Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
Kraków, dnia 18.11.2015 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 29.10.2015 roku
Porządek obrad:
1.

2.
3.
4.

5.

Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1 Zatwierdzenie porządku obrad rady
1.2 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia rady wydziału w dniu 24.09.2015
1.3 Wręczenie dyplomów
1.4 Sprawy bieżące
Komunikaty Dziekana
Sprawozdanie z posiedzenia Senatu
Sprawy dydaktyki i jakości kształcenia
4.1 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji
indywidualnego programu studiów dla studentów I i II stopnia na
Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii
4.2 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji
indywidualnego planu i programu studiów na studiach doktoranckich na
Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii
4.3 Reasumpcja uchwały Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii nr
6/2013 z dnia z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wdrożenia
Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
4.4 Sprawy bieżące
Przewody doktorskie i habilitacyjne
5.1 Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr inż. Waldemara Wodziaka
5.2 Powołanie komisji habilitacyjnej do przeprowadzenia przewodu
habilitacyjnego dr Izabeli Jonek-Kowalskiej
5.3 Podjęcie uchwały w sprawie nadania dr inż. Ireneuszowi Baicowi stopnia
doktora habilitowanego nauk technicznych
5.4 Podjęcie uchwały w sprawie nadania dr inż. Wojciechowi Naworycie
stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych
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6.

7.
8.

Sprawy osobowe
6.1 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zastępcy kierownika Katedry
Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
6.2 Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta
(KGBiG)
Powołanie Rady Konsultacyjnej Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
Wolne wnioski

Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prowadził Dziekan Wydziału
prof. dr hab. inż. Piotr Czaja.
Rada Wydziału chwilą ciszy uczciła pamięć zmarłej Pani dr inż. Danuty Flisiak.
Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1 Zatwierdzenie porządku obrad Rady
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja zaproponował uzupełnienie porządku
obrad rady poprzez dodanie następujących punktów:
4.1 Podjęcie uchwały w sprawie zasad obliczania godzin dydaktycznych
4.5 Powołanie opiekunów naukowych doktorantów I roku studiów doktoranckich
4.6 Zatwierdzenie sprawozdania z postępów doktorantów w roku ak. 2014/2015
6.2 Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta (KGBiG)
8
Powołanie recenzenta w postępowaniu o nadanie prof. dr hab. inż.
Aleksandrowi Karczowi tytułu Profesora Honorowego AGH
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zaakceptowała przedstawiony na
posiedzeniu porządek obrad wraz ze zmianami.
Dziekan prof. Piotr Czaja zaproponował zmianę kolejności punktów w porządku obrad.
1.

1.3 Wręczenie dyplomów
Dziekan prof. Piotr Czaja wręczył dyplomy pracownikom Wydziału za długoletnią
pracę w AGH oraz za osiągnięcia naukowe i organizacyjne, wyróżnione nagrodą Rektora.
Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu
24.09.2015 r.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła protokół
z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 24.09.2015 roku.
1.4 Sprawy bieżące
Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym
punkcie porządku obrad.
1.2

2.

Komunikaty Dziekana
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił informacje dotyczące:
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 akredytacji instytucjonalnej na naszym Wydziale obejmującej wszystkie
4 kierunki kształcenia. Dziekan zwrócił się z prośbą do Kierowników Katedr
aby do końca listopada br. przeprowadzono hospitację zajęć szczególnie
prowadzonych przez młodszych nauczycieli akademickich,
 restrukturyzacji powierzchni lokalowej w Katedrach, wyraził ubolewanie,
że emerytowani Profesorowie Wydziału nie skorzystali z propozycji
przebywania w wyremontowanym, ekskluzywnym pomieszczeniu dla
Seniorów. Dziekan przypomniał, że I-szy etap restrukturyzacji powinien
zakończyć się do końca listopada br. a II-gi do końca lutego 2016 r.,
poinformował, że po restrukturyzacji lokalowej na jednego Pracownika
Wydziału przypadać będzie 0,8 pokoju,
 frekwencji pracowników samodzielnych na posiedzeniach Rady Wydziału,
 systemu antyplagiatowego OSA.
3.

Sprawozdanie z posiedzenia Senatu
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił sprawozdanie z posiedzenia
Senatu w dniu 28.10.2015 roku.
Sprawy dydaktyki i jakości kształcenia
4.1 Podjęcie uchwały w sprawie zasad obliczania godzin dydaktycznych
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił proponowaną korektę
w sprawie zasad obliczania godzin dydaktycznych dotyczącą liczby dodatkowo
rozliczanych godzin oraz ilości godzin dydaktycznych prowadzonych przez
doktorantów.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału
wniosek w sprawie zatwierdzenia zasad obliczania godzin dydaktycznych.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym większością głosów podjęła uchwałę
w sprawie zasad obliczania godzin dydaktycznych.
4.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji
indywidualnego programu studiów na Wydziale Górnictwa
i Geoinżynierii
Prodziekan dr hab. inż. Edyta Brzychczy wyjaśniła, iż potrzeba zatwierdzenia
ww. zasad wynika z Regulaminu Studiów obowiązującego od 01.10.2015 r., który
narzuca przygotowanie zasad realizacji indywidualnego planu i programu studiów na
studiach I i II stopnia na Wydziale. Dr hab. inż. Edyta Brzychczy dodała,
iż dotychczas Rada Wydziału nie podejmowała takiej uchwały oraz przedstawiła
proponowane zasady.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału
wniosek uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji indywidualnego programu
studiów na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.
4.2
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Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji
indywidualnego planu i programu studiów na studiach
doktoranckich na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii
Prodziekan prof. dr hab. inż. Marek Cała przedstawił proponowane zasady
realizacji indywidualnego planu i programu studiów na studiach doktoranckich.
Prodziekan dodał, że zasady te opracowano w uzgodnieniu z Kierownikiem Studiów
Doktoranckich.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji
indywidualnego planu i programu studiów na studiach doktoranckich na Wydziale
Górnictwa i Geoinżynierii.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
4.3

Reasumpcja uchwały Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
nr 6/2013 z dnia z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wdrożenia
Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
Prodziekan dr hab. inż. Marek Borowski zwrócił się z prośbą do członków
Rady Wydziału o reasumpcję uchwały RW z dnia 28.02.2013 r. Poszczególne
elementy systemu zapewnienia jakości kształcenia funkcjonują od momentu przyjęcia
uchwały jednak rozszerzenie uchwały pozwoli na określenie szczegółowych zakresów
i zadań wszystkich uczestników procesu. Jednocześnie Prodziekan zwrócił się
o zaakceptowanie zmian składu w zespołach WZJK i WZAD, które w szczególności
dotyczą studentów i wynikają z ukończenia studiów.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek, z uwzględnieniem zaproponowanej zmiany,
w sprawie wdrożenia Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
4.4

Powołanie opiekunów naukowych doktorantów I roku studiów
doktoranckich
Dr hab. inż. Daniel Saramak Kierownik Studiów Doktoranckich przedstawił
proponowanych opiekunów naukowych doktorantów I-go roku studiów.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o powołanie opiekunów naukowych doktorantów
I roku studiów doktoranckich.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, większością głosów zatwierdziła powyższy wniosek.
4.5

4.6 Zatwierdzenie sprawozdania z postępów doktorantów w roku
akademickim 2014/2015
Dr hab. inż. Daniel Saramak Kierownik Studiów Doktoranckich podziękował
Radzie Wydziału za powierzenie mu funkcji Kierownika Studiów Doktoranckich
i przedstawił sprawozdanie z postępów doktorantów w roku akad. 2014/2015 podając
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również ilość i wysokość przyznanych stypendiów najlepszym doktorantom
w minionym roku akademickim.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, większością głosów zatwierdziła
sprawozdanie z postępów doktorantów w roku akad. 2014/2015.
4.7 Sprawy bieżące
Prodziekan dr hab. inż. Marek Borowski zwrócił się z prośbą do Rady
Wydziału o zatwierdzenie zmiany formy zajęć w programie studiów I stopnia na
kierunku Górnictwo i Geologia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym z przedmiotu:
Inżynieria Skalna realizowanym odpowiednio w semestrach V i VI.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek w sprawie korekty w planach studiów I stopnia na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Górnictwo i Geologia.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym większością głosów zatwierdziła powyższy
wniosek.
Prodziekan dr hab. inż. Edyta Brzychczy poinformowała, że w celu
ujednolicenia procedury dyplomowania w Uczelni nastąpią zmiany w zasadach
dyplomowania na studiach inżynierskich, które będą zbieżne ze sposobem
dyplomowania na studiach magisterskich oraz przedstawiła terminy: zakończenia
zajęć, sesji egzaminacyjnej i egzaminów kierunkowych dla VII semestru studiów
stacjonarnych.
5.

Przewody doktorskie i habilitacyjne
5.1 Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie
doktorskim mgr inż. Waldemara Wodziaka.
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęło pismo
dr hab. inż. Mariana Brannego, promotora pracy doktorskiej mgr inż. Waldemara Wodziaka
informujące o przyjęciu pracy doktorskiej oraz prośbą o nadanie sprawie dalszego biegu.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił propozycję kandydatów na recenzentów
rozprawy doktorskiej mgr inż. Waldemara Wodziaka:
 dr hab. inż. Jerzy Krawczyk – z IMG Pan, Kraków,
 dr hab. inż. Marek Borowski – z AGH, Kraków.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zaakceptowała zaproponowanych kandydatów.
Następnie Dziekan przedstawił proponowany skład Komisji doktorskiej:
 prof. dr hab. inż. Kazimierz Trybalski – przewodniczący,
 prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak,
 prof. zw. dr hab. Stanisław Wasilewski,
 dr hab. inż. Dariusz Obracaj,
 dr hab. inż. Marek Kęsek,
 dr hab. inż. Anna Ostręga,
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 dr hab. inż. Piotr Małkowski.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła skład Komisji
doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Waldemara Wodziaka.
Powołanie komisji habilitacyjnej do przeprowadzenia przewodu
habilitacyjnego dr Izabeli Jonek-Kowalskiej.
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował, że został powołany Zespół
w składzie: prof. dr hab. inż. Roman Magda, dr hab. inż. Edyta Brzychczy,
dr hab. inż. Arkadiusz Kustra, który zapoznał się z dorobkiem naukowym
dr Izabeli Jonek-Kowalskiej. Każdy z członków Zespołu jednoznacznie stwierdził,
że dr Izabela Jonek-Kowalska posiada duży dorobek publikacyjny dotyczący szeroko
pojętej tematyki specjalności „ekonomika w górnictwie”.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału
wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Izabeli Jonek-Kowalskiej
oraz powołanie komisji habilitacyjnej w składzie:
 dr hab. inż. Beata Trzaskuś-Żak– sekretarz,
 dr hab. inż. Arkadiusz Kustra – recenzent,
 prof. dr hab. inż. Ryszard Snopkowski – członek.
5.2

Rada Wydziału, w głosowaniu
w przedstawionym składzie.

tajnym,

powołała

komisję

habilitacyjną

Podjęcie uchwały w sprawie nadania dr inż. Ireneuszowi Baicowi
stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował, że opinie recenzentów
zostały przesłane elektronicznie do członków Rady Wydziału.
Dr hab. inż. Dariusz Foszcz, Sekretarz Komisji Habilitacyjnej, przedstawił konkluzję
protokołu, uzasadnienie oraz uchwałę Komisji Habilitacyjnej w przewodzie
habilitacyjnym dr inż. Ireneusza Baica.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek w sprawie nadania dr inż. Ireneuszowi Baicowi
stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o nadaniu dr inż. Ireneuszowi
Baicowi stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych.
5.3

Podjęcie uchwały w sprawie nadania dr inż. Wojciechowi Naworycie
stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował o wpłynięciu do Biura
Dziekana uchwały wraz z jej uzasadnieniem i protokołem z posiedzenia Komisji
Habilitacyjnej dr inż. Wojciecha Naworyty. Natomiast w dniu 26.10.2015 r. dr inż.
Wojciech Naworyta skierował do Dziekana prośbę o umorzenie postępowania
5.4
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habilitacyjnego.
Dziekan
prof.
Piotr
Czaja
odczytał
ww.
wniosek
z uzasadnieniem.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że konsultował tą sprawę z prawnikami
którzy stwierdzili, że kandydat może zwrócić się z prośbą o umorzenie postępowania
na każdym jego etapie (KPA Art. 105 §1 i §2). Następnie Dziekan prof. Piotr Czaja
zaproponował, aby poddać pod głosowanie wniosek o umorzenie postępowania
habilitacyjnego dr inż. Wojciecha Naworyty.
W dyskusji udział wzięli:
prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak stwierdził, na podstawie analizy dokumentów
otrzymanych w formie elektronicznej dotyczących przewodu habilitacyjnego dr inż.
Wojciecha Naworyty, że są sprzeczności gdyż trzy opinie o dorobku naukowym
habilitanta są pozytywne a wynik głosowania negatywny i uważa, że jest to
nieporozumienie. Następnie zwrócił uwagę na to, aby w przyszłości nie dopuścić do
zaistniałej sytuacji i z większą rozwagą dobierać recenzentów i skład komisji.
Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja zaznaczył, że Rada Wydziału poprzez głosowanie
dokonuje wyboru tylko trzech członków komisji habilitacyjnej, pozostałych powołuje
Centralna Komisja.
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Gałaś wyraził swoją opinię w powyższej sprawie
popierając zdanie prof. Nikodema Szlązaka.
Dr hab. inż. Anna Ostręga, Sekretarz Komisji Habilitacyjnej pokrótce przedstawiła tok
przebiegu obrad Komisji.
Dziekan prof. Piotr Czaja podsumowując stwierdził, że najkorzystniejszym
rozwiązaniem dla habilitanta w zaistniałej sytuacji jest wycofanie wniosku i umorzenie
postępowania na Jego prośbę.
Po zakończonej dyskusji Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie umorzenia postępowania w przewodzie habilitacyjnym dr inż.
Wojciecha Naworyty.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.
6.

Sprawy osobowe
6.1 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zastępcy Kierownika
w Katedrze Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo Kierownika Katedry Inżynierii
Środowiska i Przeróbki Surowców w sprawie powołania dr hab. inż. Alicji UliaszBocheńczyk na stanowisko Zastępcy Kierownika w Katedrze.
Dr hab. inż. Dariusz Foszcz poinformował, że w związku z rezygnacją z funkcji
poprzedniego z-cy kierownika, istnieje konieczność uzupełnienia kadry kierowniczej
w Katedrze.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek w sprawie powołania dr hab. inż. Alicji Uliasz-7-

Bocheńczyk na stanowisko Zastępcy Kierownika Katedry Inżynierii Środowiska
i Przeróbki Surowców.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o powołanie dr hab. inż. Alicji
Uliasz–Bocheńczyk na stanowisko Zastępcy Kierownika Katedry.
Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta
(KGBiG)
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił pismo Kierownika Katedry
Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki z prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie
konkursu na stanowisko adiunkta. Uzasadnieniem jest fakt przejścia na emeryturę dwóch
adiunktów w dyscyplinie budownictwo.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, wyraziła zgodę na ogłoszenie konkursu na
stanowisko adiunkta.
6.2

Powołanie Rady Konsultacyjnej Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił uzasadnienie potrzeby powołania Rady
Konsultacyjnej Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, która m.in. pomoże formułować
propozycje dostosowania oferty edukacyjnej, szkoleniowej i badawczej Wydziału
Górnictwa i Geoinżynierii do aktualnych oczekiwań przedsiębiorstw przemysłowych
branży surowcowej, budowlanej oraz instytucji związanych z szeroko rozumianą
inżynierią środowiska.
Następnie Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił propozycje 21 ekspertów jako
członków Rady Konsultacyjnej oraz Regulamin Rady Konsultacyjnej.
7.

Prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł zgłosił uwagę do punktu 5 regulaminu Rady
Konsultacyjnej by zapis „… surowców skalnych …” zmienić na „... surowców
mineralnych …”.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.
Następnie Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie zatwierdzenie
Regulaminu Rady Konsultacyjnej Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powołanie Rady
Konsultacyjnej oraz Regulamin Rady Konsultacyjnej Wydziału Górnictwa
i Geoinżynierii.
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Powołanie recenzenta w postępowaniu o nadanie prof. dr hab. inż.
Aleksandrowi Karczowi tytułu Profesora Honorowego AGH
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował, że Senat AGH w dniu
28.10.2015 roku podjął uchwałę o powołaniu Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii do
zaopiniowania wniosku o nadanie prof. dr. hab. inż. Aleksandrowi Karczowi tytułu
Profesora Honorowego AGH na wniosek Wydziału Energetyki i Paliw.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił kandydaturę prof. dr hab. Stanisławy SanakRydlewskiej na recenzenta oceny dorobku naukowego prof. dr hab. inż. Aleksandra
Karcza.
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. Stanisławę SanakRydlewską na recenzenta dorobku naukowego prof. dr hab. inż. Aleksandra Karcza.
8.

9.

Wolne wnioski
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja zasygnalizował, iż w wybrany czwartek
Pani dr Izabela Jonek – Kowalska przedstawi prezentację swojego dorobku naukowego.

DZIEKAN
Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja
Protokołowała
Mgr inż. Sylwia Sapińska
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