Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
Kraków, dnia 17.03.2016 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 02.03.2017 roku

Porządek obrad:
1. Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1 Zatwierdzenie porządku obrad rady
1.2 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia rady wydziału w dniu 26.01.2017
1.3 Sprawy bieżące
2. Komunikaty Dziekana
3. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu
4. Sprawy dydaktyki i jakości kształcenia
4.1 Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia
planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim
2017/2018
4.2 Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia
warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim
2018/2019
4.3 Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia
szczegółowych zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim
2017/2018
4.4 Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia ogólnych
zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019
4.5 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach studiów III stopnia
4.6 Wyrażenie zgody na realizację studiów doktoranckich wg indywidualnego
planu studiów przez mgr inż. Agnieszkę Trzcionkowską
4.7 Sprawy bieżące
5. Przewody doktorskie i habilitacyjne
5.1 Zmiana promotora w przewodzie doktorskim mgr Łukasza Grabowskiego
5.2 Podjęcie uchwały w sprawie nadania dr inż. Wojciechowi Naworycie stopnia
doktora habilitowanego nauk technicznych
6. Sprawy osobowe
6.1 Zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie zatrudnienia dr inż. Kazimierza
Piergiesa na stanowisku adiunkta (KGP)
7. Utworzenie wydziałowej grupy badawczej „Grupa Analizy Danych
i Procesów”
8. Wolne wnioski
Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prowadził Dziekan Wydziału
prof. dr hab. inż. Marek Cała, który wręczył dr. hab. inż. Andrzejowi
Więckowskiemu prof. AGH, powołanie do pełnienia funkcji Kierownika studiów
podyplomowych „Współczesne budownictwo drewniane”. Następnie Dziekan
odczytał nazwiska osób nieobecnych – usprawiedliwionych.
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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 uzupełnienie porządku obrad Rady poprzez wprowadzenie następujących
punktów:
4.7. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych dla studentów studiów
niestacjonarnych I stopnia
6.2. Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta
(KGBiG)
7.
Powołanie Wydziałowej Komisji ds Nagród
 usunięcie punktu:
8. Utworzenie wydziałowej grupy badawczej „Grupa Analizy Danych
i Procesów”
 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
26.01.2017
Wobec braku uwag, Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, zatwierdziła treść
protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 26.19.2017 roku.
1.3 Sprawy bieżące
Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie
porządku obrad.
2. Komunikaty Dziekana
Dziekan poinformował o projektach nowej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym
przygotowywanych przez Instytut Allerhanda - Kraków, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza – Poznań oraz SWPS Uniwersytet Humanistyczny – Warszawa.
Następnie poprosił o zabranie głosu prof. dr. hab. inż. Antoniego Tajdusia, który
przedstawił najważniejsze propozycje zmian w Ustawie oraz zachęcił do
zapoznania się z szczegółowymi koncepcjami przygotowanymi przez wyżej
wymienione Instytucje.
W dalszej kolejności Dziekan Wydziału poinformował o:
 kategoryzacji Wydziału w terminie do 31.03.2017 roku,
 12-18.02. Wydział gościł czteroosobową delegację z Indii,
 20.02. rozpoczęły się zajęcia kursu Mining engineering for CIL engineers
zorganizowanego dla grupy 15 inżynierów z Indii, 22.02. miało miejsce
otwarcie kursu z udziałem Ambasadora Indii,
 22-24.02. odbyła się XXVI edycja Szkoły Eksploatacji Podziemnej
organizowanej przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią PAN oraz Katedrę Górnictwa Podziemnego AGH,
 od 2017 roku studenci i pracownicy naszego Wydziału mają możliwość
wyjazdu do uczelni zagranicznych w krajach UE w ramach nowo
podpisanych umów w programie ERASMUS+,
 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz piąty organizuje
Program Mobilność Plus, który ma na celu pomóc naukowcom do 35 roku
życia w rozwoju kariery naukowej,
 w styczniu br. na naszym Wydziale powstało nowe Studenckie Koło
Naukowe Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych „Detonator”,
 12
projektów
kół
naukowych
z
naszego
Wydziału
zostało
zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach IX konkursu dla
studentów „Grant Rektorski 2017”.
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3. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu
Dziekan prof. M. Cała przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu w dniu
01.03.2017 roku.
4. Sprawy dydaktyki i jakości kształcenia
4.1 Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia
planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku
akademickim 2017/2018
Prodziekan ds. Kształcenia dr inż. Radosław Pomykała poinformował,
iż propozycja uchwały została przesłana do Członków Rady Wydziału drogą
elektroniczną. Następnie w postaci prezentacji komputerowej przedstawił
uzasadnienie propozycji treści uchwały oraz zwrócił się do Rady Wydziału
z prośbą o jej zatwierdzenie.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału
podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia planowanej
liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2017/2018.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęła uchwałę w powyższej
sprawie.
4.2 Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia
warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku
akademickim 2018/2019
Prodziekan ds. Kształcenia dr inż. Radosław Pomykała poinformował,
iż propozycja uchwały została przesłana do Członków Rady Wydziału drogą
elektroniczną. Następnie w postaci prezentacji komputerowej przedstawił
uzasadnienie propozycji treści uchwały oraz zwrócił się do Rady Wydziału
z prośbą o jej zatwierdzenie.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału
podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia warunków
i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęła uchwałę w powyższej
sprawie.
4.3 Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia
szczegółowych zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku
akademickim 2017/2018
Kierownik Studiów Doktoranckich – dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. AGH,
zwrócił się z prośbą do Członków Rady Wydziału o zatwierdzenie szczegółowych
zasad rekrutacji na studia doktoranckie. Poinformował, iż propozycja zasad
rekrutacji została przesłana do Członków Rady Wydziału drogą elektroniczną.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału
podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia
szczegółowych zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim
2017/2018.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęła uchwałę w powyższej
sprawie.
4.4 Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia
ogólnych zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku
akademickim 2018/2019
Kierownik Studiów Doktoranckich, zwrócił się z prośbą do Członków Rady
Wydziału o zatwierdzenie ogólnych zasad rekrutacji na studia doktoranckie.
Poinformował, iż propozycja zasad rekrutacji została przesłana do Członków Rady
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Wydziału drogą elektroniczną. Następnie przedstawił zmiany jakie zostały
dokonane w porozumieniu z Samorządem Doktorantów w porównaniu do zasad
z ubiegłego roku.
W dalszej kolejności Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału podjęcie
uchwały w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia ogólnych zasad
rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęła uchwałę w powyższej
sprawie.
4.5 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach studiów III stopnia
Dr
hab.
inż.
Daniel
Saramak,
prof.
AGH,
przedstawił
zmianę
w planach studiów III stopnia polegającą na przeniesieniu przedmiotu
Doskonalenie procesów dydaktycznych z II-go na I-szy semestr.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach studiów III stopnia.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęła uchwałę w powyższej
sprawie.
4.6 Wyrażenie zgody na realizację studiów doktoranckich wg
indywidualnego planu studiów przez mgr
inż. Agnieszkę
Trzcionkowską
Prof. Marek Cała poinformował, iż wpłynęło podanie mgr inż. A. Trzcionkowskiej
z prośbą o możliwość realizacji studiów według indywidualnego planu. Prośba
dotyczy semestru letniego II roku studiów doktoranckich. Podanie zostało
poparte przez opiekuna naukowego - dr hab. inż. Edytę Brzychczy, prof. AGH,
oraz wyraził zgodę Kierownik Studiów Doktoranckich.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału
wniosek o wyrażenie zgody na realizację studiów doktoranckich wg
indywidualnego planu studiów przez mgr inż. Agnieszkę Trzcionkowską.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęła uchwałę w powyższej
sprawie.
4.7 Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych dla studentów studiów
niestacjonarnych I stopnia.
Prodziekan dr inż. Radosław Pomykała przypomniał, iż w okresie od grudnia
2016 do lutego 2017 odbywał się proces zapisów i wyboru tematów prac
dyplomowych na studiach niestacjonarnych I stopnia. Prodziekan przedstawił
tematy dostarczone przez poszczególne Katedry w formie slajdów oraz zwrócił się
z prośbą do Rady Wydziału o ich zatwierdzenie.
Wobec braku uwag oraz głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie tematów prac dyplomowych dla
studentów studiów niestacjonarnych I stopnia.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę w powyższej sprawie.
4.8 Sprawy bieżące
- Dziekan prof. M. Cała poinformował, iż wpłynęło pismo Kierownika Katedry
Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle w sprawie upoważnienia dr inż. Marty
Podobińskiej-Staniec do prowadzenia wykładów oraz kierowania pracami
dyplomowymi. Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła powyższy
wniosek.
- Prodziekan dr inż. Radosław Pomykała przedstawił w formie prezentacji
komputerowej, wyniki rekrutacji na II stopień studiów stacjonarnych dla
wszystkich kierunków kształcenia na Wydziale wraz z podziałem na specjalności.
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Przedstawił pod kątem liczebności studentów, sytuację na I roku studiów I
stopnia oraz poinformował, iż ulegną zmianie programy studiów.
5. Przewody doktorskie i habilitacyjne
5.1 Zmiana promotora w przewodzie doktorskim mgr Łukasza
Grabowskiego
Dziekan prof. M. Cała przedstawił podanie prof. dra hab. inż. Ireneusza
Solińskiego dotyczące rezygnacji z promotorstwa pracy doktorskiej mgra Łukasza
Grabowskiego. Jednocześnie prof. I. Soliński na nowego promotora proponuje dr
hab. Jolantę Marciniak-Kowalską, prof. AGH.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o powołanie dr hab. Jolanty Marciniak-Kowalskiej, prof.
AGH na promotora w przewodzie doktorskim mgra Łukasza Grabowskiego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała powyższy
wniosek.
5.2 Podjęcie uchwały w sprawie nadania dr inż. Wojciechowi
Naworycie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych
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.
Następnie Sekretarz Komisji habilitacyjnej dr hab. niż. Jacek Jakubowski
przedstawił konkluzję protokołu, uchwałę oraz wynik głosowania Komisji
Habilitacyjnej.
W dalszej kolejności Dziekan Wydziału otworzył dyskusję. Wobec braku pytań
oraz głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek w sprawie nadania dr. inż. Wojciechowi Naworycie stopnia
doktora habilitowanego nauk technicznych.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę w sprawie nadania dr. inż.
Wojciechowi Naworycie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych.
6. Sprawy osobowe
6.1 Zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie zatrudnienia dr inż.
Kazimierza Piergiesa na stanowisku adiunkta (KGP)
Dziekan prof. Marek Cała przedstawił protokół Komisji konkursowej, w którym
Komisja stwierdza, że Kandydat spełnia warunki ogłoszonego konkursu.
Następnie Dziekan Wydziału otworzył dyskusję, w której głos zabrał dr hab. inż.
Zbigniew Burtan – Kierownik Katedry Górnictwa Podziemnego, popierając
kandydaturę dra inż. K. Piergiesa na stanowisko adiunkta.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Marek Cała poddał pod
głosowanie Rady Wydziału: zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie
zatrudnienia dr inż. Kazimierza Piergiesa na stanowisku adiunkta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
6.2 Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta
(KGBiG)
Dziekan prof. M. Cała 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.
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Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym
wystąpienie z powyższym wnioskiem.

jednomyślnie wyraziła zgodę na

7. Powołanie Wydziałowej Komisji ds. Nagród
Dziekan prof. M. Cała przedstawił propozycję składu Wydziałowej Komisji ds.
Nagród:
 Prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak - przewodniczący
 Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
 Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz
 Prof. dr hab. inż. Ryszard Snopkowski
 Dr hab. inż. Zbigniew Burtan
 Dr hab. inż. Dariusz Foszcz
 Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja
Następnie Dziekan otworzył dyskusję, w której głos zabrała dr inż. Anna
Młynarczykowska zgłaszając propozycję rozszerzenia nazwy Komisji na:
Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń. Dziekan wyraził zgodę na zmianę
nazwy.
Następnie dr inż. A. Młynarczykowska wystąpiła z wnioskiem o uzupełnienie składu
Komisji o przedstawicieli Związków Zawodowych. Dziekan nie wyraził zgody na
uzupełnienie składu Komisji oraz poddał pod tajne głosowanie Rady Wydziału
wniosek o powołanie Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń w wyżej
przedstawionym składzie.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zatwierdziła powyższy wniosek.
8. Wolne wnioski
Prof. dr hab. inż. Jerzy Klich przedstawił podsumowanie trwającego 5 lat projektu
„Zgazowania węgla” oraz podziękował osobom zaangażowanym w realizację
projektu.

DZIEKAN
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

Prof. dr hab. inż. Marek Cała

Protokołowała:
Mgr inż. Sylwia Sapińska
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