Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
Kraków, dnia 4.10.2010
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 30.09.2010 roku
Porządek obrad:
1.

Wręczenie dyplomów.

2.

Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
2.1.

3.

4.

Zatwierdzenie porządku obrad rady

2.2.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 1.07.2010r.

2.3.

Sprawy bieżące.

Sprawy dydaktyki
3.1.

Korekta planów studiów.

3.2.

Sprawy bieżące.

Przewody doktorskie i habilitacyjne
4.1.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Michalinie Machowicz stopnia
doktora nauk technicznych.

4.2.

Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż. Marka
Ściążko; powołanie recenzentów.

5. Sprawy osobowe
5.1.

Powołanie Zespołu dla rozpatrzenia wniosku o wszczęcie postępowania o
nadanie dr hab. inż. Antonowi Sroce tytułu profesora nauk technicznych.

5.2.

Powołanie Zespołu dla rozpatrzenia wniosku o wszczęcie postępowania o
nadanie dr hab. inż. Pawłowi Ligęzie tytułu profesora nauk technicznych.

5.3.

Powołanie recenzentów oceny dorobku naukowo-dydaktycznego dr hab. inż.
Pawła Batko w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego
na czas nieokreślony.

5.4.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inż. Małgorzaty Śliwki na
stanowisku adiunkta w KETP.

5.5.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Marka Piekarczyka na
stanowisku profesora nadzwyczajnego na ½ etatu w KGBiG.

5.6.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr Justyny Swolkień o na stanowisku
adiunkta w KGP.

5.7.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Agnieszki Stopkowicz na
stanowisku asystenta w KGBiG.

5.8.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Michała Betleja na
stanowisku asystenta w KGBiG.

5.9.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Pawła Kamińskiego na
stanowisku asystenta w KGBiG.

5.10. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Marka Korca na stanowisku
asystenta w KGP.
5.11. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Szymona Sypniowskiego na
stanowisku asystenta w KGO.
5.12. Wyrażenie

zgody

na

ogłoszenie

konkursu na stanowisko

profesora

nadzwyczajnego w KGBiG.
5.13. Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego
w KPKiOŚ.
6. Zaopiniowanie wniosku o powołanie kierownika Katedry Inżynierii Środowiska i
Przeróbki Surowców.
7. Zaopiniowanie wniosku o powołanie dr hab. inż. Pawła Batko na stanowisko
kierownika CLTSiMW w Regulicach.
8. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu.
9. Komunikaty Dziekana.
10. Wolne wnioski.
Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prowadził Dziekan Wydziału
prof. Piotr Czaja.
1. Wręczenie dyplomów.
Dziekan prof. Piotr Czaja wręczył dyplomy za pracownikom Wydziału za osiągnięcia
naukowe, dydaktyczne i organizacyjne wyróżnione nagrodą Rektora.
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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.
2.2.

1

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 1.07.2010 roku.
2.3.

Sprawy bieżące.

Rada Wydziału powołała komisje skrutacyjne w składzie: 1) dr inż. Wacław
Andrusikiewicz, dr inż. Artur Bator, dr inż. Radosław Pomykała, 2) dr inż. Marek
Borowski, dr inż. Arkadiusz Utrata, mgr inż. Robert Ślizień.
3.

Sprawy dydaktyki
3.1.

Korekta planów studiów.

Prodziekan dr inż. Krzysztof Broda przedstawił zaproponowane przez Rady
Programowe korekty planów studiów:
1. „Górnictwo i Geologia” na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz w ZOD
Jastrzębie Zdrój
2.

„Budownictwo” na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie

Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie korekty planów studiów
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. Nr 1 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
3.2.

Sprawy bieżące

Prodziekan prof. Kazimierz Trybalski przedstawił proponowane przez Katedrę
Górnictwa Odkrywkowego tematy prac dyplomowych oraz promotorów na studiach
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niestacjonarnych dla kierunku studiów – „Inżynieria Środowiska” – 7 tematów, dla kierunku
studiów – „Górnictwo i Geologia” – 6 tematów.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie przedstawionych tematów prac dyplomowych oraz
promotorów.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.

Prodziekan dr inż. Krzysztof Broda przedstawił informacje dotyczące rekrutacji na I
rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akad. 2010/2011.
W dyskusji udział wzięli: prof. Antoni Tajduś, prof. Marian Brożek, prof. Bronisław
Barchański, prof. Kazimierz Trybalski.
Prof. dr hab. inż. Bernard Nowak przedstawił kandydatów na opiekunów studentów I
roku studiów doktoranckich.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała propozycję jawnego
głosowania na listę kandydatów.
Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek o powołanie przedstawionych kandydatów
na opiekunów studentów I roku studiów doktoranckich.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła przedstawionych
kandydatów.
Zał. nr 2 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
Prodziekan dr inż. Krzysztof Broda poinformował o przebiegu „Letniej Szkoły
Górnictwa” organizowanej dla studentów z zagranicy.
4. Przewody doktorskie i habilitacyjne
4.1.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Michalinie Machowicz
stopnia doktora nauk technicznych.

Prof. dr hab. inż. Bernard Nowak, przewodniczący komisji doktorskiej, przedstawił
protokół z publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Michaliny Machowicz, która
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odbyła się 15.07.2010 roku. Komisja doktorska, po wysłuchaniu autoreferatu doktorantki
i dyskusji podczas obrony, jednomyślnie podjęła uchwałę o wystąpieniu do Rady
Wydziału z wnioskiem o nadanie Kandydatce stopnia doktora nauk technicznych.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek komisji
doktorskiej o nadanie mgr inż. Michalinie Machowicz stopnia doktora nauk technicznych
pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż. Michalinie
Machowicz stopnia doktora nauk technicznych.
4.2.

Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż.
Marka Ściążko; powołanie recenzentów.
Dr hab. inż. Kazimierz Trybalski

przedstawił szczegółowo protokół z

posiedzenia Zespołu powołanego przez Radę Wydziału dla rozpatrzenia prośby o
wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr inż. Marka Ściążko. Zespół pozytywnie ocenił
całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz przedłożoną pracę
habilitacyjną Kandydata. Zespół stwierdził, że Kandydat spełnia warunki wymagane do
wszczęcia przewodu habilitacyjnego i taki wniosek przedstawia Radzie Wydziału.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan dr hab. inż. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr inż.
Marka Ściążko z dziedziny: nauki techniczne, z dyscypliny: górnictwo i geologia inżynierska.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wszczęcie przewodu
habilitacyjnego dr inż. Marka Ściążko.
Dziekan dr hab. inż. Piotr Czaja zaproponował na recenzentów w przewodzie
habilitacyjnym dr inż. Marka Ściążko:
-

prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak – Politechnika Śląska, Gliwice

-

dr hab. Jolanta Marciniak-Kowalska – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, powołała recenzentów w przewodzie

habilitacyjnym dr inż. Marka Ściążko: prof. dr hab. inż. Tadeusza Chmielniaka i dr hab.
Jolantę Marciniak-Kowalską.
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5. Sprawy osobowe
5.1.

Powołanie Zespołu dla rozpatrzenia wniosku o nadanie dr hab. inż. Antonowi
Sroce tytułu profesora nauk technicznych.
Dziekan dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił wniosek Dyrektora Instytutu

Mechaniki Górotworu w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr hab. inż. Antonowi
Sroce tytułu profesora nauk technicznych.
Dziekan dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił proponowany skład Zespołu:
-

prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz - przewodniczący

-

prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł

-

prof. dr hab. inż. Bernard Nowak

-

prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska

-

prof. dr hab. inż. Jan Walaszczyk.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała skład Zespołu

dla rozpatrzenia wniosku o nadanie dr hab. inż. Antonowi Sroce tytułu profesora nauk
technicznych.

5.2.

Powołanie Zespołu dla rozpatrzenia wniosku o nadanie dr hab. inż. Pawłowi
Ligęzie tytułu profesora nauk technicznych.
Dziekan dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił wniosek Dyrektora Instytutu

Mechaniki Górotworu w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr hab. inż. Pawłowi
Ligęzie tytułu profesora nauk technicznych.
Dziekan dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił proponowany skład Zespołu:
-

prof. dr hab. inż. Stanisław Wasilewski - przewodniczący

-

prof. dr hab. Marian Brożek

-

prof. dr hab. inż. Roman Magda

-

prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk

-

prof. dr hab. Andrzej Olajossy.

-

prof. dr hab. inż. Jan Walaszczyk.
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Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała skład Zespołu dla
rozpatrzenia wniosku o nadanie dr hab. inż. Pawłowi Ligęzie tytułu profesora nauk
technicznych.
5.3.

Powołanie recenzentów oceny dorobku naukowo-dydaktycznego dr hab.
inż. Pawła Batko w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora
nadzwyczajnego na czas nieokreślony.

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo

kierownika Katedry Górnictwa

Odkrywkowego, w którym zwraca się do Rady Wydziału o powołanie recenzentów oceny
dorobku naukowo-dydaktycznego w związku z przedłużeniem zatrudnienia dr hab. inż. Pawła
Batko na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony. Prof. Piotr Czaja
zaproponował na recenzentów oceny dorobku naukowo-dydaktycznego dr hab. inż. Pawła
Batko:
-

prof. dr hab. inż. Andrzeja Marandę z Wojskowej Akademii technicznej, Warszawa

-

prof. dr hab. inż. Zbigniewa Onderkę z Akademii Górniczo-Hutniczej.
Wobec braku głosów w dyskusji oraz zgłoszeń innych kandydatów na recenzentów,

Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek o powołanie prof. dr hab. inż. Andrzeja Marandę
oraz prof. dr hab. inż. Zbigniewa Onderkę na recenzentów dorobku naukowo-dydaktycznego
dr hab. inż. Pawła Batko pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada

Wydziału,

w

głosowaniu

tajnym,

pozytywnie zaopiniowała powyższy

wniosek.
5.4.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inż. Małgorzaty Śliwki na
stanowisku adiunkta w KETP.

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił prośbę dr inż. Małgorzaty Śliwki o zatrudnienie
Jej na stanowisku adiunkta.
Dziekan poinformował, że zatrudnienie adiunkta w Katedrze Ekologii Terenów
Przemysłowych wynika z potrzeby uzupełnienia młodej kadry naukowej na kierunku studiów
„Inżynieria Środowiska’.
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Prof. Maciej Mazurkiewicz przestawił sylwetkę oraz dorobek naukowy kandydatki.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek,
w sprawie zatrudnienia dr inż. Małgorzaty Śliwki na stanowisku adiunkta, pod głosowanie
Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
5.5.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Marka Piekarczyka na
stanowisku profesora nadzwyczajnego na ½ etatu w KGBiG.

Dziekan

prof. Piotr Czaja przedstawił prośbę kierownika Katedry Geomechaniki,

Budownictwa i Geotechniki w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Marka Piekarczyka na
stanowisku profesora nadzwyczajnego na ½ etatu.
Dziekan poinformował, że zatrudnienie dr hab. inż. Marka Piekarczyka w Katedrze
Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki wynika z potrzeby zatrudnienia specjalisty z
zakresu konstrukcji metalowych.
W dyskusji udział wziął dr inż. Piotr Małkowski, przedstawił sylwetkę oraz dorobek
naukowy kandydata.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek,
w sprawie zatrudnienia dr

hab. inż. Marka Piekarczyka na stanowisku profesora

nadzwyczajnego, pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
5.6.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr Justyny Swolkień na stanowisku
adiunkta w KGP.

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji konkursowej, w którym
komisja stwierdza, że kandydatka spełnia warunki ogłoszonego konkursu oraz posiada
poświadczenie o odbyciu stażu przemysłowego i znajomości języka obcego.
W dyskusji wziął udział prof. Marian Branny, który przedstawił dorobek naukowy
kandydatki oraz poparł wniosek o zatrudnienie dr Justyny Swolkień na stanowisku
adiunkta.
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Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr Justyny Swolkień na stanowisku
adiunkta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
5.7.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Agnieszki Stopkowicz na
stanowisku asystenta w KGBiG.

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji konkursowej, w którym
komisja stwierdza, że kandydatka spełnia warunki ogłoszonego konkursu.
W dyskusji wziął udział dr inż. Piotr Małkowski, który przedstawił dorobek naukowy
kandydatki oraz poparł wniosek o zatrudnienie mgr inż. Agnieszki Stopkowicz na
stanowisku asystenta.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie mgr inż. Agnieszki Stopkowicz na
stanowisku asystenta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
5.8.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Michała Betleja na
stanowisku asystenta w KGBiG.

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji konkursowej, w którym
komisja stwierdza, że kandydat spełnia warunki ogłoszonego konkursu.
W dyskusji wziął udział prof. Marek Cała, który przedstawił dorobek naukowy
kandydata oraz poparł wniosek o zatrudnienie mgr inż. Michała Betleja na stanowisku
asystenta.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie mgr inż. Michała Betleja na stanowisku
asystenta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
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5.9.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Pawła Kamińskiego na
stanowisku asystenta w KGBiG.

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji konkursowej, w którym
komisja stwierdza, że kandydat spełnia warunki ogłoszonego konkursu.
W dyskusji wziął udział prof. Piotr Czaja, który przedstawił dorobek naukowy
kandydata oraz poparł wniosek o zatrudnienie mgr inż. Pawła Kamińskiego na stanowisku
asystenta.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie mgr inż. Pawła Kamińskiego na
stanowisku asystenta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
5.10. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Marka Korca na
stanowisku asystenta w KGP.
Dziekan

inż. Piotr Czaja przedstawił prośbę kierownika katedry Górnictwa

Podziemnego o zatrudnienie mgr inż. Marka Korca na stanowisku asystenta.
Dziekan poinformował, że zatrudnienie asystenta wynika z potrzeby uzupełnienia i
odmłodzenia kadry naukowej w katedrze.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan inż. Piotr Czaja postawił wniosek, w sprawie
zatrudnienia mgr inż. Marka Korca na stanowisku asystenta, pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
5.11. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Szymona Sypniowskiego
na stanowisku asystenta w KGO.
Dziekan inż. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji konkursowej, w którym
komisja stwierdza, że kandydat spełnia warunki ogłoszonego konkursu.
W dyskusji wziął udział inż. Paweł Batko, który przedstawił dorobek naukowy
kandydata oraz poparł wniosek o zatrudnienie mgr inż. Szymona Sypniowskiego na
stanowisku asystenta.
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Wobec braku dalszych głosów w

dyskusji, Dziekan inż. Piotr Czaja poddał pod

głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie mgr inż. Szymona Sypniowskiego na
stanowisku asystenta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
5.12. Wyrażenie 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 wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na

stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Prof. Piotr Czaja poinformował, że konieczność zatrudnienia osoby na stanowisku
profesora nadzwyczajnego podyktowane jest potrzebami dydaktycznymi na specjalności
geomechanika i budownictwo podziemne.
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.
5.13. Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora
zwyczajnego w KPKiOŚ.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry Przeróbki Kopalin i
Ochrony Środowiska z prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko
profesora zwyczajnego.
Prof. Piotr Czaja poinformował, że konieczność zatrudnienia osoby na stanowisku
profesora zwyczajnego podyktowane jest szerokim zakresem badań naukowych
prowadzonych w katedrze oraz potrzebami dydaktycznymi.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie wyraziła zgodę na ogłoszenie
konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego.
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Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś poinformował, że będą przestrzegane wymagania
dotyczące znajomości języków obcych przy zatrudnianiu na stanowisku asystenta i adiunkta
na czas nieokreślony.
6.

Zaopiniowanie wniosku o powołanie kierownika Katedry Inżynierii Środowiska i
Przeróbki Surowców.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że w związku z zatwierdzeniem przez Senat

AGH utworzenia Katedry Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców istnieje konieczność
powołania kierownika tej katedry. Zgodnie z pismem okólnym Rektora AGH został
przeprowadzony sondaż w tej sprawie i po przeanalizowaniu wyników głosowania proponuje
na to stanowisko prof. dr hab. inż. Macieja Mazurkiewicza.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o powołanie prof. dr hab. inż. Macieja Mazurkiewicza na stanowisko
kierownika Katedry Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
Zał. Nr 3 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
7.

Zaopiniowanie wniosku o powołanie dr hab. inż. Pawła Batko na stanowisko
kierownika CLTSiMW w Regulicach.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęło pismo kierownika Katedry

Górnictwa Odkrywkowego w sprawie powołania dr hab. inż. Pawła Batko na stanowisko
kierownika CLTSiMW w Regulicach w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego
kierownika laboratorium.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o powołanie dr hab. inż. Pawła Batko na stanowisko kierownika
CLTiSMW w Regulicach.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
Zał. Nr 4 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
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8.

Sprawozdanie z posiedzenia Senatu
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu w dniu
29.IX.2010 roku.

9.

Komunikaty Dziekana
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił następujące komunikaty:
1.

podziękowanie komisjom rekrutacyjnym działającym pod kierunkiem prodziekanów,
organizatorom konferencji: II Polskiego Kongresu Górniczego, IX Zjazdu Górnictwa
Odkrywkowego, Szkoły Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, Konferencji Młodych
Uczonych, osobom przygotowującym materiały do oceny parametrycznej wydziału,
osobom nadzorującym i uczestniczącym w akcji remontowej w paw. A-4,

2.

informacje dotyczące immatrykulacji wydziałowej,

3. informacje dotyczące minimum kadrowego,
4. optymalizacji wyjazdów na zajęcia do ZOD Jastrzębie Zdrój
7.

Wolne wnioski
Prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz podziękował za zaufanie, którym obdarzyła Go

Rada Wydziału popierając wniosek o powołanie Go na stanowisko kierownika Katedry
Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców.

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

Protokołowała:
Lucyna Wójcik
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