Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
Kraków, dnia 28.12.2011
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 22.12.2011 roku
Porządek obrad:
1.

Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1.

Zatwierdzenie porządku obrad rady.

1.2.

Wręczenie dyplomów.

1.3.

Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Rady Wydziału w dniach: 20.09.2011,
27.10.2011,24.11.2011.

1.4.
2.

3.

Sprawy bieżące

Sprawy dydaktyki
2.1.

Zatwierdzenie struktury kształcenia na I stopniu.

2.2.

Uchwała w sprawie zasad rekrutacji na rok 2013/2014.

2.3.

Uchwała w sprawie zasad rekrutacji na II stopień.

2.4.

Sprawy bieżące.

Przewody doktorskie i habilitacyjne
3.1.

Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż.
Łukasza Herezego z tematem pracy „Prognozowanie zasięgu wzmożonych
deformacji chodnika przyścianowego na podstawie monitoringu pracy obudowy
zmechanizowanej w warunkach Kopalni LW Bogdanka S.A.” i powołania
promotora; wyznaczenie egzaminów doktorskich i powołanie komisji
przeprowadzających egzaminy doktorskie.

3.2.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Zbigniewowi Jagodzińskiemu
stopnia doktora nauk technicznych.

3.3.

Powołanie Zespołu dla rozpatrzenia wniosku o wszczęcie przewodu
habilitacyjnego dr inż. Piotra Saługi.
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4.

Sprawy osobowe
4.1.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. inż. Macieja
Mazurkiewicza na stanowisku profesora zwyczajnego.

4.2.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Kazimierza Matla na
stanowisku profesora nadzwyczajnego na ½ etatu.

4.3.

Wyrażenie zgody na udzielenie dr inż. Piotrowi Małkowskiemu urlopu
naukowego.

4.4.

Przyznanie stypendium doktorskiego mgr inż. Dorocie Łochańskiej.

5. Sprawozdanie z posiedzeń 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: dodanie
punktów: 4.1. Powołanie recenzentów oceny dorobku naukowo-dydaktycznego dr hab. inż.
Zbigniewa Kasztelewicza w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego
na czas nieokreślony, zmiana w punkcie 4.2. na stanowisku adiunkta, dodanie punktu 5.
Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcie postępowania o nadanie prof. dr hab. inż. Józefowi
Dubińskiemu tytułu doktora honoris causa oraz zmianę numeracji pozostałych punktów
porządku obrad.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała przedstawiony
na posiedzeniu porządek obrad wraz ze zmianami.

1.2.

Wręczenie dyplomów

Dziekan prof. Piotr Czaja wręczył nominacje zastępcom kierowników katedr,
stopnie górnicze, dyplomy pracownikom za długoletnią pracę oraz powitał dr hab. inż.
Jacka Jakubowskiego i dr hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego w gronie członków Rady
Wydziału.
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Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Rady Wydziału w dniach:

1.3.

29.09.2011, 27.10.2011, 24.11.2011
Prof. dr hab. inż. Roman Magda zgłosił uwagę do protokołu z dnia 29.09.2011 roku
dotyczącą punktu 3.1. w temacie pracy doktorskiej powinno być „w przodkach
ścianowych”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła protokoły z
posiedzeń

Rady

Wydziału

w

dniach:

29.09.2011,

27.10.2011,

24.11.2011

z

uwzględnieniem zgłoszonej uwagi.

1.3.

Sprawy bieżące

Rada Wydziału powołała komisje skrutacyjne w składzie: 1) dr inż. Zbigniew
Burtan, dr hab. inż. Radosław Pomykała, mgr inż. Karolina Pieprzyk-Klimaszewska;
2) dr inż. Arkadiusz Utrata, dr inż. Anna Młynarczykowska, mgr inż. Robert Ślizień.

2.

Sprawy dydaktyki
2.1.

Zatwierdzenie struktury kształcenia na I stopniu

Prodziekan dr inż. Jan Winzer przedstawił proponowaną strukturę kształcenia na I
stopniu wynikającą z uchwały Senatu AGH dotyczącą: przedmiotów podstawowych,
przedmiotów kierunkowych, modułów do wyboru oraz modułu dyplomowania na
poszczególnych kierunkach studiów.
W dyskusji udział wzięli: prof. Waldemar Korzeniowski, prof. Kazimierz Sztaba, prof.
Kazimierz Trybalski, prof. Jerzy Klich, dr Wacław Andrusikiewicz.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie struktury kształcenia na I stopniu.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. Nr 1 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).

2.2.

Uchwała w sprawie zasad rekrutacji na rok 2013/2014

Prodziekan dr inż. Jan Winzer poinformował, że rekrutacja w roku akademickim
2013/2014 na studia I-go i II-go stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz
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III-go stopnia w systemie stacjonarnym będzie się odbywać z zachowaniem takich samych
zasad, jak w roku akad. 2012/2013 na kierunkach: Górnictwo i Geologia, Budownictwo,
Inżynieria Środowiska, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Bezpieczeństwa.
Następnie dr inż. Jan Winzer przedstawił terminy rekrutacji, limity przyjęć na studia I stopnia,
II stopnia i III stopnia oraz opłaty za studia niestacjonarne w roku akad. 2012/2013.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o zatwierdzenie zasad rekrutacji w roku akad. 2013/2014 oraz opłaty za
studia niestacjonarne w roku akad. 2013/2014.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. Nr 2 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
Prodziekan dr inż. Jan Winzer przedstawił kierunki studiów, na które przyjmowani
będą z pominięciem warunków rekrutacji laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego
na lata 2013-2016 oraz wykaz olimpiad na poszczególne kierunki studiów.
W dyskusji wziął udział dr inż. Piotr Małkowski, prof. Jerzy Klich.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie struktury kształcenia na I stopniu.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. Nr 3 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)

2.3.

Uchwała w sprawie zasad rekrutacji na II stopień

Prodziekan dr inż. Jan Winzer poinformował, że w związku z Uchwałą Senatu AGH
dotyczącą uznania wyników egzaminu kierunkowego absolwentów z tego samego kierunku
prowadzonego na innym wydziale lub kierunków pokrewnych prowadzonych na AGH jako
wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego przy rekrutacji na II stopień studiów przedstawił
propozycję dwóch uchwał do akceptacji Rady Wydziału:
- uznaje się wynik egzaminu kierunkowego inżynierskiego na Wydziale Górnictwa i
Geoinżynierii za podstawę wyliczenia składnika E przy rekrutacji na II stopień na tym samym
kierunku,
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- uznaje się wynik egzaminu kierunkowego inżynierskiego na innych wydziałach AGH z tego
samego kierunku za podstawę wyliczenia składnika E przy rekrutacji na II stopień na Wydział
Górnictwa i Geoinżynierii.
W dyskusji udział wzięli: dr inż. Katarzyna Poborska-Młynarska, prof. Kazimierz
Trybalski, dr inż. Krzysztof Broda.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie proponowanych uchwał.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. Nr 4 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)

1.4.

Sprawy bieżące

Prodziekan dr inż. Jan Winzer poinformował, że wprowadza się aktualizację
nazewnictwa przedmiotu do zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych inżynierskich.
Zmiana dotyczy przedmiotu: „Projekt dyplomowy inżynierski” na „Pracownia dyplomowa
inżynierska”.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału, wniosek o wprowadzenie do „Zasad przeprowadzania egzaminów
dyplomowych inżynierskich” zmianę nazwy przedmiotu na „Pracownia dyplomowa
inżynierska”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. Nr 5 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
Prodziekan dr inż. Jan Winzer przedstawił (sprawę do przemyślenia) propozycję
rozważenia możliwości utworzenia profilu praktycznego (zdobywanie umiejętności
praktycznych) dotyczy to przedmiotów zawodowych. Po takim kursie absolwent może
uzyskać uprawnienia zawodowe. Propozycja dotyczy zmiany organizacji sem. VII i
wprowadzenia VIII sem jako 15 tygodni praktyki i pracy dyplomowej inżynierskiej.
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3.

Przewody doktorskie i habilitacyjne
3.1.

Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż.

Łukasza Herezego z tematem pracy „Prognozowanie zasięgu wzmożonych
deformacji chodnika przyścianowego na podstawie monitoringu pracy obudowy
zmechanizowanej w warunkach kopalni LW „Bogdanka” S.A.” i powołania
promotora; wyznaczenie egzaminów doktorskich i powołanie komisji
przeprowadzających egzaminy doktorskie.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawiając prośbę mgr inż. Łukasza Herezego o
wszczęcie przewodu doktorskiego stwierdził, że złożone dokumenty spełniają wymogi
formalne dotyczące wszczęcia przewodu doktorskiego.
Proponowany temat pracy doktorskiej: „Prognozowanie zasięgu wzmożonych
deformacji

chodnika

przyścianowego

na

podstawie

monitoringu

pracy

obudowy

zmechanizowanej w warunkach Kopalni LW Bogdanka S.A.”. Temat pracy oraz jej zakres
był omawiany na seminarium w Katedrze Górnictwa Podziemnego w dniu 15.12.2011 roku.
Dotychczasowym opiekunem naukowym mgr inż. Łukasza Herezego był dr hab. inż.
Waldemar Korzeniowski, prof. nadzw.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Łukasza Herezego z proponowanym
tematem pracy i powołanie promotora w osobie dr hab. inż. Waldemara Korzeniowskiego,
prof. nadzw.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił propozycje egzaminów doktorskich i komisji
egzaminacyjnych:
1. Geomechanika górnicza:
-

dr hab. inż. Kazimierz Trybalski, prof. nadzw. – przewodniczący

-

prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk – egzaminator

-

dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, prof. nadzw.

-

dr hab. inż. Marian Branny, prof. nadzw.
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2. Ochrona środowiska:
-

- dr hab. inż. Kazimierz Trybalski, prof. nadzw. – przewodniczący

-

prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz – egzaminator

-

dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, prof. nadzw.
3. Język angielski:

-

dr hab. inż. Kazimierz Trybalski, prof. nadzw. – przewodniczący

-

dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, prof. nadzw.

-

SJO – egzaminator
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym zatwierdziła proponowane

egzaminy i powołała komisje egzaminacyjne.

3.2.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Zbigniewowi
Jagodzińskiemu stopnia doktora nauk technicznych

Dr hab. inż. Jerzy Klich, przewodniczący komisji doktorskiej, przedstawił protokół
z publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Zbigniewa Jagodzińskiego, która odbyła
się 24.11.2011 roku. Komisja doktorska, po wysłuchaniu autoreferatu doktoranta i dyskusji
podczas obrony podjęła uchwałę o wystąpieniu do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie
Kandydatowi stopnia doktora nauk technicznych.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek komisji
doktorskiej o nadanie mgr inż. Zbigniewowi Jagodzińskiemu stopnia doktora nauk
technicznych pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż.
Zbigniewowi Jagodzińskiemu stopnia doktora nauk technicznych.

3.3.

Powołanie Zespołu dla rozpatrzenia wniosku o wszczęcie przewodu
habilitacyjnego dr inż. Piotra Saługi

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił prośbę dr inż. Piotra Saługi o wszczęcie
postępowania o nadanie Mu stopnia doktora habilitowanego.
Dr inż. Piotr Saługa przedstawia rozprawę habilitacyjną nt. „Elastyczność decyzyjna
w procesach wyceny projektów geologiczno-górniczych”.
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Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie powołała Zespół dla rozpatrzenia
prośby dr inż. Piotra Saługi o wszczęcie przewodu habilitacyjnego, w składzie:
-

dr hab. inż. Ryszard Snopkowski, prof. nadzw. – przewodniczący

-

prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński

-

dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, prof. nadzw.

-

dr inż. inż. Wiktoria Sobczyk, prof. nadzw.

-

dr inż. inż. Marek Stryszewski, prof. nadzw.

4. Sprawy osobowe
4.1.

Powołanie recenzentów oceny dorobku naukowo-dydaktycznego dr inż.
inż. Zbigniewa Kasztelewicza w sprawie zatrudnienia na stanowisku
profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony

Dziekan inż. Piotr Czaja przedstawił pismo dr inż. inż. Zbigniewa Kasztelewicza, w
którym zwraca się z prośbą o zatrudnienie Go na stanowisku profesora nadzwyczajnego na
czas nieokreślony oraz pismo kierownika katedry o powołanie recenzentów oceny dorobku
naukowo-dydaktycznego kandydata.
Dziekan zaproponował na recenzentów oceny dorobku naukowo-dydaktycznego dr inż. inż.
Zbigniewa Kasztelewicza:
-

prof. dr hab. inż. Dionizego Dudka z Politechniki Wrocławskiej, Wrocław,

-

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

Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek o powołanie prof. dr hab. inż. Dionizego Dudka
oraz prof. dr hab. inż. Wiesława Kozioła na recenzentów dorobku naukowo-dydaktycznego dr
hab. inż. Zbigniewa Kasztelewicza pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada

Wydziału,

w

głosowaniu

tajnym,

wniosek.
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pozytywnie zaopiniowała powyższy

4.2.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. inż. Macieja
Mazurkiewicza na stanowisku profesora zwyczajnego

Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że w związku z przejściem prof. Macieja
Mazurkiewicza na emeryturę uległa rozwiązaniu umowa o pracę na podstawie mianowania.
W związku z powyższym, prof. Maciej Mazurkiewicz zwrócił się z prośbą o zatrudnienie Go
na umowę o pracę.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o
zatrudnienie prof. Macieja Mazurkiewicza na stanowisku profesora zwyczajnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.

4.3.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inż. Kazimierza Matla na
stanowisku adiunkta

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił prośbę dr inż. Kazimierza Matla w sprawie
zatrudnienia Go na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Dziekan wyjaśnił, że
zatrudnienie dr inż. Kazimierza Matla na ½ etatu na czas określony wynika z potrzeby
zatrudnienia w projekcie NCBiR, specjalisty z zakresu geologii złóż węgla brunatnego,
którego koordynatorem jest prof. Jerzy Klich.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr inż. Kazimierza Matla na stanowisku adiunkta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.

4.4.

Zaopiniowanie wniosku o udzielenie dr inż. Piotrowi Małkowskiemu
urlopu naukowego

Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynął wniosek o udzielenie dr inż.
Piotrowi Małkowskiemu urlopu naukowego w okresie od 1.03.2012 roku do 31.08.2012
roku.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek o udzielenie
urlopu naukowego dr inż. Piotrowi Małkowskiemu pod głosowanie Rady Wydziału.
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Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.

4.5.

Przyznanie stypendium doktorskiego mgr inż. Dorocie Łochańskiej
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynął wniosek o przyznanie

mgr inż. Dorocie Łochańskiej stypendium doktorskiego w okresie od 1.02.2012 do
31.01.2013 roku. Złożone dokumenty spełniają wymogi formalne dotyczące przyznania
stypendium doktorskiego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o przyznanie mgr inż. Dorocie Łochańskiej stypendium doktorskiego
na okres jednego roku.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr hab. inż.
Józefowi Dubińskiemu tytułu Doktora Honoris Causa
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił prośbę o wszczęcie postępowania o nadanie
prof. dr hab. inż. Józefowi Dubińskiemu

pracownikowi Głównego Instytutu Górnictwa

tytułu doctora honoris causa.
Następnie prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz przestawił życiorys oraz dorobek naukowy,
dydaktyczny i działalność organizacyjną Pana Profesora Józefa Dubińskiego.
Dziekan zaproponował kandydaturę prof. dr hab. inż. Macieja Mazurkiewicza na promotora
w postępowaniu oraz Politechnikę Wrocławską i Politechnikę Śląską, których senaty będą
opiniować wniosek.
Wobec braku głosów w dyskusji , Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie prof. dr hab. inż. Józefowi
Dubińskiemu tytułu doctora honoris causa oraz zaproponował kandydaturę prof. dr hab. inż.
Macieja Mazurkiewicza na promotora w postępowaniu.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
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6. Sprawozdanie posiedzeń Senatu.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił sprawozdania z posiedzeń Senatu w dniu:
30.11.2011 roku i 14.12.2011 roku.

7. Komunikaty Dziekana
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił informacje:
- o przyznaniu przez PKA pozytywnej oceny akredytacyjnej dla kierunku studiów
„Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” oraz „Budownictwo”,
- dotyczące wniosków o przyznanie uprawnień do doktoryzowania z dyscypliny naukowej
„inżynieria produkcji” oraz „budownictwo”,
- dotyczące przebiegu obchodów „Dnia Górnika 2011”,

8.

Wolne wnioski
Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie

porządku obrad.
Protokołowała

DZIEKAN

Lucyna Wójcik

Dr hab. inż. Piotr Czaja
prof. nadzw.
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