Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII
Kraków, dnia 9.06.2009

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii w dniu 4.06.2009 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 30.04.2009r.

2.3.

Sprawy bieŜące.

Sprawy dydaktyki.
3.1.

Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych pt.
„Nowoczesne materiały i techniki w budownictwie”, zatwierdzenie planu i
programów studiów, powołanie kierownika studiów.

3.2.
4.

Sprawy bieŜące.

Przewody habilitacyjne.
4.1.

Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inŜ.
ElŜbiety Pileckiej; powołanie recenzentów.

5. Sprawy osobowe.
5.1.

Powołanie recenzentów oceny dorobku naukowo-dydaktycznego dr hab. inŜ.
Stanisława Nawrata w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora
nadzwyczajnego na czas nieokreślony.

5.2.

Powołanie recenzenta oceny dorobku naukowo-dydaktycznego dr hab. inŜ.
Barbary Tory w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego
na czas określony.
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5.3.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Daniela Wałacha na
stanowisku adiunkta (KGBiG).

5.4.

Podjęcie uchwały w sprawie przedłuŜenia zatrudnienia dr Patrycji Bąk na
stanowisku adiunkta (KEZP).

5.5.

Podjęcie uchwały w sprawie przedłuŜenia zatrudnienia mgr inŜ. Ewy
Ciszyńskiej na stanowisku asystenta (KEZP).

5.6.

Podjęcie uchwały w sprawie przedłuŜenia zatrudnienia mgr inŜ. Barbary Kowal
na stanowisku asystenta (KEZP).

5.7.

Powołanie recenzenta w postępowaniu o nadanie prof. dr hab. inŜ. Zbigniewowi
Fajklewiczowi tytułu Honorowy Profesor AGH.

5.8.

Opinia o dorobku naukowym, osiągnięciach i zasługach prof. dr hab. inŜ.
Jakuba Siemka w związku z postępowaniem o nadanie tytułu Profesor
Honorowy AGH.

5.9.

Opinia o dorobku naukowym, osiągnięciach i zasługach prof. dr hab. inŜ. Artura
Bębna w związku z postępowaniem o nadanie tytułu Profesor Honorowy AGH.

6. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu.
7. Komunikaty Dziekana.
8. Wolne wnioski.
Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii prowadził Dziekan Wydziału
prof. Piotr Czaja.
Rada Wydziału uczciła pamięć zmarłego doc. dr hab. inŜ. Stanisława Ropskiego.

1. Wręczenie dyplomów.
Dziekan prof. Piotr Czaja wręczył dyplomy Aleksandrze Gilewskiej i Andrzejowi
Skotnickiemu, studentom naszego Wydziału za zajęcie II i III miejsca w sekcjach
tematycznych w ramach konkursu referatów podczas XLVI Sesji Studenckich Kół
Naukowych

Pionu

Hutniczego

pod

kierunkiem

opiekunki

Koła

Naukowego

„KOMFORT” dr inŜ. GraŜyny Wszołek, a następnie dyplomy pracownikom Wydziału za
długoletnią pracę.
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2. Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne.
2.1.

Zatwierdzenie porządku obrad rady.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała przedstawiony
na posiedzeniu porządek obrad.
Rada Wydziału powołała komisje skrutacyjne w składzie: 1) dr inŜ. Wacław
Andrusikiewicz, dr inŜ. Marek Borowski, mgr inŜ. Karolina Pieprzyk; 2) dr inŜ. Zbigniew
Burtan, dr inŜ. Arkadiusz Utrata, mgr inŜ. Robert Ślizień.

2.2.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu
30.04.2009 roku.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła protokół
z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 30.04.2009 roku.

2.3.

Sprawy bieŜące.

Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała przedstawił informacje dotyczące badań
własnych i statutowych oraz plan prac naukowo-badawczych i rozwojowych Wydziału na
2009 rok oraz poinformował, Ŝe plan ten został opracowany na podstawie propozycji
składanych przez poszczególne jednostki Wydziału.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował , Ŝe plan ma charakter otwarty i istnieje moŜliwość
uzupełnienia o nowe tematy pracy a następnie otworzył dyskusję.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie opracowanego planu prac naukowo-badawczych i
rozwojowych na 2009 rok.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy
wniosek.

3.

Sprawy dydaktyki.
3.1.

Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych pt.
„Nowoczesne materiały i techniki w budownictwie ”, zatwierdzenie
planu i programów studiów, powołanie kierownika studiów.
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Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe wpłynął wniosek o uruchomienie
studiów

podyplomowych

pt. „Nowoczesne materiały i techniki w budownictwie”,

zatwierdzenie planu i programu studiów oraz powołanie kierownika studiów.
Prof. Tadeusz Majcherczyk poinformował, Ŝe studia podyplomowe z tego zakresu
organizowane są wspólnie z Wydziałem InŜynierii Materiałowej i Ceramiki i mają trwać
dwa semestry oraz zwrócił się do Rady Wydziału o poparcie wniosku z powołaniem na
kierownika studiów dr hab. inŜ. Annę Sobotkę.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o uruchomienie studiów podyplomowych „Nowoczesne materiały i
techniki w budownictwie” oraz zatwierdzenie planu i programu studiów.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy wniosek.
Na kierownika studiów zaproponowana została dr hab. inŜ. Anna Sobotka.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym zatwierdziła dr hab. inŜ. Annę Sobotkę na
kierownika studiów.

Zał. nr 1 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)

3.2.

Sprawy bieŜące.

Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe w związku z Uchwałą Senatu AGH w
sprawie

ustanowienia

międzywydziałowego

programu

dydaktycznego

o

nazwie

„Uczelniany Blok Przedmiotów w Języku Angielskim” i wychodząc naprzeciw potrzebom
realizacji Programu Erasmus-Socrates oraz stworzenia moŜliwości studiowania w języku
angielskim został utworzony blok przedmiotów, z którego istnieje moŜliwość wyboru
przedmiotów dotyczącego zakresu działalności naszego Wydziału.
Prodziekan dr inŜ. Krzysztof Broda poinformował, Ŝe „Uczelniany Blok
Przedmiotów w Języku Angielskim” zawiera kilkanaście przedmiotów i dotyczy studiów II
stopnia. Z przedstawionej listy przedmiotów proponuje:
1. na kierunku „Górnictwo i Geologia” I sem. za równowaŜny przedmiotowi „Fizyka
współczesna” uznano „Tools of Modern Physics” i przypisano 6 pkt. ECTS,
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2. na kierunku „Budownictwo” I sem. za równowaŜny przedmiotowi „Matematyka
zaawansowana I” uznano przedmiot „Mathematics” i przypisano 7 pkt. ECTS.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek w
sprawie moŜliwości wyboru przez studentów studiów II stopnia przedmiotów równowaŜnych
z listy UBP i przyznaniu im punktów ECTS.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy
wniosek.
Zał. nr 2 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).

Prodziekan dr inŜ. Jan Winzer przedstawił proponowaną korektę planu studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach: „InŜynieria Środowiska” i „Zarządzanie i
InŜynieria Produkcji”, która jest opracowana zgodnie ze standardami kształcenia i Uchwałą
Senatu AGH nr 97/2008:
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie korekty planu studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych na kierunkach: „InŜynieria Środowiska” i „Zarządzanie i InŜynieria
Produkcji”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy wniosek.
Zał. nr 3 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).

Prodziekan dr inŜ. Krzysztof Broda przedstawił proponowane tematy prac
dyplomowych na studiach stacjonarnych oraz

promotorów dla kierunków studiów:

„InŜynieria Środowiska”, „Zarządzanie i InŜynieria Produkcji”, „Górnictwo i Geologia” dla
specjalności: „Technika odkrywkowej eksploatacji złóŜ”, „Geotechnika i budownictwo
podziemne” oraz dla kierunku „Budownictwo”. Następnie zwrócił się do Rady Wydziału o
upowaŜnienie Prodziekanów do wprowadzania bieŜącej korekty tematów prac dyplomowych
oraz weryfikacji zgodnie z kierunkami studiów.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału przedstawione tematy prac dyplomowych oraz promotorów na studiach
stacjonarnych oraz upowaŜnienie Prodziekanów do wprowadzania bieŜącej korekty tematów
prac dyplomowych oraz weryfikacji zgodnie z kierunkami studiów.
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Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła tematy prac dyplomowych na
studiach stacjonarnych oraz upowaŜniła Prodziekanów do wprowadzania bieŜącej korekty
tematów prac dyplomowych oraz weryfikacji zgodnie z kierunkami studiów.

Prodziekan dr inŜ. Krzysztof Broda poinformował o wyborze przez studentów
specjalności na kierunkach studiów: InŜynieria Środowiska, Zarządzanie i InŜynieria
Produkcji, Budownictwo oraz Górnictwo i Geologia, a następnie przedstawił sprawność
studiowania na poszczególnych kierunkach studiów.

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry Górnictwa
Odkrywkowego w sprawie upowaŜnienia dr inŜ. Kazimierza RóŜkowskiego do prowadzenia
wykładów i prac dyplomowych na studiach I i II stopnia.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek o upowaŜnienie
dr inŜ. Kazimierza RóŜkowskiego do prowadzenia wykładów i prac dyplomowych na
studiach I i II stopnia.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy wniosek.

4. Przewody habilitacyjne.
Dziekan prof. Piotr Czaja odczytał pismo Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułu
w sprawie powoływanie recenzentów w przewodach habilitacyjnych.

4.1.

Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inŜ.
ElŜbiety Pileckiej; powołanie recenzentów.

Dr hab. inŜ. Jerzy Klich przedstawił szczegółowo protokół z posiedzenia Zespołu
powołanego przez Radę Wydziału dla rozpatrzenia prośby o wszczęcie przewodu
habilitacyjnego dr inŜ. ElŜbiety Pileckiej. Zespół pozytywnie ocenił całokształt dorobku
naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz przedłoŜoną pracę habilitacyjną
Kandydatki. Zespół stwierdził, Ŝe Kandydatka spełnia warunki wymagane do wszczęcia
przewodu habilitacyjnego i taki wniosek przedstawia Radzie Wydziału.
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Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr inŜ.
ElŜbiety Pileckiej

z dziedziny: nauki techniczne, z dyscypliny: górnictwo i geologia

inŜynierska.

Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wszczęcie przewodu
habilitacyjnego dr inŜ. ElŜbiety Pileckiej.
Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja zaproponował na recenzentów w przewodzie
habilitacyjnym dr inŜ. ElŜbiety Pileckiej:
-

prof. dr hab. inŜ. Wacława Zuberka – Uniwersytet Śląski, Sosnowiec

-

prof. dr hab. inŜ. Tadeusza Majcherczyka – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, powołała recenzentów w przewodzie

habilitacyjnym dr inŜ. ElŜbiety Pileckiej: prof. dr hab. inŜ. Wacława Zuberka i prof. dr hab.
inŜ. Tadeusza Majcherczyka.

5. Sprawy osobowe.
5.1.

Powołanie recenzentów oceny dorobku naukowo-dydaktycznego dr hab.
inŜ. Stanisława Nawrata w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora
nadzwyczajnego na czas nieokreślony.

Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił pismo Kierownika Katedry
Górnictwa Podziemnego sprawie zatrudnienia dr hab. inŜ. Stanisława Nawrata na stanowisku
profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony i zaproponował na recenzentów oceny
dorobku naukowo-dydaktycznego:
-

prof. dr hab. inŜ. Józefa Sułkowskiego z Politechniki Śląskiej, Gliwice

-

prof. dr hab. inŜ. Nikodema Szlązaka z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Dziekan prof. Piotr Czaja otworzył dyskusję i zgłaszanie innych kandydatów na recenzentów.
Wobec braku głosów w dyskusji oraz zgłoszeń innych kandydatów na recenzentów, Dziekan
prof. Piotr Czaja postawił wniosek Komisji pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada

Wydziału,

w

głosowaniu

tajnym,

powołała

prof. dr hab. inŜ. Józefa

Sułkowskiego i prof. dr hab. inŜ. Nikodema Szlązaka na recenzentów dorobku naukowego
dr hab. inŜ. Stanisława Nawrata.
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5.2.

Powołanie recenzenta oceny dorobku naukowo-dydaktycznego dr hab. inŜ.
Barbary Tory w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora
nadzwyczajnego na czas określony.

Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji Konkursowej, w
którym Komisja informuje, Ŝe na ogłoszony konkurs na stanowisko profesora
nadzwyczajnego wpłynął wniosek dr hab. inŜ. Barbary Tory. Komisja Konkursowa
stwierdziła, Ŝe wniosek spełnia wymagania formalne i zaproponowała powołanie na
recenzenta dorobku naukowego Kandydata prof. dr hab. inŜ. Jana Drzymałę.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek Komisji
Konkursowej pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, powołała prof. dr hab. inŜ. Jana Drzymałę na
recenzenta dorobku naukowego dr hab. inŜ. Barbary Tory.

5.3.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Daniela Wałacha na
stanowisku adiunkta w KGBiG.

Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji Konkursowej, w
którym Komisja informuje, Ŝe na konkurs na stanowisko adiunkta wpłynął wniosek dr inŜ.
Daniela Wałacha. Komisja stwierdziła, Ŝe Kandydat spełnia wszystkie wymogi ogłoszonego
konkursu.
W dyskusji udział wziął prof. dr hab. inŜ. Tadeusz Majcherczyk, który przedstawił
merytoryczne uzasadnienie zatrudnienia dr inŜ. Daniela Wałacha w katedrze.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek w
sprawie zatrudnienia dr inŜ. Daniela Wałacha na stanowisku adiunkta pod głosowanie Rady
Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
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5.4.

Podjęcie uchwały w sprawie przedłuŜenia zatrudnienia dr Patrycji Bąk na
stanowisku adiunkta (KEZP).

Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił pismo Kierownika Katedry
Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle w sprawie przedłuŜenia zatrudnienia dr Patrycji Bąk na
stanowisku adiunkta.

W dyskusji wziął udział prof. Roman Magda wyraził pozytywną opinię o pracy
dydaktycznej i naukowej dr Patrycji Bąk i poparł wniosek.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek
w sprawie zatrudnienia dr Patrycji Bąk na stanowisku adiunkta pod głosowanie Rady
Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.

5.5.

Podjęcie uchwały w sprawie przedłuŜenia zatrudnienia mgr inŜ. Ewy
Ciszyńskiej na stanowisku asystenta (KEZP).

Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił pismo Kierownika Katedry
Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle w sprawie przedłuŜenia zatrudnienia mgr inŜ. Ewy
Ciszyńskiej na stanowisku asystenta.

W dyskusji wziął udział prof. Roman Magda poinformował, Ŝe mgr inŜ. Ewa Ciszyńska
ma wszczęty przewód doktorski na Wydziale Zarządzania AGH oraz wyraził pozytywną
opinię o pracy dydaktycznej i naukowej mgr inŜ. Ewy Ciszyńskiej.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek
w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Ewy Ciszyńskiej na stanowisku asystenta pod głosowanie
Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
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5.6.

Podjęcie uchwały w sprawie przedłuŜenia zatrudnienia mgr inŜ. Barbary
Kowal na stanowisku asystenta (KEZP).

Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił pismo Kierownika Katedry
Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle w sprawie przedłuŜenia zatrudnienia mgr inŜ. Barbary
Kowal.
W dyskusji wziął udział prof. Roman Magda poinformował, Ŝe mgr inŜ. Barbara Kowal
ma wyznaczony termin obrony pracy doktorskiej na Wydziale Zarządzania AGH na czerwiec
br oraz wyraził pozytywną opinię o pracy dydaktycznej i naukowej.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek
w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Barbary Kowal na stanowisku asystenta pod głosowanie
Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.

5.7.

Powołanie recenzenta w postępowaniu o nadanie prof. dr hab. inŜ.
Zbigniewowi Fajklewiczowi tytułu Honorowy Profesor AGH.

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił wniosek Senatu AGH w sprawie wskazania
Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii celem wyraŜenia opinii dotyczącej dorobku
naukowego, osiągnięć i zasług prof. dr hab. inŜ. Zbigniewa Fajklewicza w postępowaniu o
nadanie Mu tytułu Honorowy Profesor AGH.
Na recenzenta dorobku prof. Zbigniewa Fajklewicza zaproponował został prof. dr hab. inŜ.
Andrzeja Zorychtę.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał pod tajne
głosowanie wniosek powołanie recenzenta w osobie prof. Andrzeja Zorychty.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaakceptowała powyŜszy wniosek.
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5.8.

Opinia o dorobku naukowym, osiągnięciach i zasługach prof. dr hab. inŜ.
Jakuba Siemka w związku z postępowaniem o nadanie tytułu Profesor
Honorowy AGH.

Recenzent prof. dr hab. Andrzej Olajossy przedstawił opinię o dorobku naukowym,
osiągnięciach i zasługach prof. dr hab. inŜ. Jakuba Siemka w związku z postępowaniem o
nadanie Mu tytułu Profesor Honorowy AGH.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał pod tajne
głosowanie wniosek o przyjęcie opinii o dorobku naukowym, osiągnięciach i zasługach prof.
dr hab. inŜ. Jakuba Siemka i poparcie wniosku Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu o
przyznanie Mu tytułu Profesor Honorowy AGH.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaakceptowała powyŜszy wniosek.

5.9.

Opinia o dorobku naukowym, osiągnięciach i zasługach prof. dr hab. inŜ.
Artura Bębna w związku z postępowaniem o nadanie tytułu Profesor
Honorowy AGH.

Recenzent prof. dr hab. inŜ. Wiesław Kozioł przedstawił opinię o dorobku naukowym,
osiągnięciach i zasługach prof. dr hab. inŜ. Artura Bębna w związku z postępowaniem o
nadanie Mu tytułu Profesor Honorowy AGH.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał pod tajne
głosowanie wniosek o przyjęcie opinii o dorobku naukowym, osiągnięciach i zasługach prof.
dr hab. inŜ. Artura Bębna i poparcie Wydziału InŜynierii Mechanicznej i Robotyki o
przyznanie Mu tutyłu Profesor Honorowy AGH.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaakceptowała powyŜszy wniosek.

6. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu w dniu
27.V.2009 roku.

7. Komunikaty Dziekana.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił komunikaty:
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1. podziękowanie organizatorom oraz wszystkim pracownikom, którzy brali udział w
obchodach Jubileuszu 90-lecia Wydziału,
2. uruchomiono program operacyjny „Kapitał Ludzki”, w ramach którego
organizowane są staŜe zagraniczne dla pracowników ze stopniem doktora oraz
staŜe krajowe dla asystentów i studentów,
3. w dniu dzisiejszym odbywają się wybory elektorów do Rady Głównej Szkolnictwa
WyŜszego.

8.

Wolne wnioski.
Prof. dr hab. inŜ. Bronisław Barchański podziękował Dziekanowi za organizację

Jubileuszu 90-lecia Wydziału oraz zgłosił zastrzeŜenia z udziału pracowników w obchodach
bez mundurów górniczych.
DZIEKAN
Dr hab. inŜ. Piotr Czaja
prof. nadzw.
Protokołowała:
Lucyna Wójcik
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