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Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prowadził Dziekan Wydziału
prof. dr hab. inż. Piotr Czaja.
1. Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1 Zatwierdzenie porządku obrad Rady
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja zaproponował zmianę kolejności punktów,
wykreślenie punktu 4.1 oraz uzupełnienie porządku obrad Rady poprzez
wprowadzenie następujących punktów:
6.3

Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta
(KGBiG)

7.

Poparcie prof. Ryszarda Bartnika z Politechniki Opolskiej, jako
kandydata do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w dyscyplinie:
Inżynieria produkcji

Wobec braku uwag do zaproponowanego przez Dziekana prof. Piotra Czaję porządku
obrad, Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, zaakceptowała porządek obrad wraz ze
zmianami.
Następnie Dziekan odczytał listę osób nieobecnych usprawiedliwionych na posiedzeniu
Rady Wydziału.
1.2 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 20.05.2016
Wobec braku uwag, Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła treść
protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 20.05.2016 roku.
1.3 Wręczenie dyplomów
Dziekan prof. P. Czaja wręczył dyplomy Pracownikom Wydziału za długoletnią pracę.
1.4 Sprawy bieżące
Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie
porządku obrad.
2. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu
Prodziekan prof. dr hab. inż. Marek Cała przedstawił sprawozdanie z posiedzenia
Senatu w dniu 15.06.2016 roku, które głównie dotyczyło zatwierdzenia planu
rzeczowo-finansowego.
3. Komunikaty Dziekana
Dziekan Wydziału prof. Piotr Czaja podał następujące informacje :
 Odbył się zjazd Dziekanów Wydziałów kształcących na kierunkach: Górnictwo
i geologia oraz Budownictwo,
 Dziekan przedstawił nazwiska Dziekanów kilku Uczelni Technicznych, którzy
obejmą funkcję dziekańską od 01.09. br.
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 podczas spotkania w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego poruszono
kilka ważnych spraw m.in. zmian w ocenie parametrycznej, zmian w ocenie
jednostek.
4. Sprawy dydaktyki i jakości kształcenia
4.1 Przedstawienie informacji o działaniu Wydziałowego Systemu Zapewnienia
Jakości Kształcenia w roku akademickim 2015/2016
Prodziekan dr hab. inż. Marek Borowski przedstawił w formie slajdów informacje
o działaniu Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku
akademickim 2015/2016. Po zakończonej prezentacji Dziekan prof. P. Czaja otworzył
dyskusję. Głos zabrał prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz, który zwrócił uwagę na
brak opinii pracodawców na temat naszych absolwentów.
Materiały zostały przesłane do Pracowników naukowo-dydaktycznych drogą
elektroniczną w dniu 29 i 30.06.2016 r.
4.2 Przedstawienie wyników raportu z wizytacji zespołu oceniającego Polskiej
Komisji Akredytacyjnej
Prodziekan dr hab. inż. Edyta Brzychczy przedstawiła w postaci slajdów wyniki 35
stronicowego raportu z wizytacji zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Materiały zostały przesłane do Pracowników naukowo-dydaktycznych drogą
elektroniczną w dniu 29 i 30.06.2016 r..
4.3 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach studiów pierwszego stopnia
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku Górnictwo i
Geologia
Prodziekan dr hab. inż. Marek Borowski zwrócił się z prośbą do Członków Rady
Wydziału o zatwierdzenie zmian w planach studiów pierwszego stopnia na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku Górnictwo i Geologia.
Wobec braku uwag oraz głosów w dyskusji Dziekan prof. P. Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału powyższy wniosek.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę w sprawie zmian w planach
studiów pierwszego stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku
Górnictwo i Geologia.
4.4 Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Senatu o utworzenie nowej
specjalności o nazwie „Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie” na kierunku
Budownictwo
Prodziekan prof. Marek Cała zwrócił się z prośbą do Członków Rady Wydziału
o podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Senatu o utworzenie nowej specjalności
o nazwie „Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie” na kierunku Budownictwo.
Specjalność ta będzie w całości realizowana przez Pracowników Naszego Wydziału.
Wobec braku uwag oraz głosów w dyskusji Dziekan prof. P. Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału powyższy wniosek.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę w sprawie wniosku do Senatu
o utworzenie nowej specjalności o nazwie „Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie” na
kierunku Budownictwo.
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4.5 Sprawy bieżące
Prodziekan dr hab. inż. Edyta Brzychczy przedstawiła terminy egzaminów
inżynierskich oraz letniej sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów stacjonarnych.
Następnie Prodziekan dr hab. inż. Zbigniew Burtan przedstawił terminy letniej sesji
egzaminacyjnej na studiach niestacjonarnych.
Prodziekan E. Brzychczy podała liczbę kandydatów, którzy wybrali kierunki
kształcenia na naszym Wydziale wg stanu na dzień 23.06.br.
5 Przewody doktorskie i habilitacyjne
5.1 Zmiana przedmiotu egzaminu doktorskiego w przewodzie doktorskim mgr
inż. Dariusza Hajto
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, iż wpłynęło podanie mgra inż. Dariusza
Hajto z prośbą o zmianę przedmiotu egzaminu doktorskiego z języka niemieckiego na
język angielski. Prośba Doktoranta została poparta przez Promotora przewodu
doktorskiego dra hab. inż. Andrzeja Więckowskiego prof. AGH.
Wobec braku uwag, Dziekan prof. P. Czaja poddał pod głosowanie Rady Wydziału
powyższy wniosek.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła zmianę przedmiotu egzaminu
doktorskiego w przewodzie doktorskim mgra inż. Dariusza Hajto z języka
niemieckiego na język angielski.
5.2 Powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Pauliny Łyko
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęło pismo dr hab. inż.
Alicji Uliasz-Bocheńczyk, prof. AGH, promotora pracy doktorskiej mgr inż. Pauliny
Łyko informujące o przyjęciu pracy doktorskiej oraz prośbą o nadanie sprawie
dalszego biegu. Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił propozycje kandydatów na
recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Pauliny Łyko:
 dr hab. inż. Marek Gawlicki, prof. ICiMB - Instytut Ceramiki i Materiałów
Budowlanych,
 prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki – Instytut Gospodarki Surowcami
Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zaakceptowała zaproponowanych kandydatów.
5.3 Powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Tomasza
Będkowskiego
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęło pismo prof. dra hab.
inż. Zbigniewa Kasztelewicza promotora pracy doktorskiej mgra inż. Tomasza
Będkowskiego informujące o przyjęciu pracy doktorskiej oraz prośbą o nadanie
sprawie dalszego biegu. Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił propozycje kandydatów
na recenzentów rozprawy doktorskiej mgra inż. Tomasza Będkowskiego:
 dr hab. inż. Stefan Góralczyk prof. IMBiGS – Instytut Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie,
 dr hab. inż. Krzysztof Galos – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią w Krakowie
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zaakceptowała zaproponowanych kandydatów.
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6 Sprawy osobowe
6.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Piotra Małkowskiego
na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony (KGBiG)
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęła ocena dorobku naukowego,
dydaktycznego i organizacyjnego dra hab. inż. Piotra Małkowskiego dokonana przez
prof. dra hab. inż. Władysława Konopko. Recenzent stwierdza, iż Kandydat spełnia
warunki ogłoszonego konkursu. Pełny tekst recenzji został przesłany drogą elektroniczną
do Członków Rady Wydziału.
Następnie Dziekan otworzył dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof.
Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dra hab. inż.
Piotra Małkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
6.2 Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora
nadzwyczajnego (KGP)
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo Kierownika Katedry Górnictwa
Podziemnego z prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko
profesora nadzwyczajnego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału
wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
6.3 Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta (KGBiG)
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo Kierownika Katedry Geomechaniki,
Budownictwa i Geotechniki z prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na
stanowisko adiunkta.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału
wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
6.4 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr inż. Kamila
Słowińskiego na stanowisku adiunkta (KGBiG)
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęło podanie dra inż. Kamila
Słowińskiego z prośbą o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta. Podanie
zostało poparte przez Kierownika Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o przedłużenie zatrudnienia dra inż. Kamila Słowińskiego na
stanowisku adiunkta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
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6.5 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr inż. Justyny
Jaskowskiej-Lemańskiej na stanowisku asystenta (KGBiG)
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęło podanie dr inż. Justyny
Jaskowskiej-Lemańskiej z prośbą o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta.
Podanie zostało poparte przez Kierownika Katedry Geomechaniki, Budownictwa
i Geotechniki.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o przedłużenia zatrudnienia dr inż. Justyny Jaskowskiej-Lemańskiej
na stanowisku asystenta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
7. Poparcie prof. Ryszarda Bartnika z Politechniki Opolskiej, jako kandydata do
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w dyscyplinie: inżynieria produkcji
Dziekan zwrócił się z prośbą o wytypowanie jeszcze jednego kandydata oprócz prof.
Knosali jako kandydata do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w dyscyplinie:
inżynieria produkcji prof. dra hab. inż. Ryszarda Bartnika.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
8. Zaopiniowanie wniosków o odznaczenia państwowe.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, iż wpłynął wniosek o odznaczenie prof. dra
hab. inż. Bronisława Barchańskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Następnie Prodziekan prof. Marek Cała odczytał uzasadnienie wniosku po czym Dziekan
prof. Piotr Czaja otworzył dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał
pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o nadanie prof. dr. hab. inż. Bronisławowi
Barchańskiemu Krzyża Oficerskiego OOP.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
9. Wolne wnioski
Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie
porządku obrad.
W godzinach popołudniowych odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Wydziału.

DZIEKAN
Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja

Protokołowała:
Mgr inż. Sylwia Sapińska
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