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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
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie
przedstawiony na posiedzeniu porządek obrad.

zaakceptowała

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu
28.02.2013
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym zatwierdziła protokół z posiedzenia Rady
Wydziału w dniu 28.02.2013 roku.
1.2.

1.3. Sprawy bieżące
Dziekan przedstawił listę osób nieobecnych usprawiedliwionych na posiedzeniu
Rady Wydziału.
Dziekan prof. Piotr Czaja wręczył nominacje zastępcom kierowników katedr a
następnie poinformował o nadaniu dr hab. inż. Zbigniewowi Kasztelewiczowi tytułu
profesora nauk technicznych.
2.

Sprawy dydaktyki
2.1. Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku
akademickim 2013/2014 i 2014/2015
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił propozycję szczegółowych zasad rekrutacji
na studia doktoranckie w roku akad. 2013/2014 dotyczącą terminu składania
dokumentów, zasad i terminu kwalifikacji oraz skład Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału, wniosek o zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia
doktoranckie w roku akad. 2013/2014.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym zatwierdziła powyższy wniosek.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił propozycję ogólnych zasad rekrutacji na
studia doktoranckie w roku akad. 2014/2015 dotyczącą określenia kryterium rankingu
kandydatów i obszaru tematycznego egzaminu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału, wniosek o zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia
doktoranckie w roku akad. 2014/2015.
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Rada Wydziału w głosowaniu jawnym zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. nr 1 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
Sprawy bieżące
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęło pismo Kierownika
Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle w sprawie upoważnienia dr inż. Marty
Sukiennik do prowadzenia wykładów, projektów inżynierskich i prac dyplomowych.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o upoważnienie dr inż. Marty Sukiennik do
prowadzenia wykładów, projektów inżynierskich i prac dyplomowych.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym zatwierdziła powyższy wniosek.
2.2.

Prodziekan dr inż. Jan Winzer przedstawił informacje dotyczące realizacji
uchwał w sprawie rekrutacji na studia stacjonarne w roku akad. 2013/2014.
3.

Przewody doktorskie i habilitacyjne
3.1. Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej przewodzie doktorskim
mgr inż. Sławomira Gibały
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęło pismo Promotora
informujące o przyjęciu pracy doktorskiej mgr inż. Sławomira Gibały wraz z prośbą
o nadanie sprawie dalszego biegu.
Dziekan przedstawił propozycje kandydatów na recenzentów rozprawy
doktorskiej mgr inż. Sławomira Gibały:
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki, Instytut Gospodarki Surowcami
Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
- prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński – AGH, WGiG.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zaakceptowała zaproponowanych kandydatów.
Następnie Dziekan przedstawił proponowany skład komisji doktorskiej:
- prof. dr hab. inż. Bernard Nowak - przewodniczący
- dr hab. inż. marian Branny
- dr hab. inż. Marcin Chodak
- dr hab. inż. Dariusz Fuksa
- dr hab. inż. Jacek Jakubowski
- dr hab. inż. Ryszard Snopkowski
- dr hab. inż. Kazimierz Trybalski.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła skład Komisji
doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Sławomira Gibały.
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Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia dr Patrycji Bąk 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 Patrycji Bąk
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 Patrycji
Bąk do kolokwium habilitacyjnego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod tajne
głosowanie wniosek o dopuszczenie dr Patrycji Bąk do kolokwium habilitacyjnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o dopuszczeniu
Kandydatki do kolokwium habilitacyjnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym zaakceptowała zakres kolokwium
habilitacyjnego: ekonomika w przemyśle, dyscyplina naukowa: górnictwo i geologia
inżynierska.
Rada Wydziału wyznaczyła termin kolokwium i wykładu habilitacyjnego na
dzień 25.04.2013 roku, godz.1230.
3.2.

Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia dr inż. Marka Borowskiego
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. Marka
Borowskiego został przesłany do członków Rady Wydziału elektronicznie. Zespół po
zapoznaniu się z recenzjami dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej w
zakończeniu protokołu stwierdził, że Kandydat spełnia warunki wymagane dla
przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego i przedstawił Radzie Wydziału wniosek
o dopuszczenie dr inż. Marka Borowskiego do kolokwium habilitacyjnego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod tajne
głosowanie wniosek o dopuszczenie dr inż. Marka Borowskiego do kolokwium
habilitacyjnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o dopuszczeniu
Kandydata do kolokwium habilitacyjnego.
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Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym zaakceptowała zakres kolokwium
habilitacyjnego: aerologia górnicza, dyscyplina naukowa: górnictwo i geologia
inżynierska.
Rada Wydziału wyznaczyła termin kolokwium i wykładu habilitacyjnego na
dzień 16.05.2013 roku, godz.1200.
Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia dr inż. Zbigniewa Burtana
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.
Zbigniewa Burtana został przesłany do członków Rady Wydziału elektronicznie. Zespół
po zapoznaniu się z recenzjami dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej w
zakończeniu protokołu stwierdził, że Kandydat spełnia warunki wymagane dla
przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego i przedstawił Radzie Wydziału wniosek
o dopuszczenie dr inż. Zbigniewa Burtana do kolokwium habilitacyjnego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod tajne
głosowanie wniosek o dopuszczenie dr inż. Zbigniewa Burtana do kolokwium
habilitacyjnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o dopuszczeniu
Kandydata do kolokwium habilitacyjnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym zaakceptowała zakres kolokwium
habilitacyjnego: górnictwo podziemne, dyscyplina naukowa: górnictwo i geologia
inżynierska.
Rada Wydziału wyznaczyła termin kolokwium i wykładu habilitacyjnego na
dzień 25.04.2013 roku, godz.1000.
3.4.

4.

Sprawy osobowe
4.1. Powołanie Zespołu dla rozpatrzenia wniosku o wszczęcie
postępowania o nadanie dr hab. inż. Stanisławowi Nawratowi tytułu
profesora nauk technicznych.
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił wniosek kierownika Katedry
Górnictwa Podziemnego w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr hab. inż.
Stanisławowi Nawratowi tytułu profesora nauk technicznych.
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił proponowany skład Zespołu:
- prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł – przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk
- prof. dr hab. inż. Bernard Nowak
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prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński
prof. dr hab. inż. Andrzej Zorychta
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym zaakceptowała skład Zespołu dla
rozpatrzenia wniosku o nadanie dr hab. inż. Stanisławowi Nawratowi tytułu profesora
nauk technicznych.
-

Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta
w KGO
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry Górnictwa
Odkrywkowego z prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko
adiunkta.
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz, kierownik katedry 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.
4.2.

Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta
w KGO
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry Górnictwa
Odkrywkowego 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 wyraziła zgodę na ogłoszenie konkursu na
stanowisko asystenta.
4.3.

5.

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

27.03.2013 roku.

6.

Komunikaty Dziekana
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił informacje dotyczące spraw finansowych
oraz dydaktycznych wydziału.
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7.

Wolne wnioski
Prof. dr hab. inż. Piotr Witakowski poinformował, że ukazała się drukiem
monografia „Teleinformatyka jako podstawa monitoringu w budownictwie”.
Dziekan prof. Piotr Czaja podziękował przechodzącej na emeryturę mgr Krystynie
Dziurzyńskiej za wieloletnie pełnienie funkcji Dyrektora Administracyjnego Wydziału
oraz przedstawił mgr inż. Annę Dąbek, która będzie pełniła tę funkcję od 1.04.2013
roku.

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