo i Geologia”.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie wniosek o zatwierdzenie Indywidualnych Planów Studiów dla grupy
studentów w ramach programu LLP ERASMUS.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy
wniosek.
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2.4.

Zmiana nazw przedmiotów na II stopniu kształcenia na kierunku
„InŜynieria Środowiska”
Prodziekan dr hab. inŜ. Edyta Brzychczy przedstawiła wniosek Katedry
InŜynierii Środowiska i Przeróbki Surowców w sprawie zmiany nazw dwóch
przedmiotów w programie studiów II stopnia na kierunku „InŜynieria Środowiska”
Zmiany nazw przedmiotów zostały uzgodnione z Radą Programową tego
kierunku.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie wniosek o zatwierdzenie zmiany nazw przedmiotów na kierunku
„InŜynieria Środowiska”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy
wniosek.
2.4
Sprawy bieŜące
Prodziekan dr inŜ. Jan Winzer przedstawił podsumowanie rekrutacji na rok
akad. 2013/2014.
3.

Przewody doktorskie
3.1
Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie
doktorskim mgr Agnieszki BoŜęckiej
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe wpłynęło pismo Pani Promotor pracy
doktorskiej mgr Agnieszki BoŜęckiej informujące o przyjęciu przez Nią pracy
doktorskiej oraz prośba o nadanie sprawie dalszego biegu.
Dziekan przedstawił propozycje kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr
Agnieszki BoŜęckiej:
- prof. dr hab. inŜ. Bronisław Jańczuk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
- dr hab. inŜ. Alicja Uliasz-Bocheńczyk – AGH, WGiG.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zaakceptowała zaproponowanych kandydatów.
Następnie Dziekan przedstawił proponowany skład Komisji doktorskiej:
- dr hab. inŜ. Marek Cała - przewodniczący
- prof. dr hab. inŜ. Maciej Mazurkiewicz
- prof. dr hab. inŜ. Ireneusz Soliński
- prof. dr hab. Tadeusz Tumidajski
- prof. dr hab. inŜ. Stanisław Wasilewski
- dr hab. inŜ. Paweł Batko, prof. nadzw.
- dr hab. inŜ. Marek Borowski.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła skład Komisji
doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki BoŜęckiej.
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4.

Sprawy osobowe
4.1 Podjęcie uchwały w sprawie ponownego zatrudnienia dr hab. inŜ.
Mariana Brannego na stanowisku profesora nadzwyczajnego
(KGP)
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił ocenę dorobku naukowego,
dydaktycznego i organizacyjnego wykonaną przez prof. dr hab. inŜ. Wacława
Dziurzyńskiego oraz prof. dr hab. inŜ. Nikodema Szlązaka (pełny tekst oceny został
przesłany elektroniczne do członków Rady Wydziału), w której recenzenci stwierdzają,
Ŝe dr hab. inŜ. Marian Branny spełnia warunki do mianowania na stanowisko profesora
nadzwyczajnego w Akademii Górniczo-Hutniczej na czas nieokreślony.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr hab. inŜ. Mariana Brannego na
stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie
z powyŜszym wnioskiem.
4.2

Podjęcie uchwały w sprawie ponownego zatrudnienia dr hab. inŜ.
Waldemara Korzeniowskiego na stanowisku profesora
nadzwyczajnego (KGP)
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił ocenę dorobku naukowego,
dydaktycznego i organizacyjnego wykonaną przez prof. dr hab. inŜ. Jana Butrę oraz
prof. dr hab. inŜ. Andrzeja Zorychtę (pełny tekst oceny został przesłany elektroniczne
do członków Rady Wydziału), w której recenzenci stwierdzają, Ŝe dr hab. inŜ.
Waldemar Korzeniowski spełnia warunki do mianowania na stanowisko profesora
nadzwyczajnego w Akademii Górniczo-Hutniczej na czas nieokreślony.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr hab. inŜ. Waldemara
Korzeniowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie
z powyŜszym wnioskiem.
4.3

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inŜ. Andrzeja
Koseckiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego (KGBiG)
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji
konkursowej, w którym komisja stwierdza, Ŝe kandydat spełnia warunki ogłoszonego
konkursu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja
poddał pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr hab. inŜ. Andrzeja
Koseckiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
-5-

Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
4.4

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Przemysława
Bodzionego na stanowisku adiunkta (KGO)
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji
konkursowej, w którym komisja stwierdza, Ŝe kandydat spełnia warunki ogłoszonego
konkursu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał
pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr inŜ. Przemysława
Bodzionego na stanowisku adiunkta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
4.5

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Jerzego Mieszańca
na stanowisku starszego wykładowcy (KEZP)
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji
konkursowej, w którym komisja stwierdza, Ŝe kandydat spełnia warunki ogłoszonego
konkursu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał
pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr inŜ. Jerzego Mieszańca na
stanowisku starszego wykładowcy.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
4.6

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Kingi Turoń na
stanowisku asystenta (KEZP)
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji
konkursowej, w którym komisja stwierdza, Ŝe kandydatka spełnia warunki
ogłoszonego konkursu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał
pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie mgr inŜ. Kingi Turoń na
stanowisku asystenta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
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4.7

WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta
(KGP)
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry Górnictwa
Podziemnego z prośbą o wyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko
asystenta.
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, większością głosów wyraziła zgodę na
ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta.
4.8

WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na trzy stanowiska
starszego wykładowcy (KEZP)
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry Ekonomiki
i Zarządzania w Przemyśle z prośbą o wyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na trzy
stanowiska starszego wykładowcy.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na trzy stanowiska starszego
wykładowcy.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, większością głosów wyraziła zgodę na
ogłoszenie konkursu na trzy stanowiska starszego wykładowcy.
4.9

WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko
starszego wykładowcy (KGO)
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry Górnictwa
Odkrywkowego prośbą o wyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko
starszego wykładowcy.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko starszego
wykładowcy.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, większością głosów wyraziła zgodę na
ogłoszenie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy.
5.

Sprawozdanie z posiedzenia Senatu
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił sprawozdanie z posiedzenia
Senatu w dniu 30.10.2013 roku.
6.

Komunikaty Dziekana
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił informacje dotyczące:
- wydział otrzymał Kat.”B”
- godzin ponadwymiarowych
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- prac badawczych i przemysłowych
- laboratorium Hydrologii i Hydrauliki GeoinŜynierskiej
- reasumpcji uchwały sposobu obliczania godzin ponadwymiarowych.
8.

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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