Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
Kraków, dnia 14.06.2011
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 9.06.2011 roku
Porządek obrad:
1.

Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1.

Zatwierdzenie porządku obrad rady.

1.2.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 5.05.2011r.

1.3.

Sprawy bieżące.

1.4.

Prezentacja P. dyr. mgr Marii Graczyńskiej na temat systemów baz danych
charakteryzujących poziom naukowy jednostki.

2.

Sprawy dydaktyki
2.1.

Ustalenie punktów ECTS dla studiów podyplomowych pt. „Gospodarka
odpadami”, „Odpady w kopalniach – prawo, technologia, środowisko”,
„Klimatyzacja kopalń”, „Górnictwo odkrywkowe”.

2.2.

Zatwierdzenie

korekty

planu

i

programów

studiów

podyplomowych

„Bezpieczeństwo i higiena pracy” oraz ustalenie punktów ECTS.
2.3.

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

2.4.
3.

Sprawy bieżące

Przewody doktorskie
3.1.

Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr inż. Józefa Pyry.

3.2.

Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr inż. Jarosława Siewiora.
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4.

Sprawy osobowe
4.1.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Stanisławy SanakRydlewskiej na stanowisku profesora zwyczajnego.

4.2.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Anny Sobotki na
stanowisku profesora nadzwyczajnego.

4.3.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. inż. Jana Walaszczyka na
stanowisku profesora zwyczajnego.

4.4.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Andrzeja Olajossego na
stanowisku profesora zwyczajnego.

4.5.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Tadeusza Tumidajskiego
na stanowisku profesora zwyczajnego.

4.6.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. inż. Bronisława
Barchańskiego na stanowisku profesora zwyczajnego.

4.7.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. inż. Wiesława Kozioła
na stanowisku profesora zwyczajnego.

4.8.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Mariana Brożka na
stanowisku profesora zwyczajnego.

4.9.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Jerzego Klicha na
stanowisku profesora nadzwyczajnego.

4.10. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. Jolanty Marciniak-Kowalskiej
na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
4.11. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Zdzisława Gałasia na
stanowisku profesora nadzwyczajnego.
4.12. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Marka Stryszewskiego na
stanowisku profesora nadzwyczajnego.
4.13. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Pawła Batko na
stanowisku profesora nadzwyczajnego.
4.14. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Tadeusz Ciężaka na
stanowisku profesora nadzwyczajnego na ½ etatu.
4.15. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr Stanisława Hachaja na
stanowisku st. wykładowcy.
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4.16. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Krzysztofa Skrzypkowskiego
na stanowisku asystenta (KGP).
4.17. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inż. Agaty Stempkowskiej na
stanowisku asystenta (KIŚiPS).
4.18. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Jakuba Kowalskiego na
stanowisku asystenta (KIŚiPS).
4.19. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie stypendium habilitacyjnego dr inż. Beacie
Trzaskuś-Żak (KEZP).
4.20. Zaopiniowanie wniosku o powołanie dr hab. inż. Ryszarda Snopkowskiego na
stanowisko zastępcy kierownika KEZP.
4.21. Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w KEZP.
4.22. Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta i asystenta w
KGP.
5. Zaopiniowanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych.
6. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu.
7. Komunikaty Dziekana.
8. 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:
dodanie: pkt: 4.16. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Tadeusza Mikosia
na stanowisku profesora nadzwyczajnego; 6. Struktura kształcenia na Wydziale oraz zmianę
numeracji pozostałych punktów porządku obrad.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała przedstawiony
na posiedzeniu porządek obrad wraz ze zmianami.
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1.2.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu
31.03.2011 roku

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła protokół
z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 5.05.2011 roku.

1.3.

Sprawy bieżące.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, przy 1 głosie wstrzym. się powołała komisje
skrutacyjne w składzie: 1) dr inż. Zbigniew Burtan, dr inż. Arkadiusz Utrata, mgr inż.
Robert Ślizień; 2) dr inż. Wacław Andrusikiewicz, dr inż. Artur Bator, mgr inż. Karolina
Pieprzyk-Klimaszewska.
Prodziekan prof. Marek Cała przedstawił informacje dotyczące badań własnych
i statutowych oraz plan prac naukowo-badawczych i rozwojowych Wydziału na 2011 rok
oraz poinformował, że plan ten został opracowany na podstawie propozycji składanych
przez jednostki Wydziału.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że plan ma charakter otwarty i istnieje
możliwość uzupełnienia o nowe tematy prac.
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 2011 rok.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy
wniosek.
Zał. Nr 1 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).

1.4.

Prezentacja P. dyr. Marii Garczyńskiej na temat systemów baz danych
charakteryzujących poziom naukowy jednostki.

Mgr Maria Garczyńska, zastępca Dyrektora Biblioteki Głównej AGH przedstawiła
informacje dotyczące systemów baz danych charakteryzujących poziom naukowy
pracowników oraz jednostek Uczelni. W trakcie przekazywania informacji odpowiadała na
pytania zadawane przez członków Rady Wydziału.
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2.

Sprawy dydaktyki
2.1.

Ustalenie punktów ECTS dla studiów podyplomowych pt. „Gospodarka

odpadami”, „Odpady w kopalniach – prawo, technologia, środowisko”,
„Klimatyzacja kopalń”, „Górnictwo odkrywkowe”.
Dziekan przedstawił proponowaną liczbę punktów dla poszczególnych
przedmiotów studiów podyplomowych „Gospodarka odpadami”.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału, wniosek o zatwierdzenie punktów ECTS dla studiów podyplomowych
„Gospodarka odpadami”.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. Nr 2 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
Dziekan przedstawił proponowaną liczbę punktów dla poszczególnych przedmiotów
studiów podyplomowych „Odpady w kopalniach – prawo, technologia, środowisko”.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału, wniosek o zatwierdzenie punktów ECTS dla studiów podyplomowych
„Odpady w kopalniach – prawo, technologia, środowisko”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy
wniosek.
Zał. Nr 3 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
Dziekan przedstawił proponowaną liczbę punktów dla poszczególnych przedmiotów
studiów podyplomowych „Klimatyzacja kopalń”.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału, wniosek o zatwierdzenie punktów ECTS dla studiów podyplomowych
„Klimatyzacja kopalń”.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. Nr 4 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
Dziekan przedstawił proponowaną liczbę punktów dla poszczególnych przedmiotów
studiów podyplomowych „Górnictwo odkrywkowe”.
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Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału, wniosek o zatwierdzenie punktów ECTS dla studiów podyplomowych
„Górnictwo odkrywkowe”.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy
wniosek.
Zał. Nr 5 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).

2.2.

Zatwierdzenie korekty planu i programów studiów podyplomowych
„Bezpieczeństwo i higiena pracy” oraz ustalenie punktów ECTS.

Dr inż. Zbigniew Burtan, kierownik studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i
higiena pracy” poinformował, że zgodnie z wytycznymi dotyczącymi określenia punktów
ECTS dla poszczególnych przedmiotów zaistniała konieczność wprowadzenia korekty
planu i programów dla tych studiów.
Dziekan przedstawił proponowany plan, programy oraz liczbę punktów dla
poszczególnych przedmiotów studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy”.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału, wniosek o zatwierdzenie planu, programów i punktów ECTS dla studiów
podyplomowych „Bezpieczeństwo i Higiena pracy”.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy
wniosek.
Zał. Nr 6 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
2.3.

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

Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że 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 zwrócił się do Rady Wydziału o poparcie wniosku i powołanie
na kierownika studiów prof. Annę Sobotkę.
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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”, zatwierdzenie planu i programów studiów oraz punktów ECTS.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
Na kierownika studiów zaproponowana została prof. dr hab. inż. Anna Sobotka.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym zatwierdziła prof. dr hab. inż. Annę Sobotkę na
kierownika studiów.
Zał. nr 7 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)

2.4.

Sprawy bieżące.

Prodziekan dr inż. Krzysztof Broda poinformował, że wpłynęło pismo kierownika
ZOD w Jastrzębiu Zdroju dotyczące korekty planu studiów stacjonarnych na kierunku
„Górnictwo i Geologia”, specjalność „Inżynieria mechaniczna i elektryczna w górnictwie”
dotyczącą przeniesienia przedmiotu „Wspomaganie komputerowe w projektowaniu
inżynierskim II” – laboratorium z sem. VII na sem. VI oraz dodanie liczb do nazw
przedmiotów w celu kontynuacji indeksu przedmiotów na II stopniu studiów.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału, wniosek o zatwierdzenie korekty planu studiów w ZODJ.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy
wniosek.
Zał. nr 8 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
Prodziekan dr Krzysztof Broda przedstawił propozycję zmodyfikowanego zestawu
pytań egzaminacyjnych dyplomowych dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
I stopnia dla kierunku „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” od roku akad. 2011/2012.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału, wniosek o zatwierdzenie zestawu pytań egzaminacyjnych dyplomowych
dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia dla kierunku „Zarządzanie i
Inżynieria Produkcji” od roku akad. 2011/2012.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. nr 9 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
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Prodziekan dr inż. Krzysztof Broda przedstawił proponowane tematy projektów
inżynierskich i prac dyplomowych

na studiach stacjonarnych oraz

promotorów dla

kierunków studiów: „Inżynieria Środowiska”, „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”,
„Górnictwo i Geologia” oraz „Budownictwo”. Następnie zwrócił się do Rady Wydziału o
upoważnienie Prodziekanów do wprowadzania bieżącej korekty tematów prac dyplomowych
oraz weryfikacji zgodnie z kierunkami studiów.
W dyskusji udział wzięli: prof. Piotr Czaja, prof. Ryszard Snopkowski, dr inż. Piotr
Małkowski
Po dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady Wydziału wniosek
o zatwierdzenie tematów projektów inżynierskich i prac dyplomowych, promotorów tych
prac dla studiów stacjonarnych oraz upoważnienie Prodziekanów do wprowadzania bieżącej
korekty zgłaszanych tematów oraz weryfikacji zgodnie z kierunkami studiów.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
Prodziekan prof. Kazimierz Trybalski przedstawił informacje dotyczące studiów
niestacjonarnych:
- organizacji sesji egzaminacyjnej,
- organizacji roku akademickiego 2011/2012 w ZOD w Wodzisławiu Śląskim i w ZOD w
Jaworznie.
Prodziekan dr inż. Jan Winzer poinformował, że dla zapewnienia ciągłości prac
Wydziałowej komisji Rekrutacyjnej konieczne jest wprowadzenie zmian w składzie Komisji.
Dziekan zaproponował jawne głosowanie na listę osób proponowanych do składu
Komisji. Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym wyraziła zgodę na powyższą propozycję.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. Nr 10 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
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3.

Przewody doktorskie
3.1.

Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim

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

dr hab. inż. Grzegorza Mutke – Główny Instytut Górnictwa, Katowice

-

dr hab. inż. Paweł Batko – 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. Marian Brożek
- prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł
- prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk
- prof. dr hab. Tadeusz Tumidajski
- dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski
- dr hab. inż. Ryszard Snopkowski.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła skład Komisji doktorskiej
w przewodzie doktorskim mgr inż. Józefa Pyry.

4.3.

Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr inż. Jarosława Siewiora.

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

prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński – Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Kraków

-

prof. dr hab. Marian Brożek – AGH, WGiG.
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Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zaakceptowała zaproponowanych kandydatów.
Następnie Dziekan przedstawił proponowany skład Komisji doktorskiej:
- dr hab. inż. Kazimierz Trybalski - przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński
- prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak
- prof. dr hab. inż. Stanisław Wasilewski
- dr hab. inż. Paweł Batko
- dr hab. Jolanta Marciniak-Kowalska
- dr hab. inż. Barbara Tora
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła skład Komisji
doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Jarosława Siewiora.

4.

Sprawy osobowe.
4.1.

Podjęcie uchwały w sprawie mianowania prof. dr hab. Stanisławy Sanak-

Rydlewskiej na stanowisko profesora zwyczajnego.
Prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz, Przewodniczący Komisji Konkursowej
przedstawił protokół z posiedzenia Komisji. Komisja po zapoznaniu się z opinią recenzentów
stwierdziła, że prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska spełnia warunki do mianowania na
stanowisko profesora zwyczajnego w Akademii Górniczo-Hutniczej.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan dr hab. inż. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o mianowanie prof. dr hab. Stanisławy SanakRydlewskiej na stanowisko profesora zwyczajnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że sprawy dotyczące porządku obrad od 4.2.
do 4.16 związane są z przejściem tych osób na emeryturę. W związku ze zmianą przepisów
emerytalnych, aby

pracować i otrzymywać świadczenia emerytalne

należy rozwiązać

umowę o pracę i ponownie zatrudnić się. W związku z powyższym potrzebna jest opinia Rady
Wydziału do ponownego zatrudnienia. Wyjątek w tej grupie stanowi prof. Bronisław
Barchański, który zwrócił się z prośbą o przedłużenie zatrudnienia o 3 miesiące.
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Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan zaproponował tajne głosowanie na jednej karcie do
głosowania, oddzielnie na poszczególne osoby.
Rada Wydziału w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała powyższe wnioski.

4.2.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inż. inż. Anny Sobotki na
stanowisku profesora nadzwyczajnego.

4.3.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia inż. dr inż. inż. Jana
Walaszczyka na stanowisku profesora zwyczajnego.

4.4.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia inż. dr inż. Andrzeja Olajossego
na stanowisku profesora zwyczajnego.

4.5.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia inż. dr inż. Tadeusza
Tumidajskiego na stanowisku profesora zwyczajnego.

4.6.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia inż. dr inż. inż. Bronisława
Barchańskiego na stanowisku profesora zwyczajnego.

4.7.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia inż. dr inż. inż. Wiesława Kozioła
na stanowisku profesora zwyczajnego.

4.8.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia inż. dr inż. Mariana Brożka na
stanowisku profesora zwyczajnego.

4.9.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inż. inż. Jerzego Klicha na
stanowisku profesora nadzwyczajnego.

4.10. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inż. Jolanty MarciniakKowalskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
4.11. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inż. inż. Zdzisława Gałasia na
stanowisku profesora nadzwyczajnego.
4.12. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

zatrudnienia

dr

inż.

inż.

Marka

Stryszewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
4.13. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inż. inż. Pawła Batko na
stanowisku profesora nadzwyczajnego.
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4.14. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inż. inż. Tadeusz Ciężaka na
stanowisku profesora nadzwyczajnego na ½ etatu.
4.15. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr Stanisława Hachaja na
stanowisku st. wykładowcy.
4.16. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Tadeusza Mikosia na
stanowisku profesora nadzwyczajnego.
4.17. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

zatrudnienia

mgr

inż.

Krzysztofa

Skrzypkowskiego na stanowisku asystenta (KGP).
Dziekan

inż. Piotr Czaja przedstawił prośbę kierownika Katedry Górnictwa

Podziemnego o przedłużenie zatrudnienia mgr inż. Krzysztofa Skrzypkowskiego na
stanowisku asystenta na czas nieokreślony.
Prof. Waldemar Korzeniowski poinformował, że zatrudnienie asystenta wynika z potrzeby
wzmocnienia kadry naukowo-dydaktycznej w katedrze.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek, w
sprawie zatrudnienia mgr inż. Krzysztofa Skrzypkowskiego na stanowisku asystenta, pod
głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
4.18. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inż. Agaty Stempkowskiej na
stanowisku asystenta (KIŚiPS).
Prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz przedstawił protokół Komisji konkursowej,
w którym komisja stwierdza, że kandydatka spełnia warunki ogłoszonego konkursu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
4.19. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Jakuba Kowalskiego na
stanowisku asystenta (KIŚiPS).
Dziekan

inż. Piotr Czaja przedstawił prośbę kierownika Katedry Inżynierii

Środowiska i Przeróbki Surowców w sprawie zatrudnienia mgr inż. Jakuba Kowalskiego na
stanowisku asystenta na okres jednego roku.
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Prof. Maciej Mazurkiewicz poinformował, że zatrudnienie asystenta wynika z potrzeby
uzupełnienia kadry naukowo-dydaktycznej w katedrze.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek, w
sprawie zatrudnienia mgr inż. Jakuba Kowalskiego na stanowisku asystenta, pod głosowanie
Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
4.20. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie stypendium habilitacyjnego dr inż.
Beacie Trzaskuś-Żak (KEZP).
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynął wniosek o przyznanie
dr inż. Beacie Trzaskuś-Żak stypendium habilitacyjnego na okres dwunastu miesięcy.
Złożone dokumenty spełniają wymogi formalne dotyczące przyznania stypendium
habilitacyjnego.
Dziekan zaproponował, aby stypendium habilitacyjne zostało przyznane na okres sześciu
miesięcy.
W dyskusji nad powyższą propozycją udział wzięli: prof. Roman Magda, prof. Maciej
Mazurkiewicz, prof. Zdzisław Gałaś.
Po dyskusji Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod jawne głosowanie Rady Wydziału wniosek
o przyznanie stypendium na okres sześciu miesięcy.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym nie poparła wniosku na taki okres czasu, w związku z
tym Dziekan prof.

Piotr

Czaja

poddał

pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o

przyznanie dr inż. Beacie Trzaskuś-Żak stypendium habilitacyjnego na okres jednego roku.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
4.21. Zaopiniowanie wniosku o powołanie dr hab. inż. Ryszarda Snopkowskiego
na stanowisko zastępcy kierownika KEZP.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynął wniosek kierownika Katedry
Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle o powołanie dr hab. inż. Ryszarda Snopkowskiego na
stanowisko zastępcy kierownika.
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Prof. dr hab. inż. Roman Magda zwrócił się z prośbą do rady Wydziału o poparcie
wniosku.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod tajne głosowanie Rady
Wydziału wniosek o powołanie dr hab. inż. Ryszarda Snopkowskiego

na stanowisko

zastępcy kierownika katedry.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.
Zał. nr 11 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
4.22. Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w KEZP.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry Ekonomiki i
Zarządzania w Przemyśle z prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na
stanowisko adiunkta.
Prof. dr hab. inż. Roman Magda poinformował , że zatrudnienie adiunkta wynika z potrzeby
uzupełnienia kadry naukowo-dydaktycznej w katedrze oraz zwrócił się z prośbą o poparcie
wniosku.
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.
4.23. Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta i
asystenta w KGP.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry Górnictwa
Podziemnego z prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta i
asystenta.
Prof. dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski poinformował, że zatrudnienie adiunkta w
Pracowni Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie oraz asystenta w Pracowni
Aerologii Górniczej umożliwi zmniejszenie obciążenia godzinowego pracowników i
poszerzenie prowadzonych badań naukowych w pracowniach oraz zwrócił się z prośbą o
poparcie wniosku.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta i asystenta.
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Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie wyraziła zgodę na ogłoszenie
konkursu na stanowisko adiunkta i asystenta.
5. Zaopiniowanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił dziewięć wniosków o odznaczenia państwowe:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
1. prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński
Złoty Medal za Długoletnią Służbę:
1. Augustynek Ewa
2. mgr inż. Biessikirski Roman
3. dr hab. inż. Gałaś Zdzisław
4. dr hab. inż. Sęk Tadeusz
5. dr inż. Woźny Tadeusz
Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
1. Dr inż. Ślósarz Mieczysław
Brązowy Medal za Długoletnią Służbę:
1. dr inż. Fuksa Dariusz
2. dr inż. Kustra Arkadiusz
3. mgr inż. Sapińska Sylwia
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału
przedstawione wnioski o odznaczenia państwowe.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym pozytywnie zaopiniowała powyższe wnioski.

6.

Struktura kształcenia na Wydziale.
Prodziekan dr inż. Jan Winzer przedstawił strukturę kształcenia na Wydziale.

W dyskusji udział wzięli: prof. Jerzy Klich, prof. Roman Magda, prof. Tadeusz Majcherczyk,
prof. Waldemar Korzeniowski, dr inż. Jan Winzer.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału
wniosek w sprawie zmiany nazwy określenia „specjalność” na „profile dyplomowania”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. nr 12 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
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7.

Sprawozdanie z posiedzenia Senatu.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu w dniu
31.05.2011 roku.

8.

Komunikaty Dziekana
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił następujące informacje:
1. podziękowanie pracownikom, którzy brali udział w opracowaniu dokumentacji do
akredytacji kierunków ZiIP i Budownictwo,
2. w V.br., odbyło się posiedzenie Konwentu Dziekanów kierunku studiów
„Budownictwo”,
3. dotyczące nagród im. „Taklińskiego”,
4. o przygotowaniu dokumentacji dotyczącej uzyskania uprawnień do nadawania stopni
naukowych z dyscypliny „Budownictwo” i „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”,
5. dotyczące udziału pracowników w konferencjach, które są klasyfikowane min. 6
punktami.

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

DZIEKAN
Dr hab. inż. Piotr Czaja
prof. nadzw.
Protokołowała
Lucyna Wójcik
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