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Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1
Zatwierdzenie porządku obrad rady
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja zaproponował uzupełnienie porządku obrad
rady: dodanie punktów: 6.2 Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Kingi
Turoń na stanowisku asystenta (KEZP) oraz zmianę kolejności punktów porządku obrad.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała
przedstawiony na posiedzeniu porządek obrad wraz ze zmianą.
1.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu
25.09.2014 i 30.10.2014 roku
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła protokoły
z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 25.09.2014 i 30.10.2014 roku.
1.2

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

Komunikaty Dziekana
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił sprawozdanie z posiedzenia
Władz Uczelni oraz program obchodów „Dnia Górnika” w dniu: 4.12.2014, oraz
11-12.XII.2014 roku.
3.

Sprawozdanie z posiedzenia Senatu
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił sprawozdanie z posiedzenia
Senatu w dniu 26.11.2014 roku.
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4.

Sprawy dydaktyki
4.1
Reasumpcja uchwały nr 32/2013 Rady Wydziału Górnictwa
i Geoinżynierii z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia
zasad podziału na specjalności na wszystkich kierunkach studiów
stacjonarnych II stopnia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Prodziekan dr hab. inż. Edyta Brzychczy przedstawiła proponowane zmiany
w minimalnych limitach wyjściowych przyjęć na specjalności na wszystkich kierunkach
studiów stacjonarnych II stopnia na wydziale.
Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś zaproponował, aby zmniejszyć limit przyjęć do
15 osób na kierunku „Budownictwo”.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał
pod głosowanie wniosek, z uwzględnieniem zaproponowanej zmiany, o zatwierdzenie
wprowadzenia zasad podziału na specjalności na wszystkich kierunkach studiów
stacjonarnych II stopnia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy
wniosek.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Wydziałowego Zespołu
Jakości Kształcenia
Prodziekan dr hab. inż. Edyta Brzychczy przedstawiła propozycję zmian
w grupie przedstawicieli studentów w składzie Wydziałowego Zespołu Jakości
Kształcenia.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie zmian w grupie przedstawicieli
studentów w składzie Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, większością głosów zatwierdziła
powyższy wniosek.
4.2

4.3
Sprawy bieżące
Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie
porządku obrad.
5.

Przewody doktorskie i habilitacyjne
5.1
Zmiana członka komisji egzaminacyjnej z przedmiotu „Górnictwo
odkrywkowe” w przewodzie doktorskim mgr inż. Doroty
Łochańskiej
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęło pismo
kierownika Katedry Górnictwa Odkrywkowego w sprawie zmiany składu komisji
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egzaminacyjnej z przedmiotu „Górnictwo odkrywkowe” w przewodzie doktorskim
mgr inż. Doroty Łochańskiej ze względu na kilkumiesięczną nieobecność dr hab. inż.
Pawła Batko – członka komisji egzaminacyjnej.
Dziekan prof. Piotr Czaja zaproponował powołanie prof. dr hab. inż. Zbigniewa
Kasztelewicza do składu komisji egzaminacyjnej z przedmiotu „Górnictwo
odkrywkowe” w przewodzie doktorskim mgr inż. Doroty Łochańskiej.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o powołanie prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kasztelewicza do składu
komisji egzaminacyjnej z przedmiotu „Górnictwo odkrywkowe” w przewodzie
doktorskim mgr inż. Doroty Łochańskiej.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, większością głosów zatwierdziła
powyższy wniosek.
Zmiana przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w przewodzie
doktorskim mgr inż. Marty Podobińskiej-Staniec
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęło pismo kierownika Katedry
Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle w sprawie zmiany przewodniczącego komisji
egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr inż. Marty Podobińskiej-Staniec ze
względu na kilkumiesięczną nieobecność prof. dr hab. inż. Bernarda Nowaka –
przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.
Dziekan prof. Piotr Czaja zaproponował powołanie dr hab. inż. Kazimierza
Trybalskiego na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim
mgr inż. Marty Podobińskiej-Staniec.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek powołanie dr hab. inż. Kazimierza Trybalskiego na
przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr inż. Marty
Podobińskiej-Staniec.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
5.2

Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie
doktorskim mgr inż. Doroty Łochańskiej
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęło pismo
promotora pracy doktorskiej mgr inż. Doroty Łochańskiej informujące o przyjęciu pracy
doktorskiej oraz prośba o nadanie sprawie dalszego biegu.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił propozycje kandydatów na recenzentów rozprawy
doktorskiej mgr inż. Doroty Łochańskiej:
- dr hab. inż. Krzysztof Galos – IGSMiE PAN, Kraków
- prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł – AGH, Kraków
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Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zaakceptowała zaproponowanych
kandydatów.
Następnie Dziekan przedstawił proponowany skład Komisji doktorskiej:
- dr hab. inż. Kazimierz Trybalski - przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz
- prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk
- dr hab. inż. Wiktoria Sobczyk, prof. nadzw.
- dr hab. inż. Zdzisław Gałaś, prof. nadzw.
- dr hab. inż. Dariusz Chlebowski
- dr hab. inż. Arkadiusz Kustra
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, większością głosów powołała Komisję
doktorską w przewodzie doktorskim mgr inż. Doroty Łochańskiej
Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Dagmarze NowakSenderowskiej stopnia doktora nauk technicznych
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił protokół z publicznej obrony
rozprawy doktorskiej mgr inż. Dagmary Nowak-Senderowskiej, która odbyła się
3.11.2014 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.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja postawił
wniosek komisji doktorskiej o nadanie mgr inż. Dagmarze Nowak-Senderowskiej
stopnia doktora nauk technicznych pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż. Dagmarze
Nowak-Senderowskiej stopnia doktora nauk technicznych.
Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek komisji doktorskiej o wyróżnienie
pracy doktorskiej mgr inż. Dagmary Nowak-Senderowskiej pod głosowanie Rady
Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wyróżnieniu pracy
doktorskiej mgr inż. Dagmary Nowak-Senderowskiej.
5.4

Powołanie komisji do przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego
dr Stanisława Porady
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował, że powołany został Zespół
w składzie: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz, prof. dr hab. Stanisława
Sanak-Rydlewska, dr hab. Jolanta Marciniak-Kowalska, który zapoznał się z dorobkiem
naukowym dr Stanisława Porady.
5.5
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Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że każdy z członków Zespołu jednoznacznie
stwierdził, że dr Stanisław Porada posiada duży dorobek publikacyjny dotyczący
problematyki ściśle związanej z kompleksową przeróbką – przetwórstwem węgla.
Tematyka prac i publikacji dr Stanisława Porady, a w tym jednotematyczny cykl
publikacji naukowych pt. „Ocena możliwości konwersji polskich węgli na gaz w oparciu
o wyniki badań kinetyki ich pirolizy i zgazowania” mieści się w zakresie: przeróbka
surowców mineralnych, dyscyplina: górnictwo i geologia inżynierska tj. dyscypliny,
w której wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego
nauk technicznych.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału
wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Stanisława Porady oraz
powołanie komisji habilitacyjnej w składzie:
- dr hab. inż. Tomasz Niedoba – sekretarz
- prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska – recenzent
- prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz – członek.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, powołała komisję habilitacyjną
w przedstawionym składzie.
6.

Sprawy osobowe
6.1
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Daniela
Saramaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego (KIŚiPS)
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęła recenzja prof. dr hab. inż.
Stanisława Cierpisza, w której recenzent stwierdza, że kandydat spełnia warunki
ogłoszonego konkursu. Pełny tekst recenzji został przesłany elektronicznie do
członków rady wydziału.
Prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz poparł wniosek o zatrudnienie dr hab.
inż. Daniela Saramaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr hab. inż. Daniela Saramaka na stanowisku
profesora nadzwyczajnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Kingi Turoń
na stanowisku asystenta (KEZP)
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęła prośba
mgr inż. Kingi Turoń o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta.
6.2
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Dziekan poinformował, że wniosek o zatrudnienie mgr inż. Kingi Turoń jest
przedstawiony do zaopiniowania radzie wydziału warunkowo i będzie przekazany do
realizacji po uzyskaniu środków finansowych z NCBiR, gdyż wynagrodzenie
jest w całości pokrywane z projektu PO IG.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie mgr inż. Kingi Turoń na
stanowisku asystenta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie
z powyższym wnioskiem.
Zaopiniowanie wniosku o powołanie zastępcy Kierownika Katedry
Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował, że Kierownik Katedry
Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców zwrócił się z prośbą o powołanie dr hab.
inż. Daniela Saramaka na stanowisko zastępcy kierownika katedry.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o powołanie dr hab. inż. Daniela Saramaka na
stanowisko zastępcy kierownika katedry.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
6.3

Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora
nadzwyczajnego (KEZP).
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry
Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle z prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie
konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora
nadzwyczajnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, większością głosów wyraziła zgodę na
ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
6.4

Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta
(KEZP)
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry
Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle z prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie
konkursu na stanowisko asystenta.
6.5
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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.
Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko
wykładowcy (KGP)
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry
Górnictwa Podziemnego z prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na
stanowisko wykładowcy.
Dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski przedstawił uzasadnienie zatrudnienia
osoby na stanowisku wykładowcy.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko wykładowcy.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, większością głosów wyraziła zgodę na
ogłoszenie konkursu na stanowisko wykładowcy.
6.6

Zatwierdzenie zasad wyróżniania prac doktorskich
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił proponowane zasady
wyróżniania prac doktorskich, które miałyby obowiązywać od stycznia 2015 roku.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił
wniosek o zatwierdzenie zasad wyróżniania prac doktorskich pod głosowanie Rady
Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, większością głosów zatwierdziła zasady
wyróżniania prac doktorskich
7.

8. Wolne wnioski
Dr inż. Krzysztof Broda poinformował, że został wybrany na Wydziale Społeczny
Inspektor Pracy.
Dziekan prof. Piotr Czaja zaapelował o wzięcie udziału w obchodach „Dnia Górnika

DZIEKAN
Prof. hab. inż. Piotr Czaja
Protokołowała:
Lucyna Wójcik
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