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6.

7.

Sprawy osobowe
6.1
Poparcie wniosku o nadanie dr hab. inż. Kazimierzowi Trybalskiemu
tytułu profesora nauk technicznych
6.2
Powołanie recenzenta dorobku naukowo-dydaktycznego dr hab. inż.
Andrzeja Więckowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku
profesora nadzwyczajnego (KGBiG)
6.3
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr Moniki Orlof na stanowisku
asystenta (KIŚiPS)
6.4
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Aleksandry
Radziejowskiej na stanowisku asystenta (KGBiG)
6.5
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inż. Oksany Kinash na
stanowisku starszego wykładowcy (KGBiG)
6.5
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inż. Andrzeja Szumińskiego
na stanowisku starszego wykładowcy (KGBiG)
6.6
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inż. Ryszarda Wosza
na stanowisku starszego wykładowcy (KGBiG)
Wolne wnioski

Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prowadził Dziekan
Wydziału prof. dr hab. inż. Piotr Czaja.
Dziekan prof. Piotr Czaja odczytał listę osób nieobecnych usprawiedliwionych na
posiedzeniu Rady Wydziału.
Na posiedzeniu Rady Wydziału, zgodnie z listą obecności, obecne były 44 osoby.
Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1
Zatwierdzenie porządku obrad rady
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja zaproponował uzupełnienie porządku obrad
rady: dodanie punktu 4.3 Powołanie komisji do przeprowadzenia procedury nostryfikacji
dyplomu ukończenia studiów Dmytro Tvilenova; w punkcie 5. Przewody doktorskie
i habilitacyjne, dodanie punktu 5.1 Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr Agnieszce
Bożęckiej stopnia doktora nauk technicznych; wyróżnienie rozprawy doktorskiej.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała
przedstawiony na posiedzeniu porządek obrad wraz ze zmianami.
1.
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Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu
30.01.2014 roku
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła protokół
z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 30.01.2014 roku.
1.2

1.3
Sprawy bieżące
Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie
porządku obrad.
2.

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

5.03.2014 roku.
3.

Komunikaty Dziekana
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił informacje dotyczące sposobu
przeprowadzania oceny okresowej pracowników.
4.

Sprawy dydaktyki
4.1
Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku
akademickim 2014/2015 i 2015/2016
Prof. dr hab. inż. Bernard Nowak, Kierownik Studiów Doktoranckich, przedstawił
propozycję szczegółowych zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akad.
2014/2015 dotyczącą terminu składania dokumentów, zasad i terminu kwalifikacji oraz
skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz propozycję ogólnych zasad rekrutacji na
studia doktoranckie w roku akad. 2015/2016 dotyczącą określenia kryterium rankingu
kandydatów i obszaru tematycznego egzaminu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia
doktoranckie w roku akad. 2014/2015 i 2015/2016
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy
wniosek.
4.2
Zatwierdzenie korekt w planach studiów
Prodziekan dr hab. inż. Edyta Brzychczy przedstawiła proponowane zmiany
w planach studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku
„Zarządzanie i inżynieria produkcji”.
Prodziekan dr inż. Jan Winzer przedstawił proponowane zmiany w planach
studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku „Górnictwo
i geologia”.
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Prodziekan dr hab. inż. Zbigniew Burtan przedstawił proponowane zmiany
w planach studiów na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku „Inżynieria
środowiska” dotyczące korekty punktów ECTS.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie korekt w planach studiów.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy
wniosek.
Powołanie komisji do przeprowadzenia procedury nostryfikacji
dyplomu ukończenia studiów Dmytro Tvilenova
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęła prośba Dmytro Tvilenova
o uznanie dyplomu ukończenia studiów na Narodowym Uniwersytecie Górniczym
w Dniepropietrowsku..
Dziekan zaproponował powołanie komisji do przeprowadzenia procedury
nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów Dmytro Tvilenova w składzie:
- prof. dr hab. inż. Piotr Czaja – przewodniczący
- dr hab. inż. Edyta Brzychczy
- dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, prof. nadzw.
- dr inż. Jan Winzer
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o powołanie komisji do przeprowadzenia
procedury nostryfikacji.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy
wniosek.
4.3

4.4 Sprawy bieżące
Prodziekan dr inż. Jan Winzer przedstawił informacje na temat promocji
inżynierskich oraz zakończonej rekrutacji na IIo studiów stacjonarnych w roku akad.
2014/2015.
5.

Przewody doktorskie i habilitacyjne
5.1
Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr Agnieszce Bożęckiej stopnia
doktora nauk technicznych; wyróżnienie pracy doktorskiej
Prof. dr hab. inż. Stanisław Wasilewski przedstawił protokół z publicznej obrony
rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Bożęckiej, która odbyła się 5.03.2014 roku.
Komisja doktorska, po wysłuchaniu autoreferatu doktorantki i dyskusji podczas obrony,
jednomyślnie podjęła uchwałę o wystąpieniu do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie
kandydatce stopnia doktora nauk technicznych.
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Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja postawił
wniosek komisji doktorskiej o nadanie mgr Agnieszce Borzęckiej stopnia doktora nauk
technicznych pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o nadaniu mgr Agnieszce
Bożęckiej stopnia doktora nauk technicznych.
Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek komisji doktorskiej o wyróżnienie
pracy doktorskiej mgr Agnieszki Bożęckiej pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wyróżnieniu pracy
doktorskiej mgr Agnieszki Bożęckiej.
Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia dr inż. Anny Ostręgi
do kolokwium habilitacyjnego, wyznaczenie zakresu
kolokwium
habilitacyjnego, wyznaczenie terminu kolokwium i wykładu
habilitacyjnego
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że protokół z posiedzenia
Zespołu powołanego przez Radę Wydziału w sprawie przewodu habilitacyjnego dr inż.
Anny Ostręgi został przesłany do członków Rady Wydziału elektronicznie.
Zespół po zapoznaniu się z recenzjami dorobku naukowego i rozprawy
habilitacyjnej w zakończeniu protokołu stwierdził, że Kandydatka spełnia warunki
wymagane dla przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego i przedstawił Radzie
Wydziału wniosek o dopuszczenie dr inż. Anny Ostręgi do kolokwium habilitacyjnego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod tajne
głosowanie wniosek o dopuszczenie dr inż. Anny Ostręgi do kolokwium habilitacyjnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o dopuszczeniu
Kandydatki do kolokwium habilitacyjnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała zakres
kolokwium habilitacyjnego: górnictwo odkrywkowe, rekultywacja i rewitalizacja
terenów przemysłowych, dyscyplina naukowa: górnictwo i geologia inżynierska.
Rada Wydziału wyznaczyła termin kolokwium i wykładu habilitacyjnego na
dzień 20.03.2014 roku, godz.1000.
5.2

Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia dr inż. Adama Kanciruka
do kolokwium habilitacyjnego, wyznaczenie zakresu kolokwium
habilitacyjnego, wyznaczenie terminu kolokwium i wykładu
habilitacyjnego
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że protokół z posiedzenia Zespołu
powołanego przez Radę Wydziału w sprawie przewodu habilitacyjnego dr inż. Adama
Kanciruka został przesłany do członków Rady Wydziału elektronicznie. Zespół po
zapoznaniu się z recenzjami dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej w
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zakończeniu protokołu stwierdził, że Kandydat spełnia warunki wymagane dla
przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego i przedstawił Radzie Wydziału wniosek
o dopuszczenie dr inż. Adama Kanciruka do kolokwium habilitacyjnego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
tajne głosowanie wniosek o dopuszczenie dr inż. Adama Kanciruka do kolokwium
habilitacyjnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o dopuszczeniu
Kandydata do kolokwium habilitacyjnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała zakres
kolokwium habilitacyjnego: górnictwo podziemne, wpływ eksploatacji górniczej na
powierzchnię, dyscyplina naukowa: górnictwo i geologia inżynierska.
Rada Wydziału wyznaczyła termin kolokwium i wykładu habilitacyjnego na
dzień 20.03.2014 roku, godz.1230.
Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia dr inż. Kajetana d,Obyrna
do kolokwium habilitacyjnego, wyznaczenie zakresu kolokwium
habilitacyjnego, wyznaczenie terminu kolokwium i wykładu
habilitacyjnego
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że protokół z posiedzenia Zespołu
powołanego przez Radę Wydziału w sprawie przewodu habilitacyjnego dr inż. Kajetana
d,Obyrna został przesłany do członków Rady Wydziału elektronicznie.
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 Radzie
Wydziału wniosek o dopuszczenie dr inż. Kajetana d,Obyrna do kolokwium
habilitacyjnego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod tajne
głosowanie wniosek o dopuszczenie dr inż. Kajetana d,Obyrna do kolokwium
habilitacyjnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o dopuszczeniu
Kandydata do kolokwium habilitacyjnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała zakres
kolokwium habilitacyjnego: górnictwo podziemne, eksploatacja soli, dyscyplina
naukowa: górnictwo i geologia inżynierska.
Rada Wydziału wyznaczyła termin kolokwium i wykładu habilitacyjnego na
dzień 3.04.2014 roku, godz.1200.
5.4
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Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia dr inż. Arkadiusza Kustry
do kolokwium habilitacyjnego, wyznaczenie zakresu kolokwium
habilitacyjnego, wyznaczenie terminu kolokwium i wykładu
habilitacyjnego
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że protokół z posiedzenia Zespołu
powołanego przez Radę Wydziału w sprawie przewodu habilitacyjnego dr inż.
Arkadiusza Kustry został przesłany do członków Rady Wydziału elektronicznie. 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 Radzie Wydziału wniosek
o dopuszczenie dr inż. Arkadiusza Kustry do kolokwium habilitacyjnego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod tajne
głosowanie wniosek o dopuszczenie dr inż. Arkadiusza Kustry do kolokwium
habilitacyjnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o dopuszczeniu
Kandydata do kolokwium habilitacyjnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała zakres
kolokwium habilitacyjnego: górnictwo i geologia inżynierska, ekonomika górnictwa,
dyscyplina naukowa: górnictwo i geologia inżynierska.
Rada Wydziału wyznaczyła termin kolokwium i wykładu habilitacyjnego na
dzień 24.04.2014 roku, godz.1200.
5.5

6.

Sprawy osobowe
6.1
Poparcie wniosku o nadanie dr hab. inż. Kazimierzowi Trybalskiemu
tytułu profesora nauk technicznych
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował, że protokół z posiedzenia
Zespołu powołanego w sprawie nadania dr hab. inż. Kazimierzowi Trybalskiemu tytułu
profesora nauk technicznych został przesłany do członków Rady Wydziału drogą
elektroniczną i przedstawił wniosek końcowy protokołu, w którym Zespół, po
zapoznaniu się z całokształtem dorobku naukowego dr hab. inż. Kazimierza
Trybalskiego i opiniami recenzentów, przedstawił Radzie Wydziału Górnictwa
i Geoinżynierii jednomyślny wniosek o nadanie dr hab. inż. Kazimierzowi Trybalskiemu
tytułu profesora nauk technicznych.
Dr hab. inż. Jerzy Klich wyraził pozytywną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym
i organizacyjnym kandydata oraz zwrócił się z prośbą o poparcie wniosku.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja
poddał wniosek Zespołu pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała wniosek
o nadanie dr hab. inż. Kazimierzowi Trybalskiemu tytułu profesora nauk technicznych. -7 -

Powołanie recenzenta oceny dorobku naukowo-dydaktycznego
dr hab. inż. Andrzeja Więckowskiego w sprawie zatrudnienia na
stanowisku profesora nadzwyczajnego (KGBiG)
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował, że kierownik Katedry
Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki zwrócił się z prośbą o powołanie
dr hab. inż. Włodzimierza Martinka na recenzenta oceny dorobku naukowodydaktycznego dr hab. inż. Andrzeja Więckowskiego w związku z zatrudnieniem Go na
stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o powołanie dr hab. inż. Włodzimierza Martinka
na recenzenta oceny dorobku naukowo-dydaktycznego kandydata na stanowisko
profesora nadzwyczajnego z zakresu budownictwa.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, powołała dr hab. inż. Włodzimierza
Martinka na recenzenta oceny dorobku naukowo-dydaktycznego Kandydata na
stanowisko profesora nadzwyczajnego z zakresu budownictwa.
6.2

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr Moniki Orlof na
stanowisku asystenta (KIŚiPS)
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji
konkursowej, w którym komisja stwierdza, że kandydatka spełnia warunki
ogłoszonego konkursu.
Prof. dr hab. inż. Stanisław Wasilewski przedstawił sylwetkę naukową
kandydatki i zwrócił się z prośbą o poparcie wniosku.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poddał
pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr Moniki Orlof na stanowisku
asystenta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
6.3

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Aleksandry
Radziejowskiej na stanowisku asystenta (KGBiG)
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęła prośba
mgr inż. Aleksandry Radziejowskiej o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku
asystenta.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie mgr inż. Aleksandry
Radziejowskiej na stanowisku asystenta od 1.10.2014 roku na czas nieokreślony.
6.4
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Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inż. Oksany Kinash
na stanowisku starszego wykładowcy (KGBiG)
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji
konkursowej, w którym komisja stwierdza, że kandydatka spełnia warunki
ogłoszonego konkursu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poddał
pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr inż. Oksany Kinash na
stanowisku starszego wykładowcy.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie
z powyższym wnioskiem.
6.5

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inż. Andrzeja
Szumińskiego na stanowisku starszego wykładowcy (KGBiG)
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji
konkursowej, w którym komisja stwierdza, że Kandydat spełnia warunki ogłoszonego
konkursu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poddał
pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr inż. Andrzeja Szumińskiego
na stanowisku starszego wykładowcy.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie
z powyższym wnioskiem.
6.6

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inż. Ryszarda Wosza na
stanowisku starszego wykładowcy (KGBiG)
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji
konkursowej, w którym komisja stwierdza, że Kandydat spełnia warunki ogłoszonego
konkursu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poddał
pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr inż. Ryszarda Wosza na
stanowisku starszego wykładowcy.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie
z powyższym wnioskiem.
6.7

7.

Wolne wnioski
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował o planach umieszczenia tablicy
pamiątkowej dr hab. inż. Jana Jewulskiego oraz prof. Witolda Żabińskiego
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DZIEKAN
Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja

Protokołowała:
Lucyna Wójcik
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