Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
Kraków, dnia 28.09.2012
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 27.09.2012 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 dniu 28.06.2012 r.,
5.07.2012
1.4. Sprawy bieżące.
2.
Sprawy dydaktyki
2.1. Zmiana opiekuna naukowego doktorantki mgr inż. Anny Szczęch.
2.2. Zmiana opiekuna naukowego doktorantki mgr inż. Pauliny Łyko.
2.3. Sprawy bieżące.
3.
Przewody doktorskie i habilitacyjne
3.1. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż.
Macieja Celeja z tematem pracy „Modelowanie strategii zabezpieczającej
wynik finansowy przedsiębiorstwa górniczego” i powołania promotora;
wyznaczenie egzaminów doktorskich i powołanie komisji przeprowadzających
egzaminy doktorskie.
3.2. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż.
Pauliny Łyko z tematem pracy „Ocena możliwości zastosowania popiołów
fluidalnych jako składników spoiw termoizolacyjnych” i powołania promotora;
wyznaczenie egzaminów doktorskich i powołanie komisji przeprowadzających
egzaminy doktorskie.
3.3. Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż.
Rafała Łuczaka.
3.4. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż. Edyty
Brzychczy; powołanie recenzentów.
3.5. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż.
Zbigniewa Burtana; powołanie recenzentów.
3.6. Powołanie Zespołu dla rozpatrzenia wniosku o wszczęcie przewodu
habilitacyjnego dr Patrycji Bąk.

Powołanie Zespołu dla rozpatrzenia wniosku o wszczęcie przewodu
habilitacyjnego dr inż. Tadeusza Pindóra.
3.8. Powołanie Zespołu dla rozpatrzenia wniosku o wszczęcie przewodu
habilitacyjnego dr inż. Marka Borowskiego.
Sprawy osobowe
4.1. Powołanie Zespołu dla rozpatrzenia wniosku o wszczęcie postępowania o
nadanie dr hab. inż. Ryszardowi Snopkowskiemu tytułu profesora nauk
technicznych.
4.2. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Piotra Witakowskiego na
stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony.
4.3. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inż. Zbigniewa Kuczery na
stanowisku adiunkta.
4.4. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inż. Sebastiana Olesiaka na
stanowisku adiunkta.
4.5. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Sebastiana Napieraja na
stanowisku asystenta.
4.6. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Natalii Schmidt na
stanowisku asystenta na ½ etatu.
4.7. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Katarzyny Pawleckiej na
stanowisku asystenta.
4.8. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Karoliny Kaznowskiej-Opali
na stanowisku asystenta.
4.9. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Adriana Borcza na
stanowisku asystenta.
4.10. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Krzysztofa Barańskiego na
stanowisku asystenta.
4.11. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Mateusza Sikory na
stanowisku asystenta.
4.12. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Wiktora Filipka na
stanowisku wykładowcy na ½ etatu.
4.13. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inż. Małgorzaty Śliwki na
stanowisku adiunkta.
4.14. Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w KEZP.
Wybór kandydatów na członków Centralnej Komisji do Spraw stopni i Tytułów.
Zaopiniowanie wniosku o powołanie Kierownika studiów doktoranckich.
Zaopiniowanie wniosku o powołanie Dyrektora Ośrodka Szkolenia Zawodowego
Górnictwa i Geoinżynierii AGH.
Zaopiniowanie wniosku o powołanie Kierownika Centralnego Laboratorium
Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych.
3.7.

4.

5.
6.
7.
8.
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9. Wybór przedstawicieli Wydziału do:
- Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
- Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
- Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
- Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
- Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
10. Zgoda na przystąpienie Wydziału do Centrum
Historycznych.
11. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu.
12. Komunikaty Dziekana.
13. Wolne wnioski.

Badań

Nawarstwień

Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prowadził Dziekan Wydziału
prof. dr hab. inż. Piotr Czaja, który powitał członków Rady Wydziału wybranych na kadencję
2012/2016, a następnie razem z Prodziekanami złożył uroczyste oświadczenie słowami
przysięgi, którą składali młodzi adepci sztuk górniczych, deklarując pełne zaangażowanie w
pracy na rzecz Wydziału.
Dziekan prof. Piotr Czaja złożył byłym Prodziekanom prof. Kazimierzowi Trybalskiemu i dr
inż. Krzysztofowi Brodzie podziękowania za pracę we władzach Wydziału ubiegłej kadencji.
1. Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1. Zatwierdzenie porządku obrad rady
Dziekan prof. Piotr Czaja zaproponował skreślenie z porządku obrad punktu 8.
Zaopiniowanie wniosku o powołanie Kierownika Centralnego Laboratorium Techniki
Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych oraz zmianę numeracji pozostałych punktów.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zaakceptowała przedstawiony na posiedzeniu
porządek obrad wraz ze zmianą .
1.2. Wręczenie dyplomów.
Dziekan prof. Piotr Czaja wręczył nominację dr hab. inż. Zbigniewowi Piotrowskiemu
na stanowisko profesora nadzwyczajnego, dyplomy pracownikom Wydziału za osiągnięcia
naukowe i organizacyjne wyróżnione nagrodą Rektora oraz za długoletnią pracę w AGH.
Zatwierdzenie protokołu z posiedzeń Rady Wydziału w dniu
28.06.2012 roku, 5.07.2012 roku.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła protokół z posiedzenia
Rady Wydziału w dniu 28.06.2012 roku, 5.07.2012 roku.

1.3.

-3-

Sprawy bieżące.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie powołała komisje skrutacyjne
w składzie: 1) dr Anna Młynarczykowska, dr inż. Anna Sołtys, dr inż. Mariusz Sierpień,
2) dr inż. Mariusz Kapusta, dr inż. Radosław Pomykała, dr inż. Krzysztof Polak, 3) dr inż.
Dariusz Chlebowski, mgr inż. Robert Ślizień, mgr inż. Barbara Wojnicka-Put.

1.4.

Dziekan przedstawił listę osób nieobecnych usprawiedliwionych na posiedzeniu
Rady Wydziału.
Prodziekan dr hab. inż. Marek Cała przedstawił informacje dotyczące projektów
badawczych: NCBiR i NCB.
2.

Sprawy dydaktyki
2.1. Zmiana opiekuna naukowego doktorantki mgr inż. Anny Szczęch.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęło pismo prof. dr hab. inż.
Wiesława Kozioła w sprawie zmiany opiekuna naukowego mgr inż. Anny Szczęch. Ze
względu na problematykę, którą zajmuje się doktorantka zaproponował, aby obowiązek ten
przejął dr hab. inż. Marcin Chodak. Dr hab. inż. Marcin Chodak pełnił rolę opiekuna
pomocniczego i po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie „Inżynieria
środowiska” jest specjalistą z zakresu rekultywacji i gleboznawstwa, którym to zagadnieniem
zajmuje się mgr inż. Anna Szczęch.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek o
powołanie dr hab. inż. Marcina Chodaka na opiekuna naukowego doktorantki mgr inż. Anny
Szczęch.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. nr 1 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
2.2. Zmiana opiekuna naukowego doktorantki mgr inż. Pauliny Łyko.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęło pismo prof. dr hab. inż. Macieja
Mazurkiewicza w sprawie zmiany opiekuna naukowego mgr inż. Pauliny Łyko. Ze względu
na zmianę zainteresowań naukowych doktorantki zaproponował, aby obowiązek ten przejęła
dr hab. inż. Alicja Uliasz-Bocheńczyk.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek o
powołanie dr hab. inż. Alicji Uliasz-Bocheńczyk na opiekuna naukowego doktorantki mgr
inż. Pauliny Łyko.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. nr 2 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
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2.3. Sprawy bieżące.
Prodziekan dr inż. Jan Winzer przedstawił sprawozdanie z rekrutacji na I rok
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akad. 2012/2013 oraz podziękował za
współpracę Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Wydziałowej Komisji
Egzaminacyjnej na studia doktoranckie.
Prodziekan dr inż. Jan Winzer przedstawił korektę planu studiów stacjonarnych na
kierunku „Górnictwo i Geologia” prowadzonych w ZOD w Jastrzębiu Zdroju dotyczącą
zmiany terminu zaliczeń. Zaliczenia z przedmiotów i z laboratoriów będą realizowane
semestralnie.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek o
zatwierdzenie korekty planu studiów.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. nr 3 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
Prodziekan dr inż. Jan Winzer przedstawił korektę planu studiów stacjonarnych II
stopnia na kierunku „Budownictwo”.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek o
zatwierdzenie korekty planu studiów.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. nr 4 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
Prodziekan dr inż. Zbigniew Burtan przedstawił plan studiów niestacjonarnych I i II
stopnia na kierunkach prowadzonych przez Wydział.
W dyskusji udział wzięli: prof. Maciej Mazurkiewicz, dr inż. Edyta Brzychczy, dr Anna
Młynarczykowska, prof. Bronisław Barchański.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek
o zatwierdzenie planu studiów niestacjonarnych I i II stopnia na kierunkach prowadzonych
przez Wydział.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. nr 5 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry Górnictwa
Odkrywkowego w sprawie upoważnienia dr inż. Józefa Pyry oraz dr inż. Anny Sołtys do
prowadzenia wykładów i promotorstwa prac dyplomowych.
Wobec braku głosów w dyskusji, dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek o
upoważnienie dr inż. Józefa Pyry oraz dr inż. Anny Sołtys do prowadzenia wykładów
i promotorstwa prac dyplomowych.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy
wniosek.
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3.

Przewody doktorskie i habilitacyjne
3.1. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż.
Macieja Celeja z tematem pracy „Modelowanie strategii zabezpieczającej
wynik finansowy przedsiębiorstwa górniczego z wykorzystaniem kontraktów
opcyjnych” i powołania promotora; wyznaczenie egzaminów doktorskich
i powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawiając prośbę mgr inż. Macieja Celeja o
wszczęcie przewodu doktorskiego stwierdził, że złożone dokumenty spełniają wymogi
formalne dotyczące wszczęcia przewodu doktorskiego.
Proponowany temat pracy doktorskiej: „Modelowanie strategii zabezpieczającej
wynik
finansowy przedsiębiorstwa górniczego z wykorzystaniem kontraktów opcyjnych”.
Temat pracy oraz jej zakres był omawiany na seminarium w Katedrze Ekonomiki i
Zarządzanie w Przemyśle w dniu 13.09.2012 roku.
Dotychczasowym opiekunem naukowym mgr inż. Macieja Celeja był prof. dr hab. inż.
Roman Magda.
Dr hab. inż. Ryszard Snopkowski, Zastępca Kierownika Katedry Ekonomiki i Zarządzanie w
Przemyśle zwrócił się z prośbą o powołanie dr Patrycji Bąk na promotora pomocniczego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Macieja Celeja z proponowanym
tematem pracy i powołanie promotora w osobie prof. dr hab. inż. Romana Magdy oraz dr
Patrycji Bąk na promotora pomocniczego.
Dyscyplina naukowa: „Górnictwo i Geologia Inżynierska”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił propozycje egzaminów doktorskich i komisji
egzaminacyjnych:
1. Technologie procesów produkcyjnych w górnictwie:
- prof. dr hab. inż. Bernard Nowak – przewodniczący
- dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski – egzaminator
- prof. dr hab. inż. Roman Magda
- dr hab. inż. Ryszard Snopkowski
2. Zarządzanie strategiczne w przemyśle:
- prof. dr hab. inż. Bernard Nowak – przewodniczący
- dr hab. inż. Tadeusz Sęk – egzaminator
- prof. dr hab. inż. Roman Magda
3. Język angielski:
- prof. dr hab. inż. Bernard Nowak – przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Roman Magda
- SJO – egzaminator.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła proponowane
egzaminy i powołała komisje egzaminacyjne.
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3.2. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż.
Pauliny Łyko z tematem pracy „Ocena możliwości zastosowania popiołów
fluidalnych jako składników spoiw termoizolacyjnych” i powołania
promotora; wyznaczenie egzaminów doktorskich i powołanie komisji
przeprowadzających egzaminy doktorskie.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawiając prośbę mgr inż. Pauliny Łyko o wszczęcie
przewodu doktorskiego stwierdził, że złożone dokumenty spełniają wymogi formalne
dotyczące wszczęcia przewodu doktorskiego.
Proponowany temat pracy doktorskiej: „Ocena możliwości zastosowania popiołów
fluidalnych jako składników spoiw termoizolacyjnych”. Temat pracy oraz jej zakres był
omawiany na seminarium w Katedrze Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców w dniu
19.09.2012 roku.
Dotychczasowym opiekunem naukowym mgr inż. Pauliny Łyko był prof. dr hab. inż.
Maciej Mazurkiewicz.
Prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz, Kierownik Katedry Inżynierii Środowiska
i Przeróbki Surowców zwrócił się z prośbą o powołanie dr inż. Radosława Pomykały na
promotora pomocniczego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Pauliny Łyko z proponowanym
tematem pracy i powołanie promotora w osobie dr hab. inż. Alicji Uliasz-Bocheńczyk oraz dr
inż. Radosława Pomykałę na promotora pomocniczego w dyscyplinie naukowej: „Inżynieria
Środowiska”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił propozycje egzaminów doktorskich i komisji
egzaminacyjnych:
1. Gospodarka odpadami:
- prof. dr hab. inż. Bernard Nowak – przewodniczący
- dr hab. inż. Barbara Tora – egzaminator
- dr hab. inż. Alicja Uliasz-Bocheńczyk
- dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski
2. Techniczno-ekonomiczne aspekty pozyskiwania czystej energii:
- prof. dr hab. inż. Bernard Nowak – przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński – egzaminator
- dr hab. inż. Alicja Uliasz-Bocheńczyk
3. Język angielski:
- prof. dr hab. inż. Bernard Nowak – przewodniczący
- dr hab. inż. Alicja Uliasz-Bocheńczyk
- SJO – egzaminator.
Rada Wydziału, w głosowaniu zatwierdziła proponowane egzaminy i powołała
komisje egzaminacyjne.
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Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej przewodzie doktorskim
mgr inż. Rafała Łuczaka.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęło pismo Promotora
pracy doktorskiej mgr inż. Rafała Łuczaka informujące o przyjęciu przez Niego pracy
doktorskiej oraz prośba o nadanie sprawie dalszego biegu.
Dziekan przedstawił propozycje kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż.
Rafała Łuczaka:
- dr hab. inż. Jana Drendę – Politechnika Śląska, Gliwice
- dr hab. inż. Mariana Brannego – AGH, WGiG.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zaakceptowała zaproponowanych kandydatów.
Następnie Dziekan przedstawił proponowany skład Komisji doktorskiej:
- dr hab. inż. Marek Cała - przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Roman Magda
- prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz
- prof. dr hab.. inż. Nikodem Szlązak
- dr hab. inż. Paweł Batko
- dr hab. inż. Jacek Jakubowski
- dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła skład Komisji doktorskiej w
przewodzie doktorskim mgr inż. Rafała Łuczaka.
3.3.

3.4. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż.
Edyty Brzychczy; powołanie recenzentów.
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował, że protokół z posiedzenia
Zespołu powołanego przez Radę Wydziału dla rozpatrzenia prośby o wszczęcie
przewodu habilitacyjnego dr inż. Edyty Brzychczy został przesłany drogą elektroniczną do
członów Rady Wydziału. Zespół pozytywnie ocenił całokształt dorobku naukowego,
dydaktycznego i organizacyjnego oraz przedłożoną pracę habilitacyjną Kandydatki.
Zespół stwierdził, że Kandydatka spełnia warunki wymagane do wszczęcia przewodu
habilitacyjnego i taki wniosek przedstawia Radzie Wydziału.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr inż.
Edyty Brzychczy z dziedziny: nauki techniczne, z dyscypliny: Górnictwo i Geologia
Inżynierska.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wszczęcie przewodu
habilitacyjnego dr inż. Edyty Brzychczy.
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja zaproponował na recenzentów w przewodzie
habilitacyjnym dr inż. Edyty Brzychczy:
- prof. dr hab. inż. Andrzeja Karbownika – Politechnika Śląska, Gliwice
- prof. dr hab. inż. Ireneusza Solińskiego – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.
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Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, powołała recenzentów w przewodzie
habilitacyjnym dr inż. Edyty Brzychczy: prof. dr hab. inż. Andrzeja Karbownika i prof. dr
hab. inż. Ireneusza Solińskiego.
Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż.
Zbigniewa Burtana; powołanie recenzentów.
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował, że protokół z posiedzenia
Zespołu powołanego przez Radę Wydziału dla rozpatrzenia prośby o wszczęcie
przewodu habilitacyjnego dr inż. Zbigniewa Burtana został przesłany drogą elektroniczną do
członów Rady Wydziału. 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 prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr inż.
Zbigniewa Burtana z dziedziny: nauki techniczne, z dyscypliny: górnictwo i geologia
inżynierska.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wszczęcie przewodu
habilitacyjnego dr inż. Zbigniewa Burtana.
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja zaproponował na recenzentów w przewodzie
habilitacyjnym dr inż. Zbigniewa Burtana:
- prof. dr hab. inż. Jan Białek – Politechnika Śląska, Gliwice
- prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, powołała recenzentów w przewodzie
habilitacyjnym dr inż. Zbigniewa Burtana: prof. dr hab. inż. Jana Białka i prof. dr hab. inż.
Antoniego Tajdusia.
3.5.

Powołanie Zespołu w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr
Patrycji Bąk.
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił prośbę dr Patrycji Bąk o wszczęcie
przewodu habilitacyjnego.
Dr Patrycja Bąk przedstawia rozprawę habilitacyjną nt. „Prognozowanie wielkości i kosztów
wydobycia węgla energetycznego na potrzeby planowania techniczno-ekonomicznego w
spółce węglowej”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, powołała Zespół dla rozpatrzenia prośby dr
Patrycji Bąk o wszczęcie przewodu habilitacyjnego, w składzie:
- prof. dr hab. inż. Roman Magda – przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł
- prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz
- prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak
- prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś.
- -93.6.

Powołanie Zespołu w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż.
Tadeusza Pindóra.
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił prośbę dr inż. Tadeusza Pindóra
o wszczęcie przewodu habilitacyjnego.
Dr inż. Tadeusz Pindór przedstawia rozprawę habilitacyjną nt. „Strukturalne przekształcenia
globalnego sektora węgla kamiennego w kontekście kryteriów rozwoju zrównoważonego i
trwałego”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, powołała Zespół dla rozpatrzenia prośby dr inż.
Tadeusza Pindóra o wszczęcie przewodu habilitacyjnego, w składzie:
- prof. dr hab. inż. Piotr Czaja – przewodniczący
- prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska
- prof. dr hab. inż. Anna Sobotka
- prof. dr hab. inż. inż. Stanisław Wasilewski
- dr hab. inż. Ryszard Snopkowski.
3.7.

Powołanie Zespołu w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż.
Marka Borowskiego.
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił prośbę dr inż. Marka Borowskiego
o wszczęcie przewodu habilitacyjnego.
Dr inż. Marek Borowski przedstawia rozprawę habilitacyjną nt. „Metoda prognozy
wydzielania metanu do wyrobisk ścianowych w kopalniach węgla kamiennego”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie powołała Zespół dla rozpatrzenia
prośby dr inż. Marka Borowskiego o wszczęcie przewodu habilitacyjnego, w składzie:
- dr hab. inż. Marek Cała – przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł
- prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk
- prof. dr hab. inż. inż. Bernard Nowak
- prof. dr hab. Andrzej Olajossy.
3.8.

4.

Sprawy osobowe
4.1. Powołanie Zespołu dla rozpatrzenia wniosku o wszczęcie postępowania o
nadanie dr hab. inż. Ryszardowi Snopkowskiemu tytułu profesora nauk
technicznych.
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił wniosek kierownika Katedry
Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr hab.
inż. Ryszardów Snopkowskiemu tytułu profesora nauk technicznych.
Dziekan prof. 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. Tadeusz Majcherczyk
- prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński
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prof. dr hab. inż. Andrzej Zorychta.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała skład Zespołu
dla rozpatrzenia wniosku o nadanie dr hab. inż. Ryszardowi Snopkowskiemu tytułu profesora
nauk technicznych.
-

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Piotra
Witakowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas
określony.
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęła prośba dr hab. inż.
Piotra Witakowskiego o przedłużenie zatrudnienia na czas określony.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr hab. inż. Piotra Witakowskiego na
stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
4.2.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inż. Zbigniewa Kuczery
na stanowisku adiunkta.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji konkursowej, w którym
komisja stwierdza, że kandydat spełnia warunki ogłoszonego konkursu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr inż. Zbigniewa Kuczery na stanowisku adiunkta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
4.3.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inż. Sebastiana Olesiaka
na stanowisku adiunkta.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji konkursowej, w którym
komisja stwierdza, że kandydat spełnia warunki ogłoszonego konkursu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr inż. Sebastiana Olesiaka na stanowisku adiunkta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
4.4.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Sebastiana Napieraja na
stanowisku asystenta.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji konkursowej, w którym
komisja stwierdza, że kandydat spełnia warunki ogłoszonego konkursu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie mgr inż. Sebastiana Napieraja na stanowisku
asystenta.
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Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Natalii Schmidt na
stanowisku asystenta na ½ etatu.
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęła prośba mgr inż.
Natalii Schmidt o zatrudnienia Jej na ½ etatu na czas określony.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie mgr inż. Natalii Schmidt na stanowisku
asystenta na ½ etatu od 1.X.2012 roku do 28.02 2013 roku.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
4.6.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Katarzyny Pawleckiej
na stanowisku asystenta.
Dziekan prof. Piotr Czaja 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 Pawleckiej na stanowisku
asystenta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
4.7.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Karoliny KaznowskiejOpali na stanowisku asystenta.
Dziekan prof. Piotr Czaja 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. Karoliny Kaznowskiej-Opala na
stanowisku asystenta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
4.8.

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Adriana Borcza
na stanowisku asystenta.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji konkursowej, w którym
komisja stwierdza, że kandydat spełnia warunki ogłoszonego konkursu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie mgr inż. Adriana Borcza na stanowisku asystenta.
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Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
4.10. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Krzysztofa Barańskiego
na stanowisku asystenta.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji konkursowej, w którym
komisja stwierdza, że kandydat spełnia warunki ogłoszonego konkursu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie mgr inż. Krzysztofa Barańskiego na stanowisku
asystenta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
4.11. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Mateusza Sikory
na stanowisku asystenta.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji konkursowej, w którym
komisja stwierdza, że kandydat spełnia warunki ogłoszonego konkursu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie mgr inż. Mateusza Sikory na stanowisku asystenta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
4.12. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Wiktora Filipka
na stanowisku wykładowcy na ½ etatu.
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęła prośba mgr inż.
Wiktora Filipka o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku wykładowcy na czas określony.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie mgr inż. Wiktora Filipka na stanowisku
wykładowcy na ½ etatu od 1.10.2012 roku do 28.02.2013 roku.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
4.13. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inż. Małgorzaty Śliwki
na stanowisku adiunkta.
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęła prośba dr inż.
Małgorzaty Śliwki o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr inż. Małgorzaty Śliwki na stanowisku
adiunkta od 1.10.2012 roku na czas nieokreślony.
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Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
4.11. 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 przedstawił uzasadnienie zatrudnienia osoby na
stanowisku adiunkta oraz zwrócił się do Rady Wydziału 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, wyraziła zgodę na ogłoszenie konkursu na
stanowisko adiunkta.
Wybór kandydatów na członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do
Spraw Stopni i Tytułów w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Centralnej Komisji
do Spraw Stopni i Tytułów na czteroletnią kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2013 roku.
Dziekan zaproponował dwóch kandydatów: prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia oraz prof. dr
hab. inż. Jana Wachowicza.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o wybór kandydatów na członków Centralnej Komisji do Spraw
Stopni i Tytułów na następną kadencję.
5.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
Zaopiniowanie wniosku o powołanie Kierownika studiów doktoranckich.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił kandydaturę prof. dr hab. inż. Bernarda Nowaka
na kierownika studiów doktoranckich.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o powołanie prof. dr hab. inż. Bernarda Nowaka na kierownika
studiów doktoranckich
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. nr 6 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
6.

- 14 -

Zaopiniowanie wniosku o powołanie Dyrektora Ośrodka Szkolenia Zawodowego
Górnictwa i Geoinżynierii AGH.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił kandydaturę dr hab. inż. Pawła Batko na
Dyrektora Ośrodka Szkolenia Zawodowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o powołanie dr hab. inż. Pawła Batko na Dyrektora Ośrodka
Szkolenia Zawodowego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. nr 7 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
7.

Wybór przedstawicieli Wydziału do:
- Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
- Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
- Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
- Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
- Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił kandydatów do poszczególnych
komisji:
- Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich – dr hab. inż. Zbigniewa
Piotrowskiego
- Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów – dr inż. Marek Kęsek
- Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów – dr inż. Katarzyna PoborskaMłynarska
- Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów – dr inż. Artur Bator
- Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów - dr inż. Katarzyna PoborskaMłynarska.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o wybór przedstawicieli wydziału do komisji dyscyplinarnych i
odwoławczych komisji dyscyplinarnych. Dziekan zaproponował głosowanie na jednej karcie
do głosowania osobno na poszczególnych kandydatów.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zatwierdziła powyższy wniosek.
8.

Zgoda na przystąpienie Wydziału do Centrum Badań Nawarstwień
Historycznych.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że został powołany przez J.M. Rektora prof.
Antoniego Tajdusia Komitet Organizacyjny Centrum Badań Nawarstwień Historycznych.
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii jest jednym z inicjatorów powstania Centrum, działając
w tym zakresie we współpracy z przedstawicielami Wydziału Odlewnictwa oraz Wydziału
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Głównym celem Centrum będzie wykorzystanie
doświadczeń i dorobku naukowo-badawczego, bazy lokalowej i aparatury badawczej oraz
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obiektów do badań AGH dla rozwoju wszechstronnej współpracy w zakresie dydaktyki i
analiz naukowych służących badaniom, konserwacji o ochronie dziedzictwa
archeologicznego, kulturowego, przyrodniczego, górniczego i przemysłowego. Centrum w
przyszłości może stać się platformą integracji środowisk naukowych stosujących
interdyscyplinarne metody w badaniach nawarstwień historycznych.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o wyrażenie zgody na przystąpienie Wydziału do Centrum Badań
Nawarstwień Historycznych.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, przy 1 głosie wstrzym. się wyraziła zgodę na
wystąpienie z powyższym wnioskiem.
Zał. nr 8 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
10.

Sprawozdanie z posiedzenia Senatu
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu w dniu
26.09.2012 roku.

11.

Komunikaty Dziekana
Dziekan przedstawił komunikaty dotyczące:
immatrykulacji studentów I roku studiów,
przestrzegania godzin konsultacji dla studentów
spotkania w katedrach w sprawie konsultacji kandydatów na kierowników katedr,
ustalenia minimum kadrowego dla kierunków studiów wg. stanu zatrudnienia na
1.X.2012 roku.

1.
2.
3.
4.

Prodziekan dr inż. Edyta Brzychczy zwróciła się z prośbą do kierowników katedr o
zwrot protokołów do Dziekanatu.
12.

Wolne wnioski
Prof. Bronisław Barchański poinformował, że mija 40 rocznica śmierci profesora
Bolesława Krupińskiego.
Prof. Jerzy Klich złożył gratulacje Dziekanowi Piotrowi Czai w związku z nadaniem
Mu tytułu profesora nauk technicznych.
Prof. Wiesław Kozioł zaproponował, aby uczcić rocznicę śmierci prof. Bolesława
Krupińskiego podczas obchodów Dnia Górnika.
Prof. Kazimierz Czopek poinformował, że po posiedzeniu Rady Wydziału odbędzie
się zebranie Stowarzyszenia Wychowanków AGH.
DZIEKAN
Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja
Protokołowała:
Lucyna Wójcik
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