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4.2.

Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prowadził Dziekan
Wydziału prof. dr hab. inż. Piotr Czaja.
1. Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1. Zatwierdzenie porządku obrad rady
Dziekan prof. Piotr Czaja zaproponował wykreślenie punktu 5.; dodanie punktu
3.4. Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż.
Łukasza Machniaka.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała
przedstawiony na posiedzeniu porządek obrad wraz ze zmianami.
1.2. Wręczenie dyplomów
Dziekan prof. Piotr Czaja wręczył dyplomy pracownikom Wydziału za
długoletnią pracę w AGH oraz podziękowanie od Rektora pracownikom przechodzącym
na emeryturę.
Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu
31.01.2013 roku
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła protokół z
posiedzenia Rady Wydziału w dniu 31.01.2013 roku.
1.3.

1.4. Sprawy bieżące
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że głosowania podczas obrad Rady
Wydziału będą odbywały się elektronicznie.
Dziekan przedstawił
posiedzeniu Rady Wydziału

listę

osób

nieobecnych,
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usprawiedliwionych,

na

2.

Sprawy dydaktyki
2.1. Zatwierdzenie efektów kształcenia dla studiów doktoranckich
Prof. dr hab. inż. Bernard Nowak, kierownik studiów doktoranckich przedstawił
proponowane efekty kształcenia dla studiów doktoranckich.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie efektów kształcenia dla studiów
doktoranckich.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednomyślnie zatwierdziła powyższy
wniosek.
Zał. nr 1 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
2.2. Wdrożenie Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
Prodziekan dr inż. Edyta Brzychczy poinformowała, że na wydziale obowiązywać
będzie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia, który opracowany został
w oparciu o Zarządzenie Rektora AGH z 7 stycznia 2013 roku oraz przedstawiła
proponowany Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia w skład którego wchodzi:
Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia, przedstawiciel wydziału w UZJK,
kierownik studiów doktoranckich, przedstawiciele kierunków studiów, pracownicy
wydziału, Wydziałowy Administrator Systemu Syllabus, przedstawiciele studentów,
przedstawiciel doktorantów.
Następnie dr inż. Edyta Brzychczy przedstawiła proponowany Wydziałowy Zespół
Audytu Dydaktycznego dla kierunków studiów:
- Budownictwo – dr inż. Daniel Wałach
- Górnictwo i Geologia – dr inż. Krzysztof Broda
- Inżynieria Środowiska – dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski
- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – dr inż. Arkadiusz Kustra
oraz przedstawiciel studentów i doktorantów – mgr inż. J. Pietrzyk.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie Wydziałowego Systemu
Zapewnienia Jakości Kształcenia.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. nr 2 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
2.3. Sprawy bieżące
Prodziekan dr inż. Edyta Brzychczy przypomniała zasady oraz terminy zimowej
sesji egzaminacyjnej.
Prodziekan dr inż. Zbigniew Burtan przedstawił propozycję opłat za studia
niestacjonarne I0 i II0 w roku akad. 2013/14.
-3-

Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek w
sprawie opłat za studia niestacjonarne w roku akad. 2013/2014 pod głosowanie Rady
Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy
wniosek.
Zał. Nr 3 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
Prodziekan dr inż. Jan Winzer przedstawił informacje dotyczące rekrutacji na II0 na
studia stacjonarne i niestacjonarne.
Prodziekan prof. Marek Cała przedstawił informacje dotyczące składania
wniosków na badania statutowe oraz wniosku dotyczącego kategoryzacji.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił plan studiów indywidualnych dla
kierunku „Górnictwo i Geologia”,
specjalność „Eksploatacja złóż surowców
mineralnych” dla studentów Narodowego Uniwersytetu Górniczego w
Dniepropietrowsku, Ukraina.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie planu studiów indywidualnych na
kierunku „Górnictwo i Geologia” dla studentów Narodowego Uniwersytetu Górniczego
w Dniepropietrowsku, Ukraina.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy
wniosek.
Zał. Nr 4 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
3.

Przewody doktorskie i habilitacyjne
3.2. Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej przewodzie doktorskim
mgr inż. Łukasza Herezego
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęło pismo Promotora
informujące o przyjęciu pracy doktorskiej mgr inż. Łukasza Herezego wraz z prośbą
o nadanie sprawie dalszego biegu.
Dziekan przedstawił propozycje kandydatów na recenzentów rozprawy
doktorskiej mgr inż. Łukasza Herezego:
- prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek, Główny Instytut Górnictwa, Katowice
- prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk – AGH, WGiG.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zaakceptowała zaproponowanych kandydatów.
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Następnie Dziekan przedstawił proponowany skład komisji doktorskiej:
- dr hab. inż. Kazimierz Trybalski - przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz
- prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz
- prof. dr hab. inż. Bernard Nowak
- prof. dr hab. inż. Andrzej Zorychta
- dr hab. inż. Marek Cała
- dr hab. inż. Ryszard Snopkowski.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, przy 1 głosie wstrzym. się zatwierdziła
skład Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Łukasza Herezego.
Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej przewodzie doktorskim
mgr inż. Marka Korzec
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęło pismo Promotora
informujące o przyjęciu pracy doktorskiej mgr inż. Marka Korzec wraz z prośbą o
nadanie sprawie dalszego biegu.
Dziekan przedstawił propozycje kandydatów na recenzentów rozprawy
doktorskiej mgr inż. Marka Korzec:
- prof. dr hab. inż. Wacława Dziurzyńskiego – Instytut Mechaniki Górotworu PAN,
- dr hab. inż. Mariana Brannego – AGH, WGiG.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zaakceptowała zaproponowanych kandydatów.
Następnie Dziekan przedstawił proponowany skład komisji doktorskiej:
- prof. dr hab. inż. Bernard Nowak - przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Roman Magda
- prof. dr hab. inż. Stanisław Wasilewski
- dr hab. inż. Marcin Chodak
- dr hab. inż. Jacek Jakubowski
- dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski
- dr hab. inż. Stanisław Nawrat.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, przy czterech głosach wstrzym. się
zatwierdziła skład Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Marka
Korzec.
3.3.
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Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr
inż. Rafała Misy z tematem pracy „Metody ograniczenia wpływu
eksploatacji podziemnej na obiekty budowlane poprzez zastosowanie
rozwiązań geotechnicznych” i powołania promotora; wyznaczenie
egzaminów doktorskich i powołanie komisji przeprowadzających
egzaminy doktorskie.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawiając prośbę mgr inż. Rafała Misy o
wszczęcie przewodu doktorskiego stwierdził, że złożone dokumenty spełniają
wymogi formalne dotyczące wszczęcia przewodu doktorskiego.
Proponowany temat pracy doktorskiej: „Metody ograniczenia wpływu eksploatacji
podziemnej na obiekty budowlane poprzez zastosowanie rozwiązań geotechnicznych”.
Temat pracy oraz jej zakres był omawiany na seminarium w Katedrze Geomechaniki,
Budownictwa i Geotechniki w dniu 21.02.2013 roku.
Dotychczasowym opiekunem naukowym mgr inż. Rafała Misy był prof. dr hab.
inż. Antoni Sroka.
Kierownik Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki zwrócił się z prośbą
o powołanie promotora pomocniczego w osobie dr inż. Krzysztofa Tajdusia.
W dyskusji udział wzięli: prof. Antoni Tajduś, dr hab. Waldemar Korzeniowski.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Rafała Misy z
proponowanym tematem pracy i powołanie promotora w osobie prof. dr hab. inż.
Antoniego Sroki i promotora pomocniczego dr inż. Krzysztofa Tajdusia.
Dyscyplina naukowa: „Budownictwo”.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił propozycje egzaminów doktorskich i
komisji egzaminacyjnych:
1. Geotechnika w budownictwie:
- prof. dr hab. inż. Bernard Nowak – przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś – egzaminator
- prof. dr hab. inż. Antoni Sroka
- dr hab. inż. Zygmunt Orłowski
2. Ekonomika w przemyśle:
- prof. dr hab. inż. Bernard Nowak – przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Roman Magda – egzaminator
- prof. dr hab. inż. Antoni Sroka
3. Język angielski:
- prof. dr hab. inż. Bernard Nowak – przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Antoni Sroka
- SJO – egzaminator.
3.1.
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Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła proponowane egzaminy i
powołała komisje egzaminacyjne.
Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej przewodzie doktorskim
mgr inż. Łukasza Machniaka
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęło pismo Promotora
informujące o przyjęciu pracy doktorskiej mgr inż. Łukasza Machniaka wraz z prośbą
o nadanie sprawie dalszego biegu.
Dziekan przedstawił propozycje kandydatów na recenzentów
rozprawy
doktorskiej mgr inż. Łukasza Machniaka:
- prof. dr inż. Zbigniewa Kozłowskiego – Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
- dr hab. inż. Zbigniewa Kasztelewicza – AGH, WGiG.
Następnie Dziekan przedstawił proponowany skład komisji doktorskiej:
- dr hab. inż. Marek Cała - przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Roman Magda
- dr hab. inż. Paweł Batko
- dr hab. inż. Marcin Chodak
- dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski
- dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski
- dr hab. inż. Marek Stryszewski.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, przy dwóch głosach wstrzym. się
zatwierdziła skład Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Łukasza
Machniaka.
3.4.

Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr
inż. Piotra Małkowskiego, 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. Piotra Małkowskiego został przesłany
elektronicznie do członków 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. Piotra Małkowskiego z dziedziny: nauki techniczne, z dyscypliny: górnictwo i
geologia inżynierska.
-73.5.

Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wszczęcie przewodu
habilitacyjnego dr inż. Piotra Małkowskiego .
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja zaproponował na recenzentów w przewodzie
habilitacyjnym dr inż. Piotra Małkowskiego:
- prof. dr hab. inż. Jan Butra – Politechnika Wrocławska, Wrocław
- prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, powołała recenzentów w przewodzie
habilitacyjnym dr inż. Piotra Małkowskiego: prof. dr hab. inż. Jana Butrę i prof. dr hab.
inż. Antoniego Tajdusia.
Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia dr inż. Edyty Brzychczy do
kolokwium habilitacyjnego, wyznaczenie zakresu kolokwium
habilitacyjnego, wyznaczenie terminu kolokwium i wykładu
habilitacyjnego
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że protokół z posiedzenia Zespołu
powołanego przez Radę Wydziału w sprawie przewodu habilitacyjnego dr inż. Edyty
Brzychczy został przesłany do członków Rady Wydziału elektronicznie. Zespół po
zapoznaniu się z recenzjami dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej w
zakończeniu protokołu stwierdził, że Kandydatka spełnia warunki wymagane dla
przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego i przedstawił Radzie Wydziału wniosek
o dopuszczenie dr inż. Edyty Brzychczy do kolokwium habilitacyjnego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod tajne
głosowanie wniosek o dopuszczenie dr inż. Edyty Brzychczy do kolokwium
habilitacyjnego. Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o dopuszczeniu
Kandydatki do kolokwium habilitacyjnego.
Rada Wydziału, większością głosów zaakceptowała zakres kolokwium
habilitacyjnego: ekonomika górnictwa, dyscyplina naukowa: górnictwo i geologia
inżynierska.
Rada Wydziału wyznaczyła termin kolokwium i wykładu habilitacyjnego na
dzień 27.03.2013 roku, godz.1230.
3.6.

4.

Sprawy osobowe
4.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inż. Wiktora Filipka
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. Wiktora Filipka na
stanowisku adiunkta.
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Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
4.2. Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na 2 stanowiska adiunkta
w KGBiG
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry Geomechaniki,
Budownictwa i Geotechniki z prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na dwa
stanowiska adiunkta.
Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś przedstawił uzasadnienie zatrudnienia dwóch
osób 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 dwa stanowiska
adiunkta.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie wyraziła zgodę na
ogłoszenie konkursu na dwa stanowiska adiunkta.
4.3. Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta
w KGBiG
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry Geomechaniki,
Budownictwa i Geotechniki z prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na
stanowisko asystenta.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie wyraziła zgodę na
ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta.
4.4. Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na 2 stanowiska adiunkta
w KGP
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry Górnictwa
Podziemnego z prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na dwa stanowiska
adiunkta.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na dwa stanowiska
adiunkta.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie wyraziła zgodę na
ogłoszenie konkursu na dwa stanowiska adiunkta.
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5.

Komunikaty Dziekana
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił informacje dotyczące:
- jakości kształcenia,
- wysokości dodatków funkcyjnych dla za-ców kierowników katedr,
- oceny parametrycznej wydziału,
- zebrania kierowników katedr i za-ców,
- klubu Vi-pów AGH,
- konkursu na stanowisko dyrektora administracyjnego wydziału.

6.

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

DZIEKAN
Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja
Protokołowała:
Lucyna Wójcik
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