Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
Kraków, dnia 5.07.2010
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 1.07.2010 roku
Porządek obrad:
1.

2.

Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1.

Zatwierdzenie porządku obrad rady

1.2.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 27.05.2010r.

1.3.

Sprawy bieżące.

Sprawy dydaktyki
2.1.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku
akademickim 2010/2011.

2.2.

Zatwierdzenie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich.

2.3.

Zatwierdzenie planu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na
kierunku „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”

2.4.
3.

Sprawy bieżące.

Przewody doktorskie i habilitacyjne
3.1.

Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż.
Jarosława Siewiora z tematem pracy „Wykorzystanie modeli statystycznych do
oceny i prognozowania stężeń zanieczyszczeń powietrza na przykładzie
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego” i powołania promotora; wyznaczenie
egzaminów doktorskich i powołanie komisji przeprowadzających egzaminy
doktorskie.

3.2.

Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż.
Mirosława Moszko.

3.3.

Powołanie Zespołu w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż.
Marka Ściążko.
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4. Sprawy osobowe
4.1.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Marka Cały na
stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony.

4.2.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Jana Drzewieckiego na
stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony.

5. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu.
6. Komunikaty Dziekana.
7. Wolne wnioski.
Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prowadził Dziekan Wydziału
prof. Piotr Czaja.
1. Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1.

Zatwierdzenie porządku obrad rady.

Dziekan prof. Piotr Czaja zaproponował uzupełnienie porządku obrad rady: pkt. 2.
dodanie:

pktu 2.4. Zatwierdzenie programu studiów doktoranckich, pktu 2.5. Podjęcie

uchwały w sprawie poziomu znajomości języka angielskiego dla kandydatów na stanowiska:
asystenta, wykładowcy, starszego wykładowcy i adiunkta oraz wymaganego dokumentu
stwierdzającego ten poziom, pktu. 4.3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia zatrudnienia
mgr Doroty Pawluś na stanowisku wykładowcy na okres 1 roku.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała przedstawiony
na posiedzeniu porządek obrad wraz ze zmianami.
1.2.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu
27.05.2010 roku

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła protokół
z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 27.05.2010 roku.
1.3.

Sprawy bieżące.

Rada Wydziału powołała komisje skrutacyjne w składzie: 1) dr inż. Anna
Młynarczykowska, dr inż. Radosław Pomykała, mgr inż. Robert Ślizień; 2) dr inż. Artur
Bator, dr inż. Marek Borowski, mgr inż. Karolina Pieprzyk.
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2.

Sprawy dydaktyki
2.1.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad obliczania godzin dydaktycznych w
roku akademickim 2010/2011.

Dziekan prof. Piotr Czaja omówił proponowane zasady rozliczania godzin dydaktykcznych oraz stawki dla poszczególnych grup pracowników dydaktycznych za godziny
ponadwymiarowe w roku akad. 2010/2011. Podstawowe stawki za godziny proponowane są
w dotychczasowej wysokości i są zgodne z Uchwałą nr 67/2010 Senatu AGH.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie zasad rozliczania godzin dydaktycznych oraz stawek
za godziny ponadwymiarowe w roku akad. 2010/2011.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. Nr 1 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
2.2.

Zatwierdzenie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich.

Prof. dr hab. inż. Bernard Nowak, Kierownik studiów doktoranckich przedstawił
proponowane zasady przyznawania stypendiów doktoranckich, które mają obowiązywać od
roku akademickiego 2010/2011 oraz poinformował, że zasady zostały pozytywnie
zaopiniowane przez Samorząd Studentów Studiów Doktoranckich.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich od
roku akad. 2010/2011.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. Nr 2 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
2.3.

Zatwierdzenie planu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II
stopnia na kierunku „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”.

Prodziekan prof. Kazimierz Trybalski poinformował, że wpłynęło pismo
kierownika Katedry Ekonomiki i Zarządzenia w Przemyśle w sprawie nowego planu studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku „Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji” uwzględniającego korekty zgłaszane przez Radę Programową kierunku.
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Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie planu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II
stopnia na kierunku „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. Nr 3 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
2.4. Zatwierdzenie programu studiów doktoranckich.
Prof. dr hab. inż. Bernard Nowak, Kierownik studiów doktoranckich przedstawił
proponowany program studiów doktoranckich oraz poinformował, że plan studiów został
zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 27.05.2010 roku. Program studiów został
pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Studentów Studiów Doktoranckich.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie programu studiów doktoranckich.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. Nr 4 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
2.5. Podjęcie uchwały w sprawie poziomu znajomości języka angielskiego dla
kandydatów na stanowiska: asystenta, wykładowcy, starszego wykładowcy
i adiunkta oraz wymaganego dokumentu stwierdzającego ten poziom.
Dziekan przedstawił pismo Rektora AGH dotyczące warunku konkursu przy
zatrudnianiu na stanowisko asystenta, wykładowcy, starszego wykładowcy i adiunkta
określającego udokumentowany poziom znajomości języka angielskiego.
W dyskusji udział wzięli: prof. Bronisław Barchański, prof. Piotr Czaja, dr Wacław
Andrusikiewicz, prof. Antoni Tajduś, dr Piotr Małkowski.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie poziomu znajomości języka
angielskiego dla kandydatów na stanowiska: asystenta, wykładowcy, starszego wykładowcy i
adiunkta oraz wymaganego dokumentu stwierdzającego ten poziom .
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. Nr 5 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
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2.6.

Sprawy bieżące.

Prodziekan dr inż. Jan Winzer przedstawił korektę planu studiów stacjonarnych I
stopnia na kierunku „Budownictwo” dotyczącą zmiany w przedmiotach: chemia, fizyka oraz
wydłużenia terminu praktyk.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie korekty planu studiów stacjonarnych na kierunku
„Budownictwo”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. Nr 6 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
Prodziekan dr inż. Jan Winzer przedstawił informacje dotyczące rekrutacji na studia I i
II stopnia w roku akad. 2010/2011.
W dyskusji udział wzięli: prof. Piotr Czaja, prof. Antoni Tajduś, prof. Jerzy Klich, dr Piotr
Małkowski, prof. Waldemar Korzeniowski.
3. Przewody doktorskie i habilitacyjne
3.1.

Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż.

Jarosława Siewiora z tematem pracy „Wykorzystanie modeli statystycznych do
oceny i prognozowania stężeń zanieczyszczeń powietrza na przykładzie
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego” i powołania promotora; wyznaczenie
egzaminów doktorskich i powołanie komisji przeprowadzających egzaminy
doktorskie.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawiając prośbę mgr inż. Jarosława Siewiora o
wszczęcie przewodu doktorskiego stwierdził, że złożone dokumenty spełniają wymogi
formalne dotyczące wszczęcia przewodu doktorskiego.
Proponowany temat pracy doktorskiej: „Wykorzystanie modeli statystycznych do oceny

i

prognozowania stężeń zanieczyszczeń powietrza na przykładzie Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego”. Temat pracy oraz jej zakres był omawiany na seminarium w Katedrze
Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska w dniu 31.05.2010 roku.
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Dotychczasowym opiekunem naukowym mgr inż. Jarosława Siewiora był prof. dr
hab. Tadeusz Tumidajski.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Jarosława Siewiora z proponowanym
tematem pracy i powołanie promotora w osobie prof. dr hab. Tadeusza Tumidajskiego.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił propozycje egzaminów doktorskich i komisji
egzaminacyjnych:
1. Ochrona wód i atmosfery:
-

dr hab. inż. Kazimierz Trybalski – przewodniczący

-

dr hab. inż. Jolanta Marciniak-Kowalska – egzaminator

-

prof. dr hab. Tadeusz Tumidajski

-

prof. dr hab. inż. Stanisław Wasilewski

2. Ekonomika ochrony środowiska:
-

dr hab. inż. Kazimierz Trybalski – przewodniczący

-

prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński – egzaminator

-

prof. dr hab. Tadeusz Tumidajski

3. Język francuski:
-

dr hab. inż. Kazimierz Trybalski – przewodniczący

-

prof. dr hab. Tadeusz Tumidajski

-

SJO – egzaminator
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła proponowane

egzaminy i powołała komisje egzaminacyjne.
3.2.

Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr inż. Mirosława Moszko.

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

prof. dr hab. inż. Mirosław Chudek – Politechnika Śląska, Gliwice

-

dr hab. inż. Marek Cała – AGH, WGiG.

Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zaakceptowała zaproponowanych kandydatów.
Następnie Dziekan przedstawił proponowany skład Komisji doktorskiej:
- dr hab. inż. Piotr Czaja - przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk
- prof. dr hab. inż. Bernard Nowak
- prof. dr hab. Tadeusz Tumidajski
- dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski
- dr hab. inż. Tadeusz Mikoś
- dr hab. inż. Ryszard Snopkowski.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła skład Komisji doktorskiej
w przewodzie doktorskim mgr inż. Mirosława Moszko.
3.3.

Powołanie Zespołu w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż.
Marka Ściążko.

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił prośbę dr inż. Marka Ściążko o wszczęcie
przewodu habilitacyjnego.
Dr inż. Marek Ściążko przedstawia rozprawę habilitacyjną nt. „Modele klasyfikacji węgla w
ujęciu termodynamicznym i kinetycznym”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie powołała Zespół dla
rozpatrzenia prośby dr inż. Marka Ściążko o wszczęcie przewodu habilitacyjnego,
w składzie:
-

dr hab. inż. Kazimierz Trybalski – przewodniczący

-

prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz

-

prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska

-

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś

-

dr hab. inż. Marian Branny.
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4. Sprawy osobowe
4.1.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Marka Cały na
stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony.

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji konkursowej, w którym
komisja stwierdza, że kandydat spełnia warunki ogłoszonego konkursu.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk poinformował, że recenzent, prof. dr hab.
inż. Józef Dubiński, stwierdził, że dr hab. inż. Marek Cała spełnia warunki do mianowania
na

stanowisko

profesora

nadzwyczajnego

w

Akademii

Górniczo-Hutniczej

oraz

poinformował, że w Katedrze odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która poparła
wniosek o mianowanie Kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o mianowanie dr hab. inż. Marka Cały na stanowisko profesora
nadzwyczajnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
4.2.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Jana Drzewieckiego

na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji konkursowej, w którym
komisja stwierdza, że kandydat spełnia warunki ogłoszonego konkursu.
Prof. Waldemar Korzeniowski przedstawił recenzję prof. dr hab. inż. Wacława
Dziurzyńskiego, w której recenzent stwierdził, że dr hab. inż. Jan Drzewiecki spełnia
warunki do mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii GórniczoHutniczej oraz poinformował, że w Katedrze odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej,
która poparła wniosek o mianowanie Kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o mianowanie dr hab. inż. Jana Drzewieckiego na stanowisko
profesora nadzwyczajnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
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4.3.

Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Doroty Pawluś
na stanowisku wykładowcy na 1 rok w KGBiG.

Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił prośbę mgr Doroty Pawluś o
przedłużenie zatrudnienia Jej na stanowisku wykładowcy.
W dyskusji udział wzięli:
- prof. Piotr Witakowski, który poinformował, że mgr Dorota Pawluś ma wszczęty przewód
doktorski w styczniu 2009 roku oraz daleko zaawansowaną pracę doktorską,
- prof. Antoni Tajduś poinformował, że mgr Dorota Pawluś miała wszczęty przewód
doktorski i wobec nie wywiązywania się z dalszych prac nad rozprawą został zamknięty.
Przedłużenie zatrudnienia na jeden rok jest ostatecznym terminem zatrudnienia jeśli w tym
czasie nie obroni pracy doktorskiej.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek w
Sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Doroty Pawluś na stanowisku Wykładowcy pod
głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
5. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu w dniu
30.VI.2010 roku.
6. Komunikaty Dziekana
Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie
porządku obrad.
7.

Wolne wnioski
Prodziekan dr hab. Marek Cała poinformował, że upływa termin składania wniosków

na projekty badawcze do 40-tego konkursu.
DZIEKAN
Dr hab. inż. Piotr Czaja
prof. nadzw.
Protokołowała:
Lucyna Wójcik
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