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Zbigniewa Kuczery z tematem pracy „Metoda doboru mocy chłodniczej dla
uzyskania właściwych warunków klimatycznych w wyrobiskach z wentylacją
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Wiktorii Sobczyk w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora
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4.5. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Katarzyny Kryzi na
stanowisku asystenta w KGBiG.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Karoliny PieprzykKlimaszewskiej na stanowisku asystenta w KGBiG.
4.7. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Piotra Dybeł na stanowisku
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Komunikaty Dziekana.
Wolne wnioski.
4.6.

5.
6.
7.
8.

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: 4.10. Zaopiniowanie wniosku o udzielenia mgr inż. Józefowi Pyra urlopu
naukowego.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała przedstawiony
na posiedzeniu porządek obrad wraz ze zmianą.
1.2. Wręczenie dyplomów.
Dziekan prof. Piotr Czaja wręczył Piotrowi Kasprzykowi dyplom za zajęcie III
miejsca w XL VIII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego oraz dyplomy
pracownikom Wydziału za długoletnią pracę.
1.3. Sprawy bieżące.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie powołała komisje skrutacyjne
w składzie: 1) dr inż. Artur Bator, dr inż. Jerzy Stasica, mgr inż. Karolina PieprzykKlimaszewska, 2) ) dr inż. Radosław pomykała, dr inż. Arkadiusz Utrata, mgr inż. Robert
Ślizień.
2.

Sprawy dydaktyki
2.1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad obliczania godzin dydaktycznych.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że Senat AGH w ubiegłym roku podjął
uchwałę w sprawie rozliczania godzin dydaktycznych, która obowiązuje bezterminowo.
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Zasady obowiązujące na Wydziale zostały zatwierdzone na okres jednego roku
akademickiego 2010/2011 w związku z powyższym Dziekan, zaproponował, aby zasady
obliczania godzin dydaktycznych bez zmian obowiązywały od roku akademickiego
2011/2012 bezterminowo.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału, wniosek o zatwierdzenie zasad obliczania godzin dydaktycznych od roku akad.
2011/2012.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. Nr 1 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
2.2. Sprawy bieżące.
Prodziekan prof. Kazimierz Trybalski poinformował, że wpłynęło pismo kierownika
Katedry Górnictwa Podziemnego dotyczące korekty planu studiów niestacjonarnych na
kierunku „Górnictwo i Geologia” dotyczącej przedmiotu „Projektowanie wentylacji i
klimatyzacji” – studia I0 zamiana ćwiczeń laboratoryjnych na ćwiczenia projektowe, - studia
II0 wprowadzenie egzaminu z tego przedmiotu. Korekta ma na celu ujednolicenie planu
studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału, wniosek o zatwierdzenie korekty planu studiów na studiach niestacjonarnych
na kierunku GiG.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy
wniosek.
Zał. Nr 2 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
Prodziekan prof. Kazimierz Trybalski poinformował, że wpłynęło pismo kierownika
Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle dotyczące korekty planu studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji dotyczącej
rozdzielenia pracowni dyplomowej inżynierskiej i projektu inżynierskiego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału, wniosek o zatwierdzenie korekty planu studiów na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych na kierunku ZiIP.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału, wniosek o zatwierdzenie korekty planu studiów na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych na kierunku ZiIP.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy
wniosek.
Zał. Nr 3 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
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Prodziekan dr prof. Krzysztof Broda przedstawił pismo kierownika Katedry Górnictwa
Podziemnego w sprawie upoważnienia dr Justyny Swolkień do prowadzenia wykładów i prac
dyplomowych na studiach I i II stopnia.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek o
upoważnienie dr Justyny Swolkień do prowadzenia wykładów i prac dyplomowych na
studiach I i II stopnia.
Rada Wydziału wyraziła zgodę na przeprowadzenie jawnego głosowania w tej sprawie.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie upoważniła dr Justynę Swolkień
do prowadzenia wykładów i prac dyplomowych na studiach I i II stopnia.
Prodziekan dr inż. Krzysztof Broda przedstawił proponowane tematy prac
dyplomowych na studiach stacjonarnych oraz promotorów dla I roku studiów I0 i II0 na
kierunku „Budownictwo” . Następnie zwrócił się do Rady Wydziału o upoważnienie
Prodziekanów do wprowadzania bieżącej korekty tematów prac dyplomowych.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie tematów prac dyplomowych na studiach
stacjonarnych oraz promotorów dla I roku studiów I0 i II0 na kierunku „Budownictwo” oraz
upoważnienie Prodziekanów do wprowadzania bieżącej korekty zgłaszanych tematów.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
Prodziekan dr inż. Jan Winzer przedstawił informacje dotyczące rekrutacji na studia w
roku akademickim 2011/2012.
Prof. Marian Paluch zwrócił się z prośbą o rozwiązanie problemu dotyczącego
studentów, którzy nie zaliczyli przedmiotu np. „Mechanika ogólna” i „Wytrzymałość
materiałów” z I semestru a uczestniczą w zajęciach w II semestrze z przedmiotu „Mechanika
budowli”, który jest kontynuacją przedmiotów z sem. I.
W dyskusji udział wzięli:
- prof. Tadeusz Mikoś poparł wypowiedź prof. Mariana Palucha i zwrócił się z prośbą o
rozważenie tej sprawy,
- dr inż. Krzysztof Broda wyjaśnił procedurę postępowania w takich sytuacjach,
- prof. Anna Sobotka stwierdziła, że w takim przypadku decyzja należy do prodziekana,
- dr inż. Krzysztof Broda wyjaśnił, że sprawa tą powinna zająć się Rada Programowa dla tego
kierunku studiów,
- prof. Jerzy Klich wyjaśnił, że studenci, którzy nie zaliczyli I sem. ew. mogą uczestniczyć w
zajęciach w II sem., ale do egzaminu mogą przystąpić po zaliczeniu I sem.,
- prof. Piotr Czaja zaproponował, aby w takim przypadku Rada Programowa zwróciła się do
Rady Wydziału o zatwierdzenie zaproponowanego rozwiązania sprawy,
- dr inż. Jan Winzer dodał, że rozwiązanie tego problemu powinno być zgodne regulaminem
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studiów, w takim przypadku organizowane są tzw. „grupy pościgowe” dając studentowi
możliwość nadrobienia zaległości,
- prof. Andrzej Olajossy stwierdził, że organizując „grupy pościgowe” należy zwrócić uwagę,
aby dodatkowe zajęcia nie kolidowały czasowo z zajęciami bieżącymi,
- prof. Piotr Czaja stwierdził, że należy pomóc studentom, którzy mają problemy z
zaliczeniem przedmiotu organizując „grupy pościgowe” a Rada Programowa powinna
zwrócić się do Rady Wydziału z wnioskiem w tej sprawie.
3.

Przewody doktorskie.
3.1. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż.
Zbigniewa Kuczery z tematem pracy „Metoda doboru mocy chłodniczej
dla uzyskania właściwych warunków klimatycznych w wyrobiskach
z wentylacją odrębną” i powołania promotora; wyznaczenie egzaminów
doktorskich i powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawiając prośbę mgr inż. Zbigniewa Kuczery o
wszczęcie przewodu doktorskiego stwierdził, że złożone dokumenty spełniają wymogi
formalne dotyczące wszczęcia przewodu doktorskiego.
Proponowany temat pracy doktorskiej: „Metoda doboru mocy chłodniczej dla uzyskania
właściwych warunków klimatycznych w wyrobiskach z wentylacją odrębną”. Temat pracy
oraz jej zakres był omawiany na seminarium w Katedrze Górnictwa Podziemnego w dniu
22.06.2011 roku.
Dotychczasowym opiekunem naukowym mgr inż. Zbigniewa Kuczery był prof. dr hab.
inż. Bernard Nowak.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Zbigniewa Kuczery z proponowanym
tematem pracy i powołanie promotora w osobie prof. dr hab. inż. Bernarda Nowaka.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił propozycje egzaminów doktorskich i komisji
egzaminacyjnych:
Aerologia górnicza:
- dr hab. inż. Piotr Czaja – przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak – egzaminator
- prof. dr hab. inż. Bernard Nowak
- dr hab. inż. Stanisław Nawrat
Ekonomika przemysłu wydobywczego:
- dr hab. inż. Piotr Czaja – przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Roman Magda – egzaminator
- prof. dr hab. inż. Bernard Nowak
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3. Język angielski:
- dr hab. inż. Piotr Czaja – przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Bernard Nowak
- SJO – egzaminator.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła proponowane
egzaminy i powołała komisje egzaminacyjne.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr Mirandzie Ptak stopnia doktora
nauk technicznych.
Dr hab. inż. Jerzy Klich, przewodniczący komisji doktorskiej, przedstawił protokół
z publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Mirandy Ptak, która odbyła się 16.06.2011
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 Mirandzie Ptak stopnia doktora nauk technicznych pod głosowanie
Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o nadaniu mgr Mirandzie Ptak
stopnia doktora nauk technicznych.
3.2.

3.2. Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie
doktorskim mgr inż. Zbigniewa Jagodzińskiego.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęło pismo Promotora pracy
doktorskiej mgr inż. Zbigniewa Jagodzińskiego informujące o przyjęciu przez Niego pracy
doktorskiej oraz prośba o nadanie sprawie dalszego biegu.
Dziekan przedstawił propozycje kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej
mgr inż. Zbigniewa Jagodzińskiego:
- dr hab. inż. Leszka Jurdziaka, Politechnika Wrocławska, Wrocław
- prof. dr hab. inż. Wiesława Kozioła – AGH, WGiG.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zaakceptowała zaproponowanych kandydatów.
Następnie Dziekan przedstawił proponowany skład Komisji doktorskiej:
- dr hab. inż. Jerzy Klich - przewodniczący
- prof. dr hab. Tadeusz Tumidajski
- prof. dr hab. inż. Jan Walaszczyk
- dr hab. inż. Paweł Batko
- dr hab. inż. Stanisław Nawrat
- dr hab. inż. Ryszard Snopkowski
- dr hab. inż. Marek Stryszewski.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła skład Komisji
doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Zbigniewa Jagodzińskiego.
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4.

Sprawy osobowe
4.1. Poparcie wniosku o nadanie dr hab. inż. Pawłowi Ligęzie tytułu profesora
nauk technicznych.
Prof. dr hab. inż. Stanisław Wasilewski przedstawił protokół z posiedzenia Zespołu
powołanego w sprawie nadania dr hab. inż. Pawłowi Ligęzie tytułu profesora nauk
technicznych. Zespół, po zapoznaniu się z całokształtem dorobku naukowego dr hab. inż.
Pawła Ligęzy i opiniami recenzentów, przedstawił Radzie Wydziału Górnictwa i
Geoinżynierii jednomyślny wniosek o nadanie dr hab. inż. Pawłowi Ligęzie tytułu profesora
nauk technicznych.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan dr hab. inż. Piotr Czaja poddał wniosek
Zespołu pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała wniosek o nadanie
dr hab. inż. Pawłowi Ligęzie tytułu profesora nauk technicznych.
Powołanie recenzentów oceny dorobku naukowo-dydaktycznego dr hab.
inż. Wiktorii Sobczyk w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora
nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo dr hab. inż. Wiktorii Sobczyk, w którym
zwraca się do Rady Wydziału o powołanie recenzentów oceny dorobku naukowodydaktycznego w związku z zatrudnieniem Jej na stanowisku profesora nadzwyczajnego na
czas nieokreślony. Dziekan zaproponował na recenzentów oceny dorobku naukowodydaktycznego dr hab. inż. Wiktorii Sobczyk:
- prof. dr hab. inż. Barbarę Białecką z Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice
- prof. dr hab. inż. Macieja Mazurkiewicza 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. Barbary Białeckiej
oraz prof. dr hab. inż. Macieja Mazurkiewicza na recenzentów dorobku naukowodydaktycznego dr hab. inż. Wiktorii Sobczyk pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała powyższy
wniosek.
4.2.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inż. Edyty Pięciorak na
stanowisku adiunkta w KGBiG.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk 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
Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr inż. Edyty Pięciorak na stanowisku adiunkta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
-74.3.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Justyny Adamczyk na
stanowisku asystenta w KGBiG.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk przedstawił protokół Komisji konkursowej,
w którym komisja stwierdza, że kandydatka spełnia warunki ogłoszonego konkursu.
Prof. Piotr Czaja poinformował, że mgr inż. Justyna Adamczyk będzie zatrudniona na ½
etatu w projekcie UE „Minnovation” i ½ etatu w pracach naukowo-dydaktycznych na
Wydziale.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o zatrudnienie mgr inż. Justyny Adamczyk na stanowisku asystenta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
4.4.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Katarzyny Kryzi na
stanowisku asystenta w KGBiG.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk 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
Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie mgr inż. Katarzyny Kryzi na stanowisku asystenta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
4.5.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Karoliny PieprzykKlimaszewskiej na stanowisku asystenta w KGBiG.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk przedstawił protokół Komisji konkursowej,
w którym komisja stwierdza, że kandydatka spełnia warunki ogłoszonego konkursu oraz
poinformował, że mgr inż. Karolina Pieprzyk-Klimaszewska jest studentką studiów
doktoranckich na naszym wydziale oraz realizuje grant promotorski.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie mgr inż. Karoliny Pieprzyk-Klimaszewskiej na
stanowisku asystenta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
4.6.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Piotra Dybeł na
stanowisku asystenta w KGBiG.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk poinformował, że mgr inż. Piotr Dybeł jest
absolwentem naszego Wydziału kierunku „Budownictwo”, studiuje na studiach
doktoranckich na Politechnice Krakowskiej. W 2010 roku uzyskał uprawnienia budowlane.
Zatrudnienie Go na stanowisku asystenta pozwoli wzmocnić kadrę naukowo-dydaktyczną z
zakresu budownictwa.
-84.7.

Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o zatrudnienie mgr inż. Piotra Dybeł na stanowisku asystenta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr Doroty Pawluś na stanowisku
starszego wykładowcy w KGBiG.
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji Konkursowej,
w którym Komisja informuje, że na konkurs na stanowisko starszego wykładowcy wpłynął
wniosek dr Doroty Pawluś. Komisja stwierdziła, że Kandydatka spełnia wszystkie wymogi
ogłoszonego konkursu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek w
sprawie zatrudnienia dr Doroty Pawluś na stanowisku starszego wykładowcy pod głosowanie
Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
4.8.

Zaopiniowanie wniosku o udzielenia dr inż. Waldemarowi Kępysowi
urlopu naukowego.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynął wniosek o udzielenie dr inż.
Waldemarowi Kępysowi urlopu na odbycie stażu zawodowego w okresie od 6.07.2011
roku do 5.08.2011 roku. Dr inż. Waldemar Kępys będzie odbywał staż w firmie
Kompostech Sp. z. o.o.
Prof. Maciej Mazurkiewicz poinformował, że jest już podpisane porozumienie o odbyciu
stażu przez dr inż. Waldemara Kępysa.
Prof. Antoni Tajduś poinformował, że ukazała się Uchwała Senatu w sprawie
odbywania przez pracowników staży naukowych i zawodowych, które pozwolą pracownikom
naukowym zapoznać się z pracą w przemyśle.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek o udzielenie
urlopu dr inż. Waldemarowi Kępysowi pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
4.9.

4.10. Zaopiniowanie wniosku o udzielenia mgr inż. Józefowi Pyra urlopu
naukowego.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynął wniosek o udzielenie mgr inż.
Józefowi Pyra urlopu na odbycie stażu zawodowego w okresie od 4.07.2011 roku do
30.09.2011 roku. Mgr inż. Józef Pyra będzie odbywał staż naukowo-zawodowy w firmie
ORICA Poland Sp. z .o.o. z zakresu prowadzenia robót strzałowych w odkrywkowych
zakładach górniczych.
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Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek o
udzielenie urlopu mgr inż. Józefowi Pyra pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających przedstawiciela studiów
doktoranckich do Rady Wydziału; zatwierdzenie harmonogramu wyborów.
Prof. dr hab. inż. Bernard Nowak, przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
poinformował, że w związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Wydziału z grupy
doktorantów istnieje konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających na wakujący
mandat oraz przedstawił harmonogram wyborów.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek w sprawie
przeprowadzenia wyborów uzupełniających przedstawiciela studiów doktoranckich do Rady
Wydziału oraz zatwierdzenia harmonogramu wyborów pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie wyraziła zgodę na przeprowadzenie wyborów uzupełniających przedstawiciela studiów doktoranckich do Rady Wydziału
oraz zatwierdziła harmonogram wyborów.
Zał. nr 4 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
6. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu w dniu
29.VI.2011 roku.
7. Komunikaty Dziekana
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił następujące informacje:
1. dotyczące kształcenia w języku angielskim,
2. o wizycie delegacji z Chin w lipcu br.,
3. o Światowym Kongresie Górniczym w dniach 9-16.IX, br. w Istambule,
4. o wizycie delegacji z Wietnamu w sierpniu br.,
5. o spotkaniu dziekanów Wydziałów Górniczych w Peru,
6. o rozważeniu możliwości uruchomienia nowych kierunków kształcenia na wydziale,
7. dotyczące harmonogram składania wniosków o granty,
8. dotyczące starań o rozszerzenie uprawnień wydziału do nadawania stopni naukowych
(celem powołania zespołów do opracowania wniosków),
9. złożył życzenia urlopowe.
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8. Wolne wnioski
Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś przedstawił informacje dotyczące;
- pracowników przechodzących na emerytury i warunki ich zatrudnienia oraz pełnienia
funkcji kierowniczych,
- zaapelował o nieschematyczne podejście do nowo utworzonych kierunków studiów,
- życzenia wakacyjne.

Protokołowała

DZIEKAN

Lucyna Wójcik

Dr hab. inż. Piotr Czaja
prof. nadzw.
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