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Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prowadził Dziekan
Wydziału prof. dr hab. inż. Piotr Czaja.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił nową członkinię Rady Wydziału dr hab.
inż. Beatę Trzaskuś-Żak oraz odczytał listę osób nieobecnych usprawiedliwionych na
posiedzeniu Rady Wydziału.
Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1
Zatwierdzenie porządku obrad rady
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja zaproponował uzupełnienie
porządku obrad rady: dodanie punktów: 4.1 Zmiana przewodniczącego komisji
egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr inż. Waldemara Wodziaka, 6. Podjęcie
uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających w grupie pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi, zatwierdzenie harmonogramu wyborów oraz
zmianę kolejności punktów porządku obrad.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała
przedstawiony na posiedzeniu porządek obrad wraz ze zmianami.
1.

1.2
Sprawy bieżące
Dziekan prof. Piotr Czaja wręczył stopnie górnicze pracownikom Wydziału.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym większością głosów powołała komisje
skrutacyjne:
I. dr inż. Mariusz Kapusta, dr inż. Krzysztof Polak, dr inż. Radosław Pomykała,
II. dr inż. Wacław Andrusikiewicz, dr inż. Krzysztof Broda, dr inż. Anna Sołtys.
2.

Komunikaty Dziekana
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja
- poinformował o zatwierdzeniu przez MNiSzW Wydziału Geotechnologii w Jastrzębiu
Zdroju,
- podziękował pracownikom za organizację i udział w obchodach „Dnia Górnika”
- poinformował o Balu Górnika, który odbędzie się 7.II.br.,
- przedstawił informacje ze spotkania Władz Uczelni,
- złożył podziękowania profesorom za długoletnią pracę, którzy odchodzą na emeryturę.
Sprawy dydaktyki i jakości kształcenia
3.1
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia specjalności „Inżynieria
przedsięwzięć budowlanych” na II stopniu kształcenia na kierunku
„Budownictwo”
Prodziekan dr hab. inż. Marek Cała przedstawił uzasadnienie utworzenia
specjalności „Inżynieria przedsięwzięć budowlanych” na II stopniu kształcenia na
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kierunku „Budownictwo”, plan i program studiów oraz punkty ECTS.
W dyskusji udział wziął prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, który poinformował, że
w proponowanym programie studiów szczególny nacisk położony zostanie na
kształcenie w zakresie planowania i zarządzania realizacją przedsięwzięć budowlanych,
kierowania firmami budowlanymi oraz zarządzania informacją o obiektach
budowlanych.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o utworzenie specjalności „Inżynieria
przedsięwzięć budowlanych” na II stopniu kształcenia na kierunku „Budownictwo”
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy
wniosek.
Zał. nr 1 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych
„Budownictwo i bezpieczeństwo tunelowe”, zatwierdzenie planu
i programu studiów, powołanie kierownika studiów
Prodziekan dr hab. inż. Marek Cała przedstawił wniosek oraz uzasadnienie
uruchomienia studiów podyplomowych „Budownictwo i bezpieczeństwo tunelowe”,
zatwierdzenie planu i programu studiów oraz punktów ECTS.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poddał
pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o uruchomienie studiów podyplomowych
„Budownictwo i bezpieczeństwo tunelowe”, zatwierdzenie planu i programu studiów
oraz punktów ECTS.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy
wniosek.
Na kierownika studiów zaproponowany został prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zatwierdziła prof. dr hab. inż. Antoniego
Tajdusia na kierownika studiów.
Zał. nr 2 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
3.2

Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych
„Metody stabilizacji skarp i zbrojenia gruntów w geotechnice”,
zatwierdzenie planu i programu studiów, powołanie kierownika
studiów
Prodziekan dr hab. inż. Marek Cała przedstawił wniosek oraz uzasadnienie
uruchomienia studiów podyplomowych „Metody stabilizacji skarp i zbrojenia gruntów
w geotechnice”, zatwierdzenie planu i programu studiów oraz punktów ECTS.
3.3
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Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o uruchomienie studiów podyplomowych
„Metody stabilizacji skarp i zbrojenia gruntów w geotechnice”, zatwierdzenie
planu i programu studiów oraz punktów ECTS.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy
wniosek.
Na kierownika studiów zaproponowany został dr hab. inż. Marek Cała.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zatwierdziła dr hab. inż. Marka Całę na
kierownika studiów.
Zał. nr 3 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
3.4
Sprawy bieżące
Prodziekan dr hab. inż. Marek Borowski przedstawił proponowany plan
studiów indywidualnych dla studentów uczestniczących w programie ERASMUS+ na
kierunku: Budownictwo, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Górnictwo i Geologia.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie planu studiów indywidualnych
dla studentów uczestniczących w programie ERASMUS+.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy
wniosek.
Zał. nr 4 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
Prodziekan dr hab. inż. Zbigniew Burtan przedstawił informacje dotyczące:
- zapisów na tematy projektów inżynierskich na studiach niestacjonarnych I0w roku
akad. 2014/2015,
- dodatkowego terminu egzaminu dla skreślonych studentów stacjonarnych
i niestacjonarnych II0.
Prodziekan dr hab. inż. Edyta Brzychczy przedstawiła sprawozdanie
z przeprowadzonego przez Uczelniany Zespół Audytu Dydaktycznego na naszym
wydziale audytu dydaktycznego dotyczącego jakości kształcenia.
Prodziekan dr hab. inż. Marek Cała przedstawił tytuły czasopism, w których
można zamieszczać artykuły związane z tematyką budownictwa oraz poinformował,
o ukazaniu się nowych czasopism dotyczących geomechaniki i budownictwa
podziemnego, którymi są: Computers and geotechnics (30 pkt.) oraz Landshides
(45 pkt.).
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4.

Przewody doktorskie i habilitacyjne
4.1
Zmiana przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w przewodzie
doktorskim mgr inż. Waldemara Wodziaka
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęło pismo promotora
w sprawie zmiany przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim
mgr inż. Waldemara Wodziaka ze względu na kilkumiesięczną nieobecność
prof. dr hab. inż. Bernarda Nowaka – przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.
Dziekan prof. Piotr Czaja zaproponował powołanie dr hab. inż. Kazimierza
Trybalskiego na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim
mgr inż. Waldemara Wodziaka.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o powołanie dr hab. inż. Kazimierza
Trybalskiego na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w przewodzie
doktorskim mgr inż. Waldemara Wodziaka.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie
doktorskim mgr inż. Agaty Dąbal
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęło pismo Promotora pracy
doktorskiej mgr inż. Agaty Dąbal informujące o przyjęciu pracy doktorskiej oraz prośba
o nadanie sprawie dalszego biegu.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił propozycje kandydatów na recenzentów rozprawy
doktorskiej mgr inż. Agaty Dąbal:
- dr hab. Wojciech Balcerzak – Politechnika Krakowska, Kraków
- dr hab. inż. Wiktoria Sobczyk – AGH, Kraków
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zaakceptowała zaproponowanych
kandydatów.
Następnie Dziekan przedstawił proponowany skład Komisji doktorskiej:
- dr hab. inż. Kazimierz Trybalski - przewodniczący
- prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska
- prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz
- prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz
- prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński
- dr hab. inż. Marian Branny, prof. nadzw.
- dr hab. inż. Marek Cała, prof. nadzw.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie powołała Komisję
doktorską w przewodzie doktorskim mgr inż. Agaty Dąbal.
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Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie
doktorskim mgr inż. Michała Kowalskiego
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęło pismo Promotora pracy
doktorskiej mgr inż. Michała Kowalskiego informujące o przyjęciu pracy doktorskiej
oraz prośba o nadanie sprawie dalszego biegu.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił propozycje kandydatów na recenzentów rozprawy
doktorskiej mgr inż. mgr inż. Michała Kowalskiego:
- dr hab. inż. Dariusz Łydżba – Politechnika Wrocławska, Wrocław
- prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś – AGH, Kraków
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zaakceptowała zaproponowanych
kandydatów.
Następnie Dziekan przedstawił proponowany skład Komisji doktorskiej:
- prof. dr hab. inż. Piotr Czaja - przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz
- prof. dr hab. inż. Roman Magda
- prof. dr hab. inż. Roman Kinasz
- prof. dr hab. inż. Anna Sobotka
- dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski prof. nadzw.
- dr hab. inż. Daniel Saramak.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, przy 1 głosie wstrzym. się powołała
Komisję doktorską w przewodzie doktorskim mgr inż. Michała Kowalskiego.
4.2

Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Andrzejowi Miturze
stopnia doktora nauk technicznych
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił protokół z publicznej obrony
rozprawy doktorskiej mgr inż. Andrzeja Mitury, która odbyła się 8.12.2014 roku.
Komisja doktorska, po wysłuchaniu autoreferatu doktoranta i dyskusji podczas obrony,
jednomyślnie podjęła uchwałę o wystąpieniu do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie
Kandydatowi stopnia doktora nauk technicznych.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja postawił
wniosek komisji doktorskiej o nadanie mgr inż. Andrzejowi Miturze stopnia doktora
nauk technicznych pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż. Andrzejowi
Miturze stopnia doktora nauk technicznych.
Zał. nr 5 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
4.4

Podjęcie uchwały w sprawie nadania dr inż. Mirosławowi
Wierzbickiemu stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował, że opinie recenzentów
zostały przesłane elektronicznie do członków Rady Wydziału.
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Dr hab. inż. Jacek Jakubowski przedstawił konkluzję protokołu, uzasadnienie oraz
uchwałę komisji habilitacyjnej w przewodzie habilitacyjnym dr inż. Mirosława
Wierzbickiego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek w sprawie nadania dr inż. Mirosławowi Wierzbickiemu stopnia
doktora habilitowanego nauk technicznych.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o nadaniu
dr inż. Mirosławowi Wierzbickiemu stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych.
Zał. nr 6 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
5.

Sprawy osobowe
5.1 Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. inż.
Bernarda Nowaka na stanowisku profesora zwyczajnego (KGP)
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował, że sprawa zatrudnienia
prof. dr hab. inż. Bernarda Nowaka związana jest z Jego przejściem na emeryturę.
Wniosek o zatrudnienie zostanie przekazany do realizacji po powrocie profesora
ze zwolnienia lekarskiego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o zatrudnienie prof. dr hab. inż. Bernarda Nowaka na stanowisku
profesora zwyczajnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz
zatwierdzenie harmonogramu wyborów
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował, że w związku z przejściem
pracowników Wydziału do innych jednostek uczelni, członków Rady Wydziału, z grupy
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi istnieje konieczność
uzupełnienia składu rady w tej grupie oraz przedstawił harmonogram wyborów na
kadencję 2012-2016.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału, wniosek o przeprowadzenie wyborów uzupełniających
w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz zatwierdzenie
harmonogramu wyborów.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie wyraziła zgodę na
przeprowadzenie wyborów uzupełniających w grupie pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi oraz zatwierdziła harmonogram wyborów
Zał. nr 7 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
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7. Wolne wnioski
Dr inż. Krzysztof Broda poinformował, że odbyły się wybory do Związku
Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ „Solidarność” oraz Uczelnianego Inspektora Pracy,
którym został dr inż. Mariusz Kapusta.

DZIEKAN

Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja

Protokołowała:

Lucyna Wójcik
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