Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII
Kraków, dnia 30.03.2009

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii w dniu 25.03.2010 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 4.03.2010r.

2.3.

Sprawy bieŜące.

Sprawy dydaktyki.
3.1.

4.

Sprawy bieŜące.

Przewody doktorskie i habilitacyjne.
4.1.

Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inŜ.
Michaliny Machowicz.

4.2.

Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia dr inŜ. Lidii Gawlik do kolokwium
habilitacyjnego; wyznaczenie terminu kolokwium i wykładu habilitacyjnego.

5. Sprawy osobowe.
5.1.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. Jolanty Marciniak-Kowalskiej
na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.

5.2.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inŜ. Piotra Czai na stanowisku
profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.

5.3.

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

5.4.

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

5.5.

WyraŜenie

zgody

na

ogłoszenie

konkursu

na

stanowisko

profesora

nadzwyczajnego w KGBiG.
5.6.

WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na dwa stanowiska profesora
nadzwyczajnego w KGP.

6. Komunikaty Dziekana.
7. Wolne wnioski.
Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii prowadził Dziekan Wydziału
prof. Piotr Czaja.
Rada Wydziału uczciła pamięć zmarłego dr hab. inŜ. Andrzeja Hebdy.

1. Wręczenie dyplomów.
Dziekan prof. Piotr Czaja wręczył dyplomy za długoletnią pracę pracownikom Wydziału.

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. Marek
Borowski, dr inŜ.. Radosław Pomykała, mgr inŜ. Rafał Rogala; 2) dr inŜ. Jerzy Stasica, dr
inŜ. Arkadiusz Utrata, mgr inŜ. Karolina Pieprzyk.

2.2.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu
4.03.2010 roku

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, przy 1 głosie wstrzyma. się zatwierdziła
protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 4.03.2010 roku.

2.3.

Sprawy bieŜące

Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione Ŝadne sprawy w tym
punkcie porządku obrad.
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3.

Sprawy dydaktyki.
3.1.

Sprawy bieŜące.

Prodziekan dr inŜ. Jan Winzer przedstawił korektę planu studiów I stopnia na
wszystkich kierunkach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, zmiana przedmiotu
„Seminarium dyplomowe” na „Projekt dyplomowy inŜynierski”.
W dyskusji wziął udział prof. Marian Paluch, który zaproponował, aby zajęcia z
przedmiotu „Projekt dyplomowy inŜynierski” prowadzili równieŜ asystenci.
Dziekan prof. Piotr Czaja stwierdził, Ŝe w miarę zgłaszania wniosków i propozycji będą
podejmowane odpowiednie decyzje.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału, wniosek o zatwierdzenie korekty planu studiów I stopnia na
wszystkich kierunkach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy wniosek.
Zał. nr 1 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).

Prodziekan dr inŜ. Jan Winzer przedstawił informacje dotyczące studiów
stacjonarnych:
- w dniu 27.IV.br odbędzie się spotkanie ze studentami, na którym zostaną przedstawione
szczegółowe informacje dotyczące „Projektu inŜynierskiego”,
- kontynuacji opracowania arkuszy przedmiotów,
- odbędzie się spotkanie z z-cami kierowników katedr ds. dydaktyki,
- 25.III.br, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące moŜliwości zaliczenia części
studiów za granicą w ramach wyjazdów programu „ERASMUS”.

Prodziekan dr inŜ. Krzysztof Broda zwrócił się z prośbą do Rady Wydziału o
upowaŜnienie Go do podjęcia decyzji w sprawie zasad rekrutacji na studia II stopnia w języku
angielskim.
Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady Wydziału, wniosek o
upowaŜnienie Prodziekana dr inŜ. Krzysztofa brodę do podjęcia decyzji w sprawie zasad
rekrutacji na studia II stopnia w języku angielskim.
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Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy wniosek.
Zał. nr 2 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).

4.

Przewody doktorskie i habilitacyjne
4.1.

Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr inŜ. Michaliny Machowicz

Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe wpłynęło pismo Promotora
pracy doktorskiej mgr inŜ. Michaliny Machowicz informujące o przyjęciu przez Niego pracy
doktorskiej oraz prośba o nadanie sprawie dalszego biegu.
Dziekan przedstawił propozycje kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inŜ.
Michaliny Machowicz:
-

prof. dr hab. inŜ. Andrzej Maranda – Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

-

prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Onderka – AGH, WGiG.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zaakceptowała zaproponowanych kandydatów.

Następnie Dziekan przedstawił proponowany skład Komisji doktorskiej:
- prof. dr hab. inŜ. Bernard Nowak – przewodniczący
- prof. dr hab. inŜ. Wiesław Kozioł
- prof. dr hab. inŜ. Maciej Mazurkiewicz
- prof. dr hab. Tadeusz Tumidajski
- dr hab. inŜ. Marek Cała,
- dr hab. inŜ. Zdzisław Gałaś
- dr hab. inŜ. Zbigniew Kasztelewicz,
- dr hab. inŜ. Stanisław Nawrat.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła skład Komisji doktorskiej
w przewodzie doktorskim mgr inŜ. Michaliny Machowicz.
4.1.

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

Dr hab. inŜ. Ryszard Snopkowski, przewodniczący Zespołu przedstawił szczegółowo
protokół z posiedzenia Zespołu powołanego przez Radę Wydziału w sprawie przewodu
habilitacyjnego dr inŜ. Lidii Gawlik. Zespół po zapoznaniu się z recenzjami dorobku
-4-

naukowego i rozprawy habilitacyjnej w zakończeniu protokołu stwierdził, Ŝe Kandydatka
spełnia warunki wymagane dla przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego i przedstawił
wniosek

Radzie

Wydziału o dopuszczenie dr inŜ. Lidii Gawlik do kolokwium

habilitacyjnego.
Wobec braku głosów w dyskusji , Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał pod tajne
głosowanie wniosek o dopuszczenie dr inŜ. Lidię Gawlik do kolokwium habilitacyjnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o dopuszczeniu Kandydatki
do kolokwium habilitacyjnego.
Rada Wydziału, jednomyślnie zaakceptowała zakres kolokwium habilitacyjnego:
ekonomika przemysłu wydobywczego.
Rada Wydziału wyznaczyła termin kolokwium i wykładu habilitacyjnego na dzień
29.04.2010 roku, godz.1200.

5. Sprawy osobowe
5.1.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia

dr hab. Jolanty Marciniak-

Kowalskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego
Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił recenzje prof. dr hab. inŜ. Wiesława
Blaschke oraz prof. dr hab. Mariana BroŜka, w których recenzenci stwierdzają, Ŝe dr hab.
Jolanta Marciniak-Kowalska spełnia warunki do mianowania na stanowisko profesora
nadzwyczajnego w Akademii Górniczo-Hutniczej na czas nieokreślony.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o mianowanie dr hab. Jolanty Marciniak-Kowalskiej na
stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
5.2.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inŜ. Piotra Czai na
stanowisku profesora nadzwyczajnego

Prodziekan dr hab. inŜ. Kazimierz Trybalski przedstawił recenzje prof. dr hab. inŜ.
Mirosława Chudka oraz prof. dr hab. Antoniego Tajdusia, w których recenzenci
stwierdzają, Ŝe dr hab. inŜ. Piotr Czaja spełnia warunki do mianowania na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w Akademii Górniczo-Hutniczej na czas nieokreślony.
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Wobec braku głosów w dyskusji, Prodziekan dr hab. inŜ. Kazimierz Trybalski poddał
pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o mianowanie dr hab. inŜ. Piotra Czaję na
stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
5.3.

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

Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił pismo Kierownika Katedry
Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki w sprawie zatrudnienia dr hab. inŜ. Anny Sobotki
na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony i zaproponował na
recenzentów oceny dorobku naukowo-dydaktycznego:
-

dr hab. inŜ. Zygmunta Orłowskiego z Politechniki Białostockiej, Białystok

-

dr hab. inŜ. Tadeusza CięŜaka 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 o powołanie dr hab. inŜ. Zygmunta Orłowskiego
oraz dr hab. inŜ. Tadeusza CięŜaka na recenzentów dorobku naukowo-dydaktycznego dr hab.
inŜ. Anny Sobotki pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada

Wydziału,

w

głosowaniu

tajnym,

pozytywnie zaopiniowała powyŜszy

wniosek.
5.4.

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

Dziekan dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił prośbę dr hab. inŜ. Piotra Witakowskiego
w sprawie zatrudnienia Go na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
oraz zaproponował na recenzentów oceny dorobku naukowo-dydaktycznego:
-

prof. dr hab. inŜ. Kazimierza Flagę z Politechniki Krakowskiej, Kraków

-

prof. dr hab. inŜ. Jana Walaszczyka z Akademii Górniczo-Hutniczej.
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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 o powołanie prof. dr hab. inŜ. Kazimierza Flagę
oraz prof. dr hab. inŜ. Jana Walaszczyka na recenzentów dorobku naukowo-dydaktycznego
dr hab. inŜ. Piotra Witakowskiego pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada

Wydziału,

w

głosowaniu

tajnym,

pozytywnie zaopiniowała powyŜszy

wniosek.
5.5.

WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora
nadzwyczajnego w KGBiG

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo

kierownika Katedry Geomechaniki,

Budownictwa i Geotechniki z prośbą o wyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Prof. dr hab. inŜ. Tadeusz Majcherczyk, kierownik katedry poinformował, Ŝe zatrudnienie
osoby na tym stanowisku podyktowane jest potrzebami dydaktycznymi.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie wyraziła zgodę na ogłoszenie
konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
5.6.

WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na dwa stanowiska profesora
nadzwyczajnego w KGP

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo

kierownika Katedry Górnictwa

Podziemnego z prośbą o wyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na dwa stanowiska
profesora nadzwyczajnego.
Dr hab. inŜ. Waldemar Korzeniowski, kierownik katedry poinformował, Ŝe zatrudnienie
osoby na tym stanowisku podyktowane jest potrzebami dydaktycznymi i rozwoju badań
naukowych dotyczącymi szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa pracy w górnictwie i
innych branŜach.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na dwa stanowiska profesora nadzwyczajnego.
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Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie wyraziła zgodę na ogłoszenie
konkursu na dwa stanowiska profesora nadzwyczajnego.

6. Komunikaty Dziekana
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił komunikaty dotyczące:
1. programu „ERASMUS”,
2. Dni Otwartych AGH,
3. pogrzebu dr hab. inŜ. Andrzeja Hebdy.
7.

Wolne wnioski
Dr inŜ. Piotr Małkowski poinformował, Ŝe w dniu 19.IV.br zostanie wygłoszony

referat przez przedstawiciela Parku Narodowego „Góry Skaliste” z USA nt. „Zarządzanie
terenami chronionymi i zmiany klimatyczne”.

Prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe brak jest zgłoszeń studentów na krajowe staŜe
przemysłowe w ramach programu „Fabryka inŜynierów”.

Prof. Jerzy Klich zaproponował, aby rozwaŜyć wprowadzenie obowiązkowego staŜu
przemysłowego dla młodych pracowników Wydziału.

DZIEKAN

Dr hab. inŜ. Piotr Czaja
prof. nadzw.

Protokołowała:

Lucyna Wójcik
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