Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII
Kraków, dnia 7.05.2009

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii w dniu 30.04.2009 roku
Porządek obrad:
1.

Wręczenie dyplomów

2.

Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne.

3.

2.1.

Zatwierdzenie porządku obrad rady.

2.2.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 26.03.2009r.

2.3.

Sprawy bieŜące.

Sprawy dydaktyki.
3.1.

Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych pt.
„Odpady w kopalniach – prawo, technologia, środowiska”, zatwierdzenie planu
i programów studiów, powołanie kierownika studiów.

3.2.

Zatwierdzenie limitu przyjęć na studia niestacjonarne w roku akademickim
2009/2010.

3.3.

Zatwierdzenie opłat za studia niestacjonarne.

3.4.

Zatwierdzenie liczby i wysokości stypendiów doktoranckich dla I roku w roku
akademickim 2009/2010.

3.5.
4.

Sprawy bieŜące.

Przewody doktorskie i habilitacyjne.
4.1.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inŜ. Romualdowi Ogrodnikowi
stopnia doktora nauk technicznych.

4.2.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inŜ. Czesławowi Kubaczce stopnia
doktora nauk technicznych.

4.3.

Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia dr inŜ. Mariana Palucha do
kolokwium habilitacyjnego; wyznaczenie zakresu kolokwium; wyznaczenie
terminu kolokwium i wykładu habilitacyjnego.

5. Sprawy osobowe.
5.1.

Podjęcie uchwały w sprawie nie wszczynania postępowania o nadanie dr hab.
inŜ. Barbarze Jabłońskiej-Firek tytułu profesora nauk technicznych.

5.2.

Powołanie recenzenta w postępowaniu o nadanie prof. dr hab. inŜ. Arturowi
Bębnowi tytułu Honorowy Profesor AGH.

5.3.

Powołanie recenzenta w postępowaniu o nadanie prof. dr hab. inŜ. Jakubowi
Siemkowi tytułu Honorowy Profesor AGH.

5.4.

Podjęcie uchwały w sprawie przedłuŜenia zatrudnienia dr inŜ. Jana
Witosińskiego (KGBiG).

5.5.

WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta w KGBiG,
adiunkta w KEZP, starszego wykładowcy w KEZP, 2 adiunktów w KPKiOŚ,
asystenta w KPKiOŚ.

6. Powołanie Wydziałowej Komisji ds. Oceny Pracowników.
7. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu.
8. Komunikaty Dziekana.
9. Wolne wnioski.
Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii prowadził Dziekan Wydziału
prof. Piotr Czaja.
Dziekan odczytał listę osób nieobecnych usprawiedliwionych na posiedzeniu Rady
Wydziału.

1. Wręczenie dyplomów.
Dziekan prof. Piotr Czaja wręczył dyplom pracownikowi Wydziału za długoletnią pracę.

2. Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne.
2.1.

Zatwierdzenie porządku obrad rady.

Dziekan prof. Piotr Czaja zaproponował dodanie do punktu 3.2 „na studia stacjonarne”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała przedstawiony na
posiedzeniu porządek obrad wraz ze zmianą.
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Rada Wydziału powołała komisję skrutacyjną w składzie: dr inŜ. Zbigniew Burtan,
dr inŜ. Jerzy Stasica, dr inŜ. Arkadiusz Utrata.

2.2.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu
26.03.2009 roku.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła protokół
z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 26.03.2009 roku.

2.3.

Sprawy bieŜące.

Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie
porządku obrad.

3.

Sprawy dydaktyki.
3.1.

Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych pt.
„Odpady w kopalniach – prawo, technologia, środowisko”, zatwierdzenie
planu i programów studiów, powołanie kierownika studiów.

Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe wpłynął wniosek o uruchomienie
studiów podyplomowych pt. „Odpady w kopalniach – prawo, technologia, środowisko”,
zatwierdzenie planu i programu studiów oraz powołanie kierownika studiów.
Prof. Stanisław Wasilewski poinformował, Ŝe studia podyplomowe z tego zakresu
skierowane są do osób pracujących w firmach zajmujących się wykorzystaniem odpadów w
technologiach górniczych. Zagadnienia prawne zgodne z normami ISO 14001 poruszane
będą w pierwszym semestrze, natomiast w drugim semestrze zagadnienia związane z
gospodarką odpadami.
W dyskusji udział wzięli:
- prof. Jerzy Klich, który stwierdził, Ŝe w planie studiów jest za mało godzin,
- prof. Kazimierz Trybalski wyjaśnił, Ŝe ilość godzin jest większa niŜ przewiduje minimum
programowe (minimum -125 godz., w planie studiów jest 140 godzin) zwiększenie ilości
godzin spowoduje podwyŜszenie opłaty za studia,
- prof. Stanisław Wasilewski wyjaśnił, Ŝe 140 godz. spełnia minimum programowe a
zwiększenie ilości godzin spowoduje podwyŜszenie opłaty za studia (taka ilość godzin
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została przyjęta przy opracowaniu kalkulacji).
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o uruchomienie studiów podyplomowych „Odpady w kopalniach –
prawo, technologia, środowisko” oraz zatwierdzenie planu i programu studiów.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy wniosek.
Na kierownika studiów zaproponowany został dr inŜ. Zbigniew Piotrowski.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym zatwierdziła dr inŜ. Zbigniewa Piotrowskiego
na kierownika studiów.
Zał. nr 1 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)

3.2.

Zatwierdzenie limitu przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku
akademickim 2009/2010.

Prodziekan prof. Kazimierz Trybalski przedstawił proponowane limity przyjęć na
studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akad. 2009/10.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek w sprawie zatwierdzenia szczegółowych limitów przyjęć na studia
stacjonarne i niestacjonarne w roku akad. 2009/2010.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy wniosek.
Zał. nr 2 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).

3.3.

Zatwierdzenie opłat za studia niestacjonarne.

Prodziekan prof. Kazimierz Trybalski przedstawił propozycję opłat za studia
niestacjonarne w roku akad. 2009/10 oraz poinformował, Ŝe przy sporządzaniu kalkulacji
brane były pod uwagę aspekty ekonomiczne oraz spodziewane zmiany w liczebności
studentów na poszczególnych kierunkach studiów.
Proponowane opłaty wynoszą:
1. GÓRNICTWO I GEOLOGIA , Kraków
studia I stopnia (inŜynierskie)

- 1.650,00 za semestr

studia II stopnia (magisterskie) - 1.700,00 za semestr
-42. ZARZĄDZANIE i INśYNIERIA PRODUKCJI, Kraków
studia I stopnia (inŜynierskie)

- 1.700,00 za semestr

studia II stopnia (magisterskie) - 1.700,00 za semestr

3. INśYNIERIA ŚRODOWISKA, Kraków
studia I stopnia (inŜynierskie)

- 1.700,00 za semestr

studia II stopnia (magisterskie) - 1.700,00 za semestr

4. GÓRNICTWO I GEOLOGIA , ZOD Jaworzno, LibiąŜ
studia I stopnia (inŜynierskie)

- 1.650,00 za semestr

5. INśYNIERIA ŚRODOWISKA – ZOD Jaworzno
studia I stopnia (inŜynierskie)

- 1.700,00 za semestr

6. GÓRNICTWO I GEOLOGIA – ZOD Wodzisław Śląski
studia I stopnia (inŜynierskie)

- 1.950,00 za semestr

7. GÓRNICTWO I GEOLOGIA – ZOD Jastrzębie
studia I stopnia (inŜynierskie)

- 1.450,00 za semestr

studia II stopnia (magisterskie)

- 1.950,00 za semestr

8. BUDOWNICTWO
studia I stopnia (inŜynierskie)

- 1.700,00 za semestr

Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek w
sprawie opłat za studia niestacjonarne w roku akad. 2009/2010.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy
wniosek.
Zał. nr 3 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
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3.4.

Zatwierdzenie liczby i wysokości stypendiów doktoranckich dla I roku w
roku akademickim 2009/2010.

Prodziekan prof. Kazimierz Trybalski przedstawił propozycję przyznania 10
stypendiów doktoranckich doktorantom I roku studiów stacjonarnych roku akad. 2009/2010
w wysokości 1.050,00 zł.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o przyznanie 10 stypendiów doktoranckich doktorantom I roku
studiów stacjonarnych roku akad. 2009/2010 w wysokości 1.050,00 zł.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy wniosek.
Zał. nr 4 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).

3.5.

Sprawy bieŜące

Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie
porządku obrad.

4. Przewody doktorskie i habilitacyjne.
4.1.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inŜ. Romualdowi Ogrodnikowi
stopnia doktora nauk technicznych

Dr hab. inŜ. Marek Cała , przewodniczący komisji doktorskiej przedstawił protokół z
publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inŜ. Romualda Ogrodnika, która odbyła się
2.04.2009 roku. Komisja doktorska, po wysłuchaniu autoreferatu doktoranta i dyskusji
podczas obrony, większością głosów podjęła uchwałę o wystąpieniu do Rady Wydziału
z wnioskiem o nadanie Kandydatowi stopnia doktora nauk technicznych.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek komisji
doktorskiej o nadanie mgr inŜ. Romualdowi Ogrodnikowi stopnia doktora nauk
technicznych pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o nadaniu mgr inŜ.
Romualdowi Ogrodnikowi stopnia doktora nauk technicznych.
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4.2.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inŜ. Czesławowi Kubaczce
stopnia doktora nauk technicznych

Dr hab. inŜ. Piotr Czaja , przewodniczący komisji doktorskiej przedstawił protokół z
publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inŜ. Czesława Kubaczki, która odbyła się
21.04.2009 roku. Komisja doktorska, po wysłuchaniu autoreferatu doktoranta i dyskusji
podczas obrony, jednomyślnie podjęła uchwałę o wystąpieniu do Rady Wydziału z
wnioskiem o nadanie Kandydatowi stopnia doktora nauk technicznych.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek komisji
doktorskiej o nadanie mgr inŜ. Czesławowi Kubaczce stopnia doktora nauk technicznych
pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o nadaniu mgr inŜ.
Czesławowi Kubaczce stopnia doktora nauk technicznych.

4.3.

Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia dr inŜ. Mariana Palucha do
kolokwium habilitacyjnego: wyznaczenie zakresu kolokwium; wyznaczenie
terminu kolokwium i wykładu habilitacyjnego.

Dr hab. inŜ. Piotr Czaja, przewodniczący Zespołu przedstawił szczegółowo protokół z
posiedzenia Zespołu powołanego przez Radę Wydziału w sprawie przewodu habilitacyjnego
dr inŜ. Mariana Palucha. Zespół po zapoznaniu się z recenzjami dorobku naukowego i
rozprawy habilitacyjnej w zakończeniu protokołu stwierdził, Ŝe Kandydat spełnia warunki
wymagane dla przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego i przedstawił wniosek Radzie
Wydziału o dopuszczenie dr inŜ. Mariana Palucha do kolokwium habilitacyjnego.
Następnie Dziekan odczytał pismo recenzenta, prof. dr inŜ. Lesława Brunarskiego, w którym
zawarte są pytania dotyczące dyscypliny naukowej reprezentowanej przez habilitanta oraz
zakresu dorobku naukowego „geomechanika” czy „geotechnika”, gdyŜ w tytule rozprawy
habilitacyjnej uŜyty został termin „geomechanika”, a to nie odzwierciedla jednoznacznie w
jakim zakresie kandydat jest specjalistą.
Dziekan stwierdził, Ŝe nasz Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora
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habilitowanego z dyscypliny naukowej „górnictwo i geologia inŜynierska” natomiast zakres
tematyczny kolokwium moŜna sprecyzować jako specjalność reprezentowaną przez
kandydata.
W dyskusji wzięli udział:
-

prof. dr hab. inŜ. Antoni Tajduś, który wyjaśnił znaczenie uŜytych w swoich publikacjach
określeń związanych z geomechaniką oraz geoinŜynierią. GeoinŜynieria zawiera
zagadnienia dotyczące zarówno geotechniki jak i inŜynierii skalnej. Rozprawa
habilitacyjna dr inŜ. Mariana Palucha dotyczy problemów zastosowania mechaniki
klasycznej do zagadnień mechaniki skał,

-

dr hab. inŜ. Jerzy Klich stwierdził, Ŝe ze strony formalnej dotyczącej dziedziny naukowej
oraz dyscypliny naukowej nie powinno być wątpliwości poniewaŜ nasz Wydział posiada
uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w
określonej dziedzinie i dyscyplinie naukowej. ZłoŜoność zagadnień związanych z
górnictwem i geologią inŜynierską jest tak duŜa, Ŝe naleŜy doprecyzować zakres. Zakres
reprezentowanych zagadnień w rozprawie habilitacyjnej dr inŜ. Mariana Palucha jest
szeroki, co wyraził recenzent określając jako interdyscyplinarny tzn. wychodzący poza
zakres dyscypliny naukowej, którą reprezentuje Wydział. W związku z tym nie moŜe być
wątpliwości, Ŝe musi obejmować równieŜ dyscyplinę „górnictwo i geologia inŜynierska”.
Dyskusja dotycząca uŜywanych nazw : geoinŜynieria,

geotechnika i geotechnologia

wskazuje na róŜne ukierunkowania, natomiast nie podwaŜa naszych uprawnień i
zakwalifikowania tej pracy.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji , Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał
pod tajne głosowanie wniosek o dopuszczenie dr inŜ. Mariana Palucha do kolokwium
habilitacyjnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o dopuszczeniu Kandydata do
kolokwium habilitacyjnego.
Rada Wydziału, jednomyślnie zaakceptowała zakres kolokwium habilitacyjnego:
geomechanika i budownictwo podziemne.

-8-

Rada Wydziału wyznaczyła termin kolokwium i wykładu habilitacyjnego na dzień
4.06.2009 roku, godz.1100.

5. Sprawy osobowe.
5.1.

Podjęcie uchwały w sprawie nie wszczynania postępowania o nadanie dr
hab. inŜ. Barbarze Jabłońskiej-Firek tytułu profesora nauk technicznych.

Prof. dr hab. inŜ. Antoni Tajduś, przewodniczący Zespołu powołanego dla rozpatrzenia
wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie dr hab. inŜ. Barbarze Jabłońskiej-Firek
tytułu profesora nauk technicznych, przedstawił protokół z posiedzenia Zespołu.
Zespół po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym i dydaktycznym, stwierdził, Ŝe
Kandydatka posiada niewielki dorobek naukowy i dydaktyczny, aby ubiegać się o tytuł
profesora. Zespół zwrócił uwagę na zwłokę w sformułowaniu wniosku trwającą 2,5 roku.
Przewodniczący, po konsultacji z członkami Zespołu oczekiwał na istotne, jakościowe
powiększenie dorobku Kandydatki. Wobec braku reakcji, Zespół zajął stanowisko o nie
wszczynaniu postępowania o nadanie dr hab. inŜ. Barbarze Jabłońskiej-Firek tytułu
profesora nauk technicznych.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek w
sprawie nie wszczynania postępowania o nadanie dr hab. inŜ. Barbarze Jabłońskiej-Firek
tytułu profesora nauk technicznych pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o nie wszczynaniu postępowania
o nadanie dr hab. inŜ. Barbarze Jabłońskiej-Firek tytułu profesora nauk technicznych.

5.2.

Powołanie recenzenta w postępowaniu o nadanie prof. dr hab. inŜ.
Arturowi Bębnowi tytułu Honorowy Profesor AGH.

Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe zgodnie ze Statutem AGH zasłuŜeni
profesorowie Uczelni mogą otrzymać tytuł Honorowy Profesor AGH, co jest równoznaczne z
wcześniej nadawanym tytułem Doctora Honoris Causa.
Następnie Dziekan przedstawił wniosek Senatu AGH w sprawie powołania recenzenta
z Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii do oceny dorobku naukowego, osiągnięć i zasług
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prof. dr hab. inŜ. Artura Bębna w postępowaniu o nadanie Mu tytułu Honorowy Profesor
AGH.
Na recenzenta zaproponowany został prof. dr hab. inŜ. Wiesław Kozioł.
W dyskusji wzięli udział:
-

prof. dr hab. inŜ. Bronisław Barchański, który prosił o wyjaśnienie procedury
postępowania w tej sprawie,

-

dr hab. inŜ. Piotr Czaja wyjaśnił, Ŝe z takim wnioskiem występuje Wydział, który
proponuje nadanie takiej godności profesorowi ze swojego Wydziału.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji , Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał pod tajne
głosowanie wniosek o powołanie recenzenta dorobku naukowego w osobie prof. Wiesława
Kozioła.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaakceptowała powyŜszy wniosek.

5.3.

Powołanie recenzenta w postępowaniu o nadanie prof. dr hab. inŜ.
Jakubowi Siemkowi tytułu Honorowy Profesor AGH.

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił wniosek Senatu AGH w sprawie powołania
recenzenta z Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii celem wyraŜenia opinii dotyczącej dorobku
naukowego, osiągnięć i zasług prof. dr hab. inŜ. Jakuba Siemka w postępowaniu o nadanie
Mu tytułu Honorowy Profesor AGH.
Na recenzenta zaproponowany został prof. dr hab. Andrzej Olajossy.
Wobec braku głosów w dyskusji , Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał pod tajne
głosowanie wniosek powołanie recenzenta w osobie prof. Andrzeja Olajossego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaakceptowała powyŜszy wniosek.

5.4.

Podjęcie uchwały w sprawie przedłuŜenia zatrudnienia dr inŜ. Jana
Witosińskiego (KGBiG).

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił prośbę

dr

inŜ. Jana Witosińskiego o

zatrudnienie Go na umowę o pracę 3.04.2009 do 31.12.2009 roku.
W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego dr inŜ. Jan Witosiński rozwiązał umową o
pracę na podstawie mianowania.
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Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr inŜ. Jana Witosińskiego do 31.12.2009 roku.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym pozytywnie zaopiniowała powyŜszy wniosek.

5.5.

WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta w
KGBiG, adiunkta w KEZP, starszego wykładowcy w KEZP, 2 adiunktów
w KPKiOŚ, asystenta w KPKiOŚ.

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo

kierownika Katedry Geomechaniki,

Budownictwa i Geotechniki z prośbą o wyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na
stanowisko asystenta; zatrudnienie osoby na tym stanowisku podyktowane jest potrzebami
dydaktycznymi.
Prof. Tadeusz Majcherczyk poinformował, Ŝe zatrudnienie pracownika naukowodydaktycznego wynika z potrzeby zapewnienia prowadzenia zajęć z zakresu konstrukcji
betonowych na kierunku „Budownictwo”.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie wyraziła zgodę na ogłoszenie
konkursu na stanowisko asystenta.

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo

kierownika Katedry Ekonomiki i

Zarządzania w Przemyśle z prośbą o wyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko
adiunkta;

zatrudnienie

osoby

na

tym

stanowisku

podyktowane

jest

potrzebami

dydaktycznymi.
Prof. Roman Magda poinformował, Ŝe zatrudnienie pracownika naukowodydaktycznego wynika z potrzeby zapewnienia prowadzenia zajęć z zakresu na kierunku
„Zarządzanie i InŜynieria Produkcji”.
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, jednomyślnie wyraziła zgodę na ogłoszenie
konkursu na stanowisko adiunkta.
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Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo

kierownika Katedry Ekonomiki i

Zarządzania w Przemyśle z prośbą o wyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko
starszego wykładowcy; zatrudnienie osoby na tym stanowisku podyktowane jest potrzebami
dydaktycznymi.
Prof. Roman Magda poinformował, Ŝe zatrudnienie pracownika dydaktycznego
wynika z potrzeby zapewnienia prowadzenia zajęć z zakresu na kierunku „Zarządzanie i
InŜynieria Produkcji”.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie wyraziła zgodę na ogłoszenie
konkursu na stanowisko starszego wykładowcy.

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry Przeróbki Kopalin i
Ochrony Środowiska z prośbą o wyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na dwa stanowiska
adiunkta; zatrudnienie dwóch osób na tych stanowiskach podyktowane jest potrzebami
dydaktycznymi katedry.
Prof. Jolanta Marciniak-Kowalska poinformował, Ŝe zatrudnienie pracowników
naukowo-dydaktycznych wynika z potrzeby zapewnienia prowadzenia zajęć z zakresu
technologie przeróbki surowców mineralnych oraz z zakresu kontrola procesów przeróbki
surowców mineralnych.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na dwa stanowiska adiunktów.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie wyraziła zgodę na ogłoszenie
konkursu na dwa stanowiska adiunkta.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry Przeróbki Kopalin i
Ochrony Środowiska z prośbą o wyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko
asystenta;

zatrudnienie

osoby na

tym

stanowisku podyktowane

dydaktycznymi katedry.
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jest potrzebami

Prof. Jolanta Marciniak-Kowalska poinformował, Ŝe zatrudnienie pracownika naukowodydaktycznego wynika z potrzeby zapewnienia prowadzenia zajęć z zakresu technologie
przeróbki surowców mineralnych.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie wyraziła zgodę na ogłoszenie
konkursu na stanowisko asystenta.

6. Powołanie Wydziałowej Komisji ds. Oceny Okresowej.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił proponowany skład Wydziałowej Komisji ds.
Oceny Okresowej Pracowników:
- prof. dr hab. inŜ. Andrzej Zorychta – przewodniczący
- prof. dr hab. inŜ. Maciej Mazurkiewicz
- dr hab. inŜ. Marek Cała.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała skład
Wydziałowej Komisji ds. Oceny Okresowej Pracowników na kadencję 2008-2012 roku.
Zał. nr 5 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).

7. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu w dniu
29.IV.2009 roku.

8. Komunikaty Dziekana.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił komunikaty:
1. 13-16.V. br akredytacja kierunku „InŜynieria Środowiska”,
2. 14.V br odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Spotkania Międzynarodowe”,
3. skład Rad Programowych dla poszczególnych kierunków studiów,
4. szczegółowe informacje dotyczące uroczystości obchodów 90-lecia Uczelni i
Wydziału.
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Na prośbę Dziekana, prof. Zbigniew Kasztelewicz przedstawił szczegółowy program
uroczystości obchodów 90-lecia Wydziału.

Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała przedstawił informacje dotyczące
przeprowadzania audytu działalności statutowej.

5.

Wolne wnioski.
Prof. dr hab. inŜ. Bronisław Barchański prosił o informację czy władze Wydziału

przewidują wystąpienie z wnioskiem o nadanie profesorowi naszego Wydziału tytułu
Honorowy Profesor AGH.
Dziekan prof. Piotr Czaja wyjaśnił, Ŝe była taka propozycja, ale kandydat nie wyraził
zgody.

DZIEKAN
Dr hab. inŜ. Piotr Czaja
prof. nadzw.

Protokołowała:

Lucyna Wójcik
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