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Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prowadził Dziekan Wydziału
prof. dr hab. inż. Marek Cała.
1. Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1 Zatwierdzenie porządku obrad Rady
Dziekan prof. Marek Cała zaproponował następujące zmiany w programie Rady
Wydziału:
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 zmiana brzmienia punktu 5.2.
z: „Powołanie komisji habilitacyjnej do przeprowadzenia przewodu
habilitacyjnego dr inż. Radosława Pomykały”
na: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie
postępowania habilitacyjnego dr inż. Radosława Pomykały”
 uzupełnienie porządku obrad Rady poprzez wprowadzenie następujących
punktów:
5.3. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji
habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Radosława
Pomykały
9.
Zaopiniowanie wniosku o powołanie Dyrektora i Zastępcy Dyrektora
Ośrodka Szkolenia Zawodowego WGiG
 zmianę kolejności punktów.
Wobec braku uwag do zaproponowanego przez Dziekana porządku obrad, Rada
Wydziału w głosowaniu jawnym, zaakceptowała porządek obrad wraz ze
zmianami.
1.2 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu
29.09.2016
Wobec braku uwag, Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, zatwierdziła treść
protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 29.09.2016 roku.
1.3 Wręczenie dyplomów
Dziekan prof. M. Cała wręczył dyplomy Pracownikom Wydziału za długoletnią pracę
w AGH oraz za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, wyróżnione
nagrodą Rektora.
1.4 Sprawy bieżące
Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie
porządku obrad.
2. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu
Dziekan prof. M. Cała przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu w dniu
26.10.2016 roku.
3. Komunikaty Dziekana
Dziekan poinformował, iż ulegnie zmianie wydziałowy Regulamin przyznawania
Nagród Rektora. Następnie przedstawił w formie prezentacji komputerowej
kwestię Budżetu Wydziału.
W dalszej kolejności Dziekan Wydziału poinformował o następujących
wydarzeniach:
 30 września odbyła się Małopolska Noc Naukowców w której nasz Wydział
uczestniczył po raz pierwszy,
 03 października miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego
2016/2017 na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH dla studentów
studiów stacjonarnych. Natomiast dla studentów studiów niestacjonarnych
odbyła się 08 października br.,
 06 października studenci Koła Naukowego „Budownictwa i Geomechaniki”
uczestniczyli w międzynarodowym Forum Autodesk 2016: „The future of
Making Things”, które odbywało się na Stadionie Narodowym
w Warszawie,
 11 października redakcja wydziałowej gazety „Campus” przygotowała na
rozpoczęcie roku akademickiego nowy numer,
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14 października miało miejsce spotkanie Władz Wydziału GiG z Władzami
miasta Jastrzębie-Zdrój podczas którego podpisano umowę o zakończeniu
10-letniej współpracy w ramach prowadzenia Zamiejscowego Ośrodka
Dydaktycznego w Jastrzębiu-Zdroju,
15 października w Auli AGH odbyło się uroczyste rozdanie świadectw
ukończenia studiów podyplomowych „Górnictwo odkrywkowe” edycja
2015/2016,
18 – 21 października w Rio de Janeiro odbył się Światowy Kongres
Górniczy na którym podczas obrad Dziekan naszego Wydziału został
Prezydentem tej organizacji na kadencję 2016-2020 roku,
20 października miało miejsce robocze spotkanie Grupy Wspólnych
Inicjatyw
Społecznych
„Górnictwo
OK”,
której
pomysłodawcą
i koordynatorem jest dr inż. Paweł Bogacz,
20 – 25 października odbyło się międzynarodowe spotkanie studentów
w ramach Finance Forum,
21 – 23 października miała miejsce XXI edycja Konferencji Studenckiego
Ruchu Naukowego AGH,
24 października odbyła się II edycja projektu „Eko uczeń”,
Dr inż. Paweł Bogacz został Koordynatorem Studenckich Kół Naukowych
w kadencji 2016 – 2020.

Następnie Dziekan prof. M. Cała udzielił głosu Prodziekanom Wydziału.
Jako pierwszy głos zabrał Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. inż. Zbigniew
Niedbalski, który przedstawił w formie prezentacji komputerowej wyniki badania
losów absolwentów kończących studia w 2015 roku.
Prodziekan ds. Nauki i Finansów dr hab. inż. Arkadiusz Kustra, w odniesieniu do
prezentacji sprzed miesiąca dotyczącej oceny parametrycznej Wydziału
poinformował, iż ocena będzie dokonana wg przepisów datowanych na 2015 rok.
Wyjaśnił, że publikacje za lata 2013-2016 będą zaliczane do parametryzacji przy
najwyższej ilości punktów oraz podwyższeniu uległa punktacja za przychody
z komercjalizacji w wyniku badań naukowych i prac rozwojowych.
Prodziekan ds. Współpracy dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH poinformował
o spotkaniu z Prorektorem prof. dr. hab. inż. Jerzym Lisem na którym poruszone
zostały tematy związane m. in. z innowacyjnością oraz przedsiębiorczością.
Prodziekan zwrócił uwagę na zbyt małą liczbę wniosków składanych przez
Pracowników naszego Wydziału.
4. Sprawy dydaktyki i jakości kształcenia
4.1 Podjęcie uchwały w sprawie rozliczania godzin zajęć dydaktycznych
zrealizowanych w roku akademickim 2016/2017
Prodziekan dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski przedstawił w formie slajdów
propozycję uchwały w sprawie rozliczania godzin zajęć dydaktycznych
zrealizowanych w roku akademickim 2016/2017 oraz zwrócił się z prośbą do
Członków Rady Wydziału o jej zatwierdzenie.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie
Rady Wydziału podjęcie uchwały w sprawie rozliczania godzin zajęć
dydaktycznych zrealizowanych w roku akademickim 2016/2017.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy
wniosek.
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4.2 Zatwierdzenie programu dla II stopnia kształcenia na kierunku
Górnictwo i Geologia dla specjalności "Przeróbka surowców
mineralnych"
Prodziekan dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH przedstawił propozycję
programu dla II stopnia kształcenia na kierunku Górnictwo i Geologia dla
specjalności "Przeróbka surowców mineralnych". Zwrócił uwagę na małą
liczebność grupy studentów wyrażających chęć studiowania tej specjalności.
Wobec braku uwag oraz głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod
głosowanie Rady Wydziału powyższy wniosek.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, większością głosów zatwierdziła program
dla II stopnia kształcenia na kierunku Górnictwo i Geologia dla specjalności
"Przeróbka surowców mineralnych".
4.3 Zatwierdzenie programu dla II stopnia kształcenia na kierunku
Górnictwo i Geologia - I semestr specjalności w języku angielskim
Mining Engineering
Prodziekan dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH, przedstawił propozycję
programu dla II stopnia kształcenia na kierunku Górnictwo i Geologia - I semestr
specjalności w języku angielskim Mining Engineering oraz zwrócił się z prośbą do
Członków Rady Wydziału o zatwierdzenie ww. programu.
Wobec braku uwag oraz głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod
głosowanie Rady Wydziału powyższy wniosek.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła program dla II
stopnia kształcenia na kierunku Górnictwo i Geologia - I semestr specjalności
w języku angielskim Mining Engineering.
4.4 Podjęcie uchwał w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych
z „Klimatyzacja obiektów" na "Wentylacja i klimatyzacja obiektów"
oraz korekty planów i programów studiów
Prodziekan dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH, przedstawił w formie
prezentacji komputerowej powyższy wniosek. Przypomniał, iż studia
podyplomowe pt.: „Klimatyzacja obiektów” zostały utworzone w poprzednim roku
akademickim lecz z powodu braku uczestników nie zostały uruchomione.
W związku z tym proponuje rozszerzenie nazwy oraz programu studiów.
Wobec braku uwag oraz głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek w sprawie zmiany nazwy studiów
podyplomowych z „Klimatyzacja obiektów" na "Wentylacja i klimatyzacja
obiektów" oraz korekty planów i programów studiów.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie podjęła powyższą uchwałę.
4.5 Zatwierdzenie sprawozdania z postępów doktorantów w roku
akademickim 2015/2016
Dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. AGH, Kierownik Studiów Doktoranckich
przedstawił sprawozdanie z postępów doktorantów w roku ak. 2015/2016
podając również ilość i wysokość przyznanych stypendiów najlepszym
doktorantom w minionym roku akademickim.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła sprawozdanie
z postępów doktorantów w roku akad. 2015/2016.

4

4.6 Powołanie opiekunów naukowych doktorantów I roku studiów
doktoranckich
Kierownik Studiów Doktoranckich dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. AGH,
przedstawił proponowanych opiekunów naukowych doktorantów I-go roku
studiów w roku ak. 2016/2017.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o powołanie opiekunów naukowych doktorantów I roku
studiów doktoranckich.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
4.7 Sprawy bieżące
Na posiedzeniu rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie
porządku obrad.
5. Przewody doktorskie i habilitacyjne
5.1 Zmiana promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. Jacka
Pietrzyka
Dziekan prof. M. Cała przedstawił podanie mgra inż. Jacka Pietrzyka w sprawie
zmiany promotora w przewodzie doktorskim w związku ze śmiercią
dotychczasowego promotora prof. dra hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego.
Dziekan prof. M. Cała zaproponował powołanie dr hab. inż. Alicji UliaszBocheńczyk, prof. AGH na promotora w przewodzie doktorskim mgra inż. Jacka
Pietrzyka.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o powołanie dr hab. inż. Alicji Uliasz-Bocheńczyk, prof.
AGH na promotora w przewodzie doktorskim mgra inż. Jacka Pietrzyka.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała powyższy
wniosek.
5.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie
postępowania habilitacyjnego dr inż. Radosława Pomykały
Dziekan prof. Marek Cała poinformował, że został powołany Zespół w składzie:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz, prof. dr hab. inż. Roman Kinasz,
prof. dr hab. inż. Barbara Tora, który zapoznał się z dorobkiem naukowym dra inż.
Radosława Pomykały. Każdy z Członków Zespołu jednoznacznie stwierdził,
że dorobek naukowy pod względem jakościowym i ilościowym jest wystarczający
do otwarcia przewodu habilitacyjnego oraz mieści się w dyscyplinie Inżynieria
Środowiska. Ponadto autoreferat habilitanta został przesłany drogą elektroniczną
do Członków Rady Wydziału.
Następnie Dziekan prof. M. Cała otworzył dyskusję. Wobec braku głosów
w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału wniosek
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
dra inż. Radosława Pomykały.
Rada Wydziału w głosowaniu tajnym większością głosów podjęła powyższą
uchwałę.
5.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji
habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Radosława
Pomykały
Dziekan prof. M. Cała przedstawił propozycję trzech członków komisji habilitacyjnej
w postępowaniu habilitacyjnym dra inż. Radosława Pomykały:
 dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. AGH – sekretarz
 prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak – recenzent,
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 prof. dr hab. inż. Kazimierz Trybalski – członek.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyznaczyła trzech członków komisji
habilitacyjnej w przedstawionym przez Dziekana składzie.
5.4 Podjęcie uchwały w sprawie nadania dr inż. Tomaszowi Gawendzie
stopnia doktora habilitowanego
Dziekan prof. M. Cała poinformował, że opinie Recenzentów, protokół
z posiedzenia Komisji habilitacyjnej, protokół z przebiegu glosowania w trybie
jawnym, uchwała Komisji Habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem zostały przesłane
drogą elektroniczną do Członków Rady Wydziału.
W dalszej kolejności Dziekan Wydziału zadał pytanie czy ktoś z Państwa chciałby
zadać pytanie skierowane do Pani Sekretarz Komisji Habilitacyjnej dr hab. inż.
Alicji Uliasz-Bocheńczyk, prof. AGH, lub zabrać głos w tej sprawie?
Wobec braku pytań oraz głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek w sprawie nadania dr. inż. Tomaszowi
Gawendzie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o nadaniu dr. inż.
Tomaszowi Gawendzie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych.
6 Zaopiniowanie wniosków o powołanie kierowników katedr
Dziekan prof. M. Cała przypomniał o przeprowadzonych zebraniach w każdej
Katedrze w celu zasięgnięcia opinii Pracowników dotyczącej powołania Kierowników
Katedr. Następnie Dziekan przedstawił wniosek o powołanie następujących osób do
pełnienia funkcji Kierownika w danej Katedrze w kadencji 2016 – 2020;
1.

Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
Prof. dr hab. inż. Ryszard Snopkowski

2.

Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś

3.

Katedra Górnictwa Odkrywkowego
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz

4.

Katedra Górnictwa Podziemnego
Dr hab. inż. Zbigniew Burtan

5.

Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
Dr hab. inż. Dariusz Foszcz

Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie
o powołanie Kierowników Katedr na kadencję 2016-2020.
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Zaopiniowanie wniosku
o powołanie kierownika Centralnego
Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych
Dziekan prof. M. Cała przedstawił wniosek Kierownika Katedry Górnictwa
Odkrywkowego o powołanie dra inż. Józefa Pyry na stanowisko Kierownika
Centralnego Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych
w Regulicach na kadencję 2016-2020.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan Wydziału poddał pod tajne głosowanie
Rady Wydziału wniosek o powołanie dr inż. Józefa Pyry do pełnienia funkcji
Kierownika CLTSiMW w Regulicach.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.
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Zaopiniowanie wniosku o powołanie kierownika studiów doktoranckich
na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii
Dziekan prof. M Cała zwrócił się z prośbą do Rady Wydziału o wyrażenie zgody na
wystąpienie z wnioskiem o powołanie dra hab. inż. Daniela Saramaka, prof. AGH do
pełnienia funkcji Kierownika Studiów Doktoranckich w kadencji 2016 – 2020.
Wobec braku uwag oraz głosów w dyskusji Dziekan Wydziału poddał pod tajne
głosowanie Rady Wydziału powyższy wniosek.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym pozytywnie zaopiniowała wniosek
o powołanie dra hab. inż. Daniela Saramaka, prof. AGH do pełnienia funkcji
Kierownika Studiów Doktoranckich w kadencji 2016 – 2020.
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Zaopiniowanie wniosku o powołanie Dyrektora i Zastępcy Dyrektora
Ośrodka Szkolenia Zawodowego WGiG
Dziekan prof. M. Cała przedstawił wniosek Kierownika Katedry Górnictwa
Odkrywkowego o powołanie dr inż. Anny Sołtys na stanowisko Dyrektora Ośrodka
Szkolenia Zawodowego WGiG na kadencję 2016-2020. Na stanowisko Zastępcy
Dyrektora Ośrodka Szkolenia Zawodowego WGiG na kadencję 2016-2020
Kierownik KGO proponuje dra inż. Józefa Pyrę.
Wobec braku uwag oraz głosów w dyskusji, Dziekan Wydziału poddał pod tajne
głosowanie Rady Wydziału wniosek o powołanie dr inż. Anny Sołtys do pełnienia
funkcji Dyrektora Ośrodka Szkolenia Zawodowego WGiG na kadencję 2016-2020.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek
Następnie Dziekan Wydziału poddał pod tajne głosowanie Rady Wydziału wniosek
o powołanie dra inż. Józefa Pyry do pełnienia funkcji Zastępcy Dyrektora Ośrodka
Szkolenia Zawodowego WGiG na kadencję 2016-2020.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek
7. Wolne wnioski
Dr inż. Anna Młynarczykowska poinformowała, iż wraz z dr Anną Hołdą została
powołana
do
organizacji
pikniku
pod
auspicjami
Polskiego
Radia
i Centrum Nauki Kopernik, który będzie miał miejsce w czerwcu br. Zwróciła się
z prośbą do Kierowników Katedr o pomoc w przygotowywaniu (głównie przez
Koła Naukowe) prezentacji naszego Wydziału.

DZIEKAN
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

Prof. dr hab. inż. Marek Cała

Protokołowała:
Mgr inż. Sylwia Sapińska
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