Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
w Krakowie
Wydział Górnictwa i GeoinŜynierii

Kraków, dnia 20.05.2010

Porządek obrad
na posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii, które odbędzie się w
dniu 27 maja 2010 r o godz. 10.00 w sali nr 15 paw. A-4 parter.
1. Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne.
1.1. Zatwierdzenie porządku obrad rady.
1.2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 29.04.2010r
1.3. Sprawy bieŜące.
2. Sprawy dydaktyki.
2.1. Sprawy bieŜące.
3.Przewody doktorskie i habilitacyjne
3.1. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inŜ. Anny Kowalskiej z tematem
pracy: „Ocena wpływu odkrywkowej eksploatacji kruszyw Ŝwirowo-piaskowych na środowisko
naturalne w aspekcie programu Natura 2000” i powołania promotora; wyznaczenie egzaminów
doktorskich i powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie.
3.2. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inŜ. Dominiki Szponder z
tematem pracy: „Badania wybranych właściwości popiołów lotnych z zastosowaniem analizy obrazu”
i powołania promotora; wyznaczenie egzaminów doktorskich i powołanie komisji
przeprowadzających egzaminy doktorskie.
3.3. Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inŜ. Waldemara Kępysa.
3.4. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia dr inŜ. ElŜbiety Pileckiej do kolokwium habilitacyjnego;
wyznaczenie zakresu kolokwium; wyznaczenie terminu kolokwium i wykładu habilitacyjnego.
4.Sprawy osobowe.
4.1. Powołanie recenzenta oceny dorobku naukowo-dydaktycznego dr hab. inŜ. Marka Cały w sprawie
zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony.
4.2. Powołanie recenzenta oceny dorobku naukowo-dydaktycznego dr hab. inŜ. Jana Drzewieckiego w
sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony.
4.3. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Edyty Pięciorak na stanowisku asystenta na czas
nieokreślony w KGBiG.
4.4. WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w KGP.
4.5. WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta w KGO.
4.6. WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na dwa stanowiska asystentów w KGBiG.
5.Zgłoszenie kandydatów do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia Katedry Ekologii Terenów Przemysłowych i Katedry
Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska i utworzenia nowej Katedry InŜynierii Środowiska i
Przeróbki Surowców.
7.Zaopiniowanie wniosków o odznaczenia państwowe.
8.Sprawozdanie z posiedzenia Senatu.
9.Komunikaty Dziekana
10. Wolne wnioski.

Dziekan

Dr hab. inŜ. PIOTR CZAJA prof. nadzw.

