Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII
Kraków, dnia 3.02.2014

PROTOKÓŁ
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Powołanie Wydziałowej Komisji ds. Oceny Okresowej Pracowników
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Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii prowadził Dziekan
Wydziału prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja.
Na posiedzeniu Rady Wydziału, zgodnie z listą obecności, obecne były 52 osoby.
1.

Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1
Zatwierdzenie porządku obrad rady
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja zaproponował uzupełnienie porządku obrad
rady: dodanie punktu 6.6 Powołanie Komisji do przeprowadzania wykładu kwalifikacyjnego w KGBiG.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała
przedstawiony na posiedzeniu porządek obrad wraz ze zmianą.
1.2

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu
19.12.2013 roku
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła protokół
z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 19.12.2013 roku.
1.3
Sprawy bieŜące
Dziekan prof. Piotr Czaja odczytał listę osób nieobecnych usprawiedliwionych na
posiedzeniu Rady Wydziału.
2.

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

29.01.2014 roku.
3.

Komunikaty Dziekana
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił:
- informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia oceny okresowej pracowników,
- skład Wydziałowej Rady Bibliotecznej: dr hab. inŜ. Barbara Tora – przewodnicząca,
dr hab. Patrycja Bąk, dr Anna Młynarczykowska,
- informacje nt. cyklicznych spotkań z JM Rektorem AGH,
- informacje dotyczące przestrzegania przepisów p.poŜ. w związku z poŜarem
w pomieszczeniach wydziału,
- informacje dotyczące rozliczania godzin ponadwymiarowych,
- termin następnego posiedzenia rady wydziału – 6.III br.,
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- termin zakończenia semestru zimowego - 23.II.br.,
- termin wręczenia dyplomów ukończenia studiów – 21.II.br.
4.

Sprawy dydaktyki
4.1 Podjęcie uchwały w sprawie liczby miejsc na I roku studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015
Prodziekan dr inŜ. Jan Winzer przedstawił propozycję limitów przyjęć na I rok
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz poinformował, Ŝe rekrutacja będzie się
odbywać na tych samych warunkach i tym samym trybem co w roku akad. 2013/2014.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie limitu przyjęć na i rok studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akad. 2014/2015.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy
wniosek.

4.2
Sprawy bieŜące
Prodziekan dr inŜ. Jan Winzer przedstawił informacje na temat koniecznych
działań oraz terminów rekrutacji na IIo studiów w roku akad. 2015/2016 zgodnie
z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacyjnych.
Prodziekan dr inŜ. Jan Winzer przedstawił informacje dotyczące odbywającej się
rekrutacji na IIo studiów stacjonarnych w roku akad. 2014/2015.
Prodziekan dr hab. inŜ. Edyta Brzychczy przedstawiła informacje dotyczące
terminu zakończenia zimowej sesji egzaminacyjnej na studiach stacjonarnych.
Prodziekan dr hab. inŜ. Zbigniew Burtan przedstawił informacje dotyczące
organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej na studiach niestacjonarnych.
Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała poinformował o terminach składania
wniosków na projekty badawcze oraz na konkurs CUBR.
-
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4.

Przewody doktorskie
5.1
Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr
inŜ. Łukasza Siodłaka z tematem pracy „Wpływ parametrów
filara oporowego na intensywność deformacji wyrobisk
przyścianowych w KWK „Ziemowit”, powołanie promotora
i promotora pomocniczego; wyznaczenie egzaminów doktorskich
i powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawiając prośbę mgr inŜ. Łukasza
Siodłaka o wszczęcie przewodu doktorskiego stwierdził, Ŝe złoŜone dokumenty
spełniają wymogi formalne dotyczące wszczęcia przewodu doktorskiego.
Proponowany temat pracy doktorskiej: „Wpływ parametrów filara
oporowego
na
intensywność deformacji wyrobisk przyścianowych w KWK „Ziemowit”.
Temat pracy oraz jej zakres był omawiany na seminarium w Katedrze Górnictwa
Podziemnego w dniu 18.12.2013 roku.
Dotychczasowym opiekunem naukowym mgr inŜ. Łukasza Siodłaka był dr hab.
inŜ. Waldemar Korzeniowski.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał
pod głosowanie wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inŜ. Łukasza Siodłaka
z proponowanym tematem pracy i powołanie promotora w osobie dr hab. inŜ.
Waldemara Korzeniowskiego.
Dyscyplina naukowa: „Górnictwo i geologia inŜynierska”.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała powyŜszy wniosek.
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił propozycje egzaminów
doktorskich i komisji egzaminacyjnych:
1. ZagroŜenia naturalne w górnictwie:
- dr hab. inŜ. Marek Cała, prof. nadzw. – przewodniczący
- prof. dr hab. inŜ. Andrzej Zorychta - egzaminator
- dr hab. inŜ. Waldemar Korzeniowski – promotor
- dr hab. inŜ. Edyta Brzychczy
2. Ekonomika w górnictwie:
- dr hab. inŜ. Marek Cała, prof. nadzw. – przewodniczący
- prof. dr hab. inŜ. Roman Magda - egzaminator
- dr hab. inŜ. Waldemar Korzeniowski – promotor
3. Język angielski:
- dr hab. inŜ. Marek Cała, prof. nadzw. – przewodniczący
- dr hab. inŜ. Waldemar Korzeniowski – promotor
- SJO – egzaminator
-4-

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, większością głosów zatwierdziła
proponowane egzaminy i powołała komisje egzaminacyjne.
6.

Sprawy osobowe
6.1 Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inŜ. Andrzeja
Więckowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego (KGBiG)
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poinformował, Ŝe na ogłoszony konkurs
na stanowisko profesora nadzwyczajnego w KGBiG zgłosił się dr hab. inŜ. Andrzej
Więckowski. Komisja konkursowa wobec braku innych kandydatów zaakceptowała
Jego kandydaturę zwracając się do Rady Wydziału o zgodę na zatrudnienie na tym
stanowisku. Rada wydziału w głosowaniu tajnym wyraziła zgodę na wystąpienie do
JM Rektora i Senatu AGH z wnioskiem o zatrudnienie dr hab. inŜ. Andrzeja
Więckowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego po uzyskaniu oceny
dorobku naukowego kandydata.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał
pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr hab. inŜ. Andrzeja
Więckowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
Wobec braku kandydatury na recenzenta dorobku naukowego dr hab. inŜ.
Andrzeja Więckowskiego wymaganego przez Senat AGH, Dziekan polecił powołanie
recenzenta na kolejnym posiedzeniu rady Wydziału.
6.2

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Łukasza Machniaka
na stanowisku adiunkta (KGO)
Dziekan inŜ. dr inŜ. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji konkursowej,
w którym komisja stwierdza, Ŝe kandydat spełnia warunki ogłoszonego konkursu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan inŜ. dr inŜ. inŜ. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr inŜ. Łukasza Machniaka na
stanowisku adiunkta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
6.3
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Kazimierza
Piergiesa na stanowisku asystenta (KGP)
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji
konkursowej, w którym komisja stwierdza, Ŝe kandydat spełnia warunki ogłoszonego
konkursu.
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Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał
pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie mgr inŜ. Kazimierza Piergiesa
na stanowisku asystenta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
6.4

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. arch. Macieja
Bartosa na stanowisku asystenta (KGBiG)
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji
konkursowej, w którym komisja stwierdza, Ŝe kandydat spełnia warunki ogłoszonego
konkursu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał
pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie mgr inŜ. arch. Macieja Bartosa
na stanowisku asystenta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie
z powyŜszym wnioskiem.
6.5

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Jana Winzera
na stanowisku starszego wykładowcy (KGO)
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji
konkursowej, w którym komisja stwierdza, Ŝe kandydat spełnia warunki ogłoszonego
konkursu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał
pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr inŜ. Jana Winzera na
stanowisku starszego wykładowcy.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie
z powyŜszym wnioskiem.
6.6

Powołanie Komisji do Przeprowadzania Wykładów Kwalifikacyjnych
w KGBiG
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił wniosek kierownika Katedry
Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki w sprawie powołania Komisji do
Przeprowadzania Wykładów Kwalifikacyjnych w katedrze. Proponowany skład komisji:
- prof. dr hab. inŜ. Antoni Tajduś
- prof. dr hab. inŜ. Anna Sobotka
- dr hab. inŜ. Marek Cała, prof. nadzw.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał
pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o powołanie Komisji do Przeprowadzania
Wykładów Kwalifikacyjnych w KGBiG w proponowanym składzie.
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Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy
wniosek.
7.

Zaopiniowanie wniosków o Medal Komisji Edukacji Narodowej
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe wpłynęły 2 wnioski o nadanie
Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału przedstawione wnioski:
1. dr inŜ. Dariusz Foszcz,
2. dr hab. inŜ. Daniel Saramak,
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie
z powyŜszymi wnioskami.
8.

Powołanie Wydziałowej Komisji ds. Oceny Okresowej Pracowników
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe w związku z planowanym
przeprowadzeniem w marcu oceny okresowej pracowników konieczne jest powołanie
Wydziałowej Komisji ds. Oceny Okresowej Pracowników, której celem jest ocena
kaŜdego nauczyciela akademickiego, który wyrazi takie Ŝyczenie oraz dziekana
i prodziekanów. Następnie Dziekan przedstawił proponowany skład komisji:
- prof. dr hab. inŜ. Maciej Mazurkiewicz - przewodniczący
- prof. dr hab. inŜ. Bernard Nowak
- dr hab. inŜ. Marek Cała, prof. nadzw.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału kandydatów do komisji:
1. prof. dr hab. inŜ. Maciej Mazurkiewicz,
2. prof. dr hab. inŜ. Bernard Nowak,
3. dr hab. inŜ. Marek Cała, prof. nadzw..
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, powołała Wydziałową Komisję ds. Oceny
Okresowej Pracowników w proponowanym składzie.
9.

Wolne wnioski
Prof. dr hab. inŜ. Maciej Mazurkiewicz zwrócił uwagę na brak informacji
o śmierci znanych profesorów.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe nie zawsze takie informacje docierają na
czas, aby zawiadomić zainteresowane osoby i wziąć udział w pogrzebie.
DZIEKAN
Prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja
Protokołowała:
Lucyna Wójcik

