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im. Stanisława Staszica
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII

Kraków, dnia 15.05.2014

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii w dniu 24.04.2014 roku

Porządek obrad:
1.
Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1
Zatwierdzenie porządku obrad rady
1.2 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 3.04.2014
1.3 Sprawy bieŜące
2.
Komunikaty Dziekana
3.
Sprawy dydaktyki
3.1 Zatwierdzenie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów I i II
stopnia w roku akademickim 2015/2016
3.2 Zatwierdzenie korekty w planach studiów II stopnia na kierunkach:
Górnictwo i Geologia, InŜynieria Środowiska i Budownictwo
3.3
Zatwierdzenie zmian w uchwałach Rady Wydziału w sprawie procedur
dyplomowania na I i II stopniu kształcenia
3.4 Uzupełnienie składu Zespołu Jakości Kształcenia
3.5 Zatwierdzenie formularzy oceny prac dyplomowych
3.6 Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych
„Geotechnika i budownictwo tunelowe”, zatwierdzenie planu i programu
studiów, powołanie kierownika studiów
3.7 Sprawy bieŜące
4.
Przewody doktorskie
4.1
Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr inŜ. Alony Nad
5.
Sprawy osobowe
5.1
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie zastępcy
kierownika Katedry Górnictwa Odkrywkowego
5.2
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Mateusza Blajera na
stanowisku asystenta (KGBiG)
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5.3

5.

WyraŜenie
(KGBiG)
5.4
WyraŜenie
(KGBiG)
5.5
WyraŜenie
(KIŚiPS)
5.6
WyraŜenie
(KGP)
Wolne wnioski

zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta
zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta
zgody na ogłoszenie konkursu na 2 stanowiska asystenta
zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta

Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii prowadził Dziekan
Wydziału prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja.
Dziekan prof. Piotr Czaja odczytał listę osób nieobecnych usprawiedliwionych na
posiedzeniu Rady Wydziału.
1.

Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1
Zatwierdzenie porządku obrad rady
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe w punkcie 3.4 wkradł się błąd
powinno być „Wydziałowego Audytu Dydaktycznego”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała
przedstawiony na posiedzeniu porządek obrad wraz ze zgłoszoną korektą.
1.2

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu
3.04.2014 roku
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła protokół
z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 3.04.2014 roku.
1.4
Sprawy bieŜące
Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie
porządku obrad.
2.

Komunikaty Dziekana
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poinformował o:
- rezygnacji dr inŜ. Jana Winzera funkcji Prodziekana Wydziału,
- planowanych wyborach prodziekana,
- wynikach hospitacji zajęć dydaktycznych,
- wynikach oceny okresowej pracowników,
- stanie finansowym wydziału
- terminie „Festiwalu Nauki”,
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- mającym się odbyć 14.VI.br., Zjeździe VIP-ów absolwentów AGH
- terminie posiedzenia następnej Rady Wydziału oraz o planowanym wyjazdowym
posiedzeniu Rady Wydziału, na którym omawiane będą sprawy finansowe oraz
rozwoju wydziału.
3.

Sprawy dydaktyki
3.1 Zatwierdzenie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów
I i II stopnia w roku akademickim 2015/2016
Prodziekan dr hab. inŜ. Zbigniew Burtan przedstawił proponowane warunki i tryb
rekrutacji na pierwszy rok studiów I i II stopnia w roku akad. 2015/2016.
Materiały zostały przekazane elektronicznie do członków Rady Wydziału.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o zatwierdzenie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów
I i II stopnia w roku akademickim 2015/2016.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy
wniosek.
3.2

Zatwierdzenie korekty w planach studiów II stopnia na kierunkach:
Górnictwo i Geologia, InŜynieria Środowiska i Budownictwo
Prodziekan dr hab. inŜ. Zbigniew Burtan przedstawił proponowane zmiany
w planach studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia dotyczące
wprowadzenia obieralnego przedmiotu obcojęzycznego na kierunkach : Górnictwo
i Geologia, InŜynieria Środowiska i Budownictwo od roku akad. 2013/2014.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o zatwierdzenie zmian w planach studiów II stopnia na kierunkach:
Górnictwo i Geologia, InŜynieria Środowiska i Budownictwo.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy
wniosek.
3.3
Zatwierdzenie zmian w uchwałach Rady Wydziału w sprawie
procedur dyplomowania na I i II stopniu kształcenia
Prodziekan dr hab. inŜ. Zbigniew Burtan przedstawił proponowane zmiany
w procedurach dyplomowania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia
dotyczące: ujednolicenia zapisów odnośnie czasu trwania egzaminów dyplomowych,
wprowadzenia zmiany kształtu komisji egzaminacyjnej, ponownego sprawdzenia
arkusza egzaminacyjnego z oceną negatywną, wyznaczenia terminu złoŜenia projektu
inŜynierskiego i usunięcia zapisów o specjalnościach.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie zmian w procedurach
dyplomowania na I i II stopniu kształcenia.
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Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy
wniosek.
3.4 Uzupełnienie składu Zespołu Wydziałowego Audytu Dydaktycznego
Prodziekan dr hab. inŜ. Zbigniew Burtan przedstawił proponowane zmiany
w Wydziałowym Zespole Audytu Dydaktycznego polegające na zmianie przedstawicieli
dla kierunków studiów: Górnictwo i Geologia – dr inŜ. Jerzego Stasicę; InŜynierii
Środowiska – dr hab. inŜ. Alicję Uliasz-Bocheńczyk, prof. nadzw.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie składu Zespołu Wydziałowego
Audytu Dydaktycznego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym zatwierdziła powyŜszy wniosek.
3.5

Zatwierdzenie formularzy oceny prac dyplomowych
Prodziekan dr hab. inŜ. Zbigniew Burtan przedstawił proponowane wzory
formularzy oceny prac dyplomowych.
Materiały zostały przekazane elektronicznie do członków Rady Wydziału.
W dyskusji udział wzięli: prof. Nikodem Szlązak, dr hab. inŜ. Dariusz Fuksa,
dr hab. inŜ. Zbigniew Burtan.
Wobec zgłoszonych uwag i propozycji zmian w formularzach, Dziekan prof. Piotr
Czaja poinformował, Ŝe zatwierdzenie formularzy zostanie przedstawione na kolejnym
posiedzeniu Rady Wydziału po naniesieniu poprawek.
3.6

Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych
„Geotechnika i budownictwo tunelowe”, zatwierdzenie
planu
i programu studiów, powołanie kierownika studiów
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił wniosek o uruchomienie
studiów podyplomowych „Geotechnika i budownictwo tunelowe”, zatwierdzenie
planu i programu studiów oraz punktów ECTS.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał
pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o uruchomienie studiów podyplomowych
„Geotechnika i budownictwo tunelowe”, zatwierdzenie planu i programów studiów
oraz punktów ECTS.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy
wniosek.
Na kierownika studiów zaproponowany został prof. dr hab. inŜ. Antoni Tajduś.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zatwierdziła prof. dr hab. inŜ. Antoniego
Tajdusia na kierownika studiów.
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3.7 Sprawy bieŜące
Prodziekan dr hab. inŜ. Zbigniew Burtan poinformował, Ŝe KGHM Polska Miedź
przeprowadził kwalifikacje na praktyki studenckie.
4.

Przewody doktorskie
4.1
Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie
doktorskim mgr inŜ. Alony Nad
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe wpłynęło pismo Promotora pracy
doktorskiej mgr inŜ. Alony Nad informujące o przyjęciu przez Niego pracy doktorskiej
oraz prośba o nadanie sprawie dalszego biegu.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił propozycje kandydatów na recenzentów rozprawy
doktorskiej mgr inŜ. Alony Nad:
prof. dr hab. inŜ. Eugeniusz Mokrzycki – Instytut Gospodarki Surowcami
Mineralnymi i Energią PAN, Kraków,
- prof. dr hab. inŜ. Piotr Wodziński – Politechnika Łódzka, Łódź.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zaakceptowała zaproponowanych
kandydatów.
Następnie Dziekan przedstawił proponowany skład Komisji doktorskiej:
- prof. dr hab. inŜ. Bernard Nowak - przewodniczący
- prof. dr hab. inŜ. Wiesław Kozioł
- prof. dr hab. inŜ. Roman Magda
- prof. dr hab. Tadeusz Tumidajski
- prof. dr hab. inŜ. Jan Walaszczyk
- prof. dr hab. inŜ. Stanisław Wasilewski
- dr hab. inŜ. Waldemar Korzeniowski, prof. nadzw.
- dr hab. inŜ. Daniel Saramak.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, większością głosów zatwierdziła skład
Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inŜ. Alony Nad.
5.

Sprawy osobowe
5.1
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowanie wniosku o powołanie
zastępcy kierownika Katedry Górnictwa Odkrywkowego
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo Kierownika Katedry Górnictwa
Odkrywkowego w sprawie powołania dr hab. inŜ. Anny Ostręgi na stanowisko zastępcy
Kierownika Katedry Górnictwa Odkrywkowego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał
pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o powołanie dr hab. inŜ. Anny Ostręgi na
stanowisko zastępcy Kierownika Katedry Górnictwa Odkrywkowego.
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Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na powołanie
dr hab. inŜ. Anny Ostręgi na stanowisko zastępcy Kierownika Górnictwa
Odkrywkowego.
5.2
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Mateusza
Blajera na stanowisku asystenta (KGBiG)
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poinformował, Ŝe wpłynęła prośba
mgr inŜ. Mateusza Blajera o przedłuŜenie zatrudnienia na stanowisku asystenta.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie mgr inŜ. Mateusza Blajera na
stanowisku asystenta od 1.10.2014 roku na czas nieokreślony.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
5.3

WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta
(KGBiG)
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry Geomechaniki,
Budownictwa i Geotechniki z prośbą o wyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na
stanowisko adiunkta.
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, jednomyślnie wyraziła zgodę na
ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta.
5.4

WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta
(KGBiG)
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry Geomechaniki,
Budownictwa i Geotechniki z prośbą o wyraŜenie 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.
5.5

WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na 2 stanowiska asystenta
(KIŚiPS)
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry InŜynierii
Środowiska i Przeróbki Surowców z prośbą o wyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu
na dwa stanowiska asystenta.
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Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na dwa stanowiska
asystenta.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie wyraziła zgodę na
ogłoszenie konkursu na dwa stanowiska asystenta.
5.6

WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta
(KGP)
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry Górnictwa
Podziemnego z prośbą o wyraŜenie 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.
6.

Wolne wnioski
Na posiedzeniu Rady Wydziału
punkcie porządku obrad.

nie zostały przedstawione sprawy w tym

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