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Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prowadził Dziekan Wydziału
prof. dr hab. inż. Piotr Czaja.
Na wstępie Dziekan wspomniał zmarłego prof. dra hab. inż. Stanisława Knothe.
Rada Wydziału chwilą ciszy uczciła pamięć zmarłego.
1. Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1 Zatwierdzenie porządku obrad Rady
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja zaproponował zmianę kolejności punktów oraz
uzupełnienie porządku obrad Rady poprzez wprowadzenie następujących punktów:
4.3. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia
zasad przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia
laureatów i finalistów olimpiad w latach 2017-2020
4.4. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia
planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku
akademickim 2016/2017
4.5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia
warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku
akademickim 2017/2018
4.6. Reasumpcja Uchwały nr 30/2015 Rady Wydziału Górnictwa
i Geoinżynierii z dnia 24 września 2015 w sprawie zmiany nazwy
i programu studiów dla specjalności Controlling produkcji.
5.1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Rafałowi Misie stopnia
doktora nauk technicznych.
5.2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Bartłomiejowi Głuchowi
stopnia doktora nauk technicznych i wyróżnienie pracy.
7.

Zatwierdzenie Regulaminu ustalania listy wniosków o nagrody Rektora
na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH.

Z uwagi na obecność prof. dra hab. inż. Antoniego Sroki – promotora w przewodzie
doktorskim mgra inż. Rafała Misy, Dziekan zaproponował zmianę kolejności punktów
w porządku obrad: punkt 5.1 po punkcie 1.4.
Wobec braku uwag do zaproponowanego przez Dziekana prof. Piotra Czaję porządku
obrad, Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, zaakceptowała porządek obrad wraz ze
zmianami.
1.2 Zatwierdzenie protokołów z posiedzenia rady wydziału w dniach
26.11.2015 i 17.12.2015
Wobec braku uwag, Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła protokoły
z posiedzenia Rady Wydziału w dniach 26.11.2015 i 17.12.2015 roku.
Następnie Dziekan odczytał listę osób nieobecnych usprawiedliwionych na posiedzeniu
Rady Wydziału.
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1.3 Wręczenie dyplomów
Dziekan wręczył na ręce Promotora – Pani dr hab. inż. Wiktorii Sobczyk - dyplom dla
Justyny Śnios za otrzymanie nagrody III stopnia w konkursie za najlepsze prace
magisterskie w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska.
Następnie Dziekan wręczył dyplomy dla Członków Rady Wydziału, którzy od
01.01.2016 roku przeszli na emeryturę.
1.4 Sprawy bieżące
Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie
porządku obrad.
5.1 Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Rafałowi Misie stopnia
doktora nauk technicznych.
Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja - Przewodniczący Komisji Doktorskiej, przedstawił
protokół z publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra inż. Rafała Misy, która
odbyła się 26.01.2016 roku.
Komisja Doktorska, po wysłuchaniu autoreferatu Doktoranta i dyskusji podczas obrony,
większością głosów podjęła uchwałę (na 12 osób uprawnionych, 10 obecnych,
10 głosami tak) o wystąpienie do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie Kandydatowi
stopnia doktora nauk technicznych.
Następnie Dziekan zadał pytanie, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos ww sprawie?
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan postawił pod głosowanie Rady Wydziału.
wniosek Komisji Doktorskiej o nadanie mgr inż. Rafałowi Misie stopnia doktora nauk
technicznych
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę w sprawie nadania
mgr inż. Rafałowi Misie stopnia doktora nauk technicznych.
Zał. Nr 7 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
2. Komunikaty Dziekana
Dziekan Wydziału przekazał informacje dotyczące:
 w związku z objęciem urzędu ministra nauki i szkolnictwa wyższego przez
„nowego” ministra Jarosława Gowina zapowiada się nowelizacja ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym,
 dotacji dydaktycznej dla Uczelni, która przewidywana jest na
dotychczasowym poziomie,
 wizyty Komisji Akredytacyjnej w lutym bieżącego roku,
 przygotowywanych zmian finansowania studiów za granicą,
 zmiany modelu studiów wynikającej z potrzeby dostosowania się do systemu
europejskiego i innych uczelni,
 zapowiadających się zmian w ustawie o tytułach i stopniach naukowych,
 harmonogramu prac Komisji Wyborczej, która od 16. 02. rozpocznie pracę.
3. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu
w dniu 27.01.2016 roku.
4. Sprawy dydaktyki i jakości kształcenia
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4.1 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach studiów II stopnia na
kierunku Inżynieria Środowiska
Pani Prodziekan dr hab. inż. Edyta Brzychczy zwróciła się do Rady Wydziału
z prośbą, o zatwierdzenie zmiany w planach studiów II stopnia na kierunku Inżynieria
Środowiska na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, polegającej na zmianie formy
zajęć z wykładów na ćwiczenia z przedmiotu: Niezawodność systemów inżynierskich.
Dziekan prof. Piotr Czaja zadał pytanie, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos ww
sprawie?
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału
podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach studiów II stopnia na kierunku Inżynieria
Środowiska.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę w sprawie korekty
w planach studiów II stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku
Inżynieria Środowiska.
Zał. Nr 1 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
4.2 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach studiów II stopnia na
kierunku Górnictwo i Geologia
Prodziekan dr hab. inż. Marek Borowski poinformował, iż propozycja uchwały została
przesłana do Członków Rady Wydziału drogą elektroniczną oraz przypomniał, że
w ubiegłym roku została utworzona specjalność na studiach II stopnia, kierunku
Górnictwo i Geologia o nazwie: Wentylacja kopalń dla studentów z Wietnamu.
Prodziekan przedstawił w formie multimedialnej propozycję zmiany planu studiów,
która polega na możliwości studiowania tej specjalności również przez polskich
studentów wspólnie ze studentami z Wietnamu.
Następnie Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że studenci z Wietnamu sami
wystąpili z propozycją integrowania się. Dodał, że plan został uzgodniony w Dziale
Nauczania i zwrócił się z prośbą do Rady Wydziału o poparcie wniosku oraz otworzył
dyskusję.
W dyskusji głos zabrali:
 dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, który zwrócił uwagę, iż zaproponowany
plan studiów dla specjalności Wentylacja kopalń może mieć zastosowanie tylko
w przypadku grupy studentów „mieszanej” natomiast w przypadku grupy
składającej się tylko z polskich studentów – zgodnie z zasadami przyjętymi
wcześniej, plan powinien być inny, gdyż brakuje kilku przedmiotów,
 prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak stwierdził, że przedmioty zasadnicze są ujęte
w proponowanym planie,
 Prodziekan Marek Borowski wyjaśnił, iż zaproponowany plan jest planem
przejściowym, natomiast w przypadku powstania specjalności dla grupy
składającej się tylko z polskich studentów, plan będzie dostosowany, za aprobatą
Rady Wydziału, do obecnie obowiązujących standardów.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach studiów
II stopnia na kierunku Górnictwo i Geologia.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę w powyższej sprawie.
Zał. Nr 2 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
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4.3 Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia
zasad przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia
laureatów i finalistów olimpiad w latach 2017-2020
Prodziekan Edyta Brzychczy poinformowała, iż propozycja uchwały została przesłana
do Członków Rady Wydziału drogą elektroniczną. Następnie w formie multimedialnej
przedstawiła zasady przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia
laureatów i finalistów olimpiad w latach 2017-2020.
Dziekan prof. Piotr Czaja zadał pytanie, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos ww
sprawie?
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan Wydziału poddał pod głosowanie Rady
Wydziału podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia zasad
przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia laureatów
i finalistów olimpiad w latach 2017-2020.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęła uchwałę w powyższej
sprawie.
Zał. Nr 3 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
4.4. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia
planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku
akademickim 2016/2017
Prodziekan Edyta Brzychczy poinformowała, iż propozycja uchwały została przesłana
do Członków Rady Wydziału drogą elektroniczną oraz zwróciła się z prośbą
o zatwierdzenie przez Radę Wydziału wniosku do Senatu AGH celem ustalenia
planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2016/2017.
Dziekan prof. Piotr Czaja zadał pytanie, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos ww
sprawie?
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału
podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia planowanej
liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2016/2017.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęła uchwałę w powyższej
sprawie.
Zał. Nr 4 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
4.5 Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia
warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku
akademickim 2017/2018
Prodziekan Edyta Brzychczy poinformowała, iż propozycja uchwały została przesłana
do Członków Rady Wydziału drogą elektroniczną. Wyjaśniła, iż główna zmiana
w warunkach rekrutacji w stosunku do lat ubiegłych dotyczy możliwości uznania
egzaminu kierunkowego złożonego w danym roku akademickim jako egzaminu
wstępnego, bez wymogu złożenia go w pierwszym terminie.
Następnie Dziekan prof. Piotr Czaja zadał pytanie, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać
głos ww sprawie?
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału
podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia warunków
i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018.
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Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęła uchwałę w powyższej
sprawie.
Zał. Nr 5 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
4.6 Reasumpcja Uchwały nr 30/2015 Rady Wydziału Górnictwa
i Geoinżynierii z dnia 24 września 2015 w sprawie zmiany nazwy
i programu studiów dla specjalności Controlling produkcji.
Prodziekan Edyta Brzychczy zwróciła się z prośbą do Członków Rady Wydziału
o zatwierdzenie reasumpcji uchwały, która została podjęta we wrześniu 2015 roku.
Korekta polega na zmianie nazwy specjalności na: Controling procesów
produkcyjnych oraz zmianie nazw przedmiotów specjalistycznych w II semestrze.
Następnie Dziekan prof. Piotr Czaja zadał pytanie, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać
głos ww sprawie?
Głos zabrał dr hab. inż. Arkadiusz Kustra, który poinformował, iż zmiany
w specjalności zostały dokonane w porozumieniu z władzami Wydziału Zarządzania.
Wydział Zarządzania zgłosił zastrzeżenia do pierwotnie utworzonej specjalności pod
nazwą Controling produkcji z uwagi na zbyt dużą ilość przedmiotów pod kątem
finansowym. W wyniku porozumienia nazwa specjalności otrzymała brzmienie:
Controling procesów produkcyjnych oraz zmieniono nazwy przedmiotów z nazw
ekonomicznych na nazwy pod kątem techniczno-ekonomicznym.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Dziekan Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o Reasumpcję Uchwały nr 30/2015 Rady Wydziału
Górnictwa i Geoinżynierii z dnia 24 września 2015 w sprawie zmiany nazwy
i programu studiów dla specjalności Controlling produkcji.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. Nr 6 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).

4.7 Sprawy bieżące
Prodziekan dr hab. inż. Edyta Brzychczy przekazała informacje dotyczące:
 rekrutacji na II-gi stopień studiów stacjonarnych. Pani Prodziekan
przypomniała, iż 02.02.2016 odbędzie się egzamin wstępny oraz zwróciła się
z prośbą o niezwłoczne sprawdzenie przez egzaminatorów prac
egzaminacyjnych gdyż od 03.02.2016 r. rozpocznie się proces rekrutacji,
 zachęciła do zgłaszania przedmiotów do Uczelnianej bazy przedmiotów
w językach obcych,
 organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej – prośba, by wszystkie oceny
końcowe zostały wprowadzone do 22.02.2016 r. do godziny 24 00,
 rozpoczęcia semestru letniego w roku akademickim 2015/16 z dniem
22.02.2016,
 dodatkowego naboru na studia stacjonarne II-go stopnia.
Prodziekan dr hab. inż. Zbigniew Burtan poinformował, iż na stronie www Wydziału
został zamieszczony komunikat dotyczący organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej
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na studiach niestacjonarnych oraz przedstawił harmonogram sesji w Zamiejscowych
Ośrodkach Dydaktycznych jak również dla studiów prowadzonych w Krakowie.
5. Przewody doktorskie i habilitacyjne
5.2 Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Bartłomiejowi Głuchowi
stopnia doktora nauk technicznych i wyróżnienie pracy.
Dr hab. inż. Marek Borowski - Przewodniczący Komisji Doktorskiej przedstawił
protokół z publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra inż. Bartłomieja Głucha,
która odbyła się 27.01.2016 roku.
Komisja Doktorska, po wysłuchaniu autoreferatu Doktoranta i dyskusji podczas obrony,
jednomyślnie podjęła uchwałę (na 12 osób uprawnionych, 10 obecnych, 10 głosami tak)
o wystąpienie do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie Kandydatowi stopnia doktora
nauk technicznych i wyróżnienie pracy.
Następnie Dziekan prof. Piotr Czaja zadał pytanie, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać
głos ww sprawie?
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek Komisji
Doktorskiej o nadanie mgr inż. Bartłomiejowi Głuchowi stopnia doktora nauk
technicznych pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę w sprawie nadania mgr inż.
Bartłomiejowi Głuchowi stopnia doktora nauk technicznych.
Dziekan prof. Piotr Czaja postawił pod głosowanie Rady Wydziału wniosek Komisji
Doktorskiej o wyróżnienie pracy doktorskiej mgr inż. Bartłomieja Głucha.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej
mgra inż. Bartłomieja Głucha.
Zał. Nr 8 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).

6. Sprawy osobowe
6.1 Powołanie recenzenta dla oceny dorobku naukowego w związku
z zatrudnieniem dr hab. inż. Edyty Brzychczy na stanowisku profesora
nadzwyczajnego na czas określony (KEZP)
Dziekan Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji Konkursowej, w którym Komisja
informuje, że na ogłoszony konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego wpłynął
wniosek dr hab. inż. Edyty Brzychczy. Komisja Konkursowa stwierdziła, że wniosek
spełnia wymagania formalne i zaproponowała powołanie na recenzenta dorobku
naukowego prof. dr hab. inż. Andrzeja Karbownika – JM Rektora Politechniki Śląskiej.
Następnie Dziekan zadał pytanie czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie?
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek Komisji
Konkursowej pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, powołała prof. dr hab. inż. Andrzeja Karbownika
na recenzenta dorobku naukowego dr hab. inż. Edyty Brzychczy.
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr Agnieszki Bożęckiej na
stanowisku adiunkta (KISiPS)
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji Konkursowej, w którym Komisja
stwierdza, że Kandydatka spełnia warunki ogłoszonego konkursu.
6.2
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Kierownik Katedry dr hab. inż. Dariusz Foszcz poinformował, że na ogłoszony konkurs
zgłoszone zostały trzy kandydatury. Wymagania konkursu spełniła Pani dr Agnieszka
Bożęcka. Kandydatka posiada zainteresowania naukowo-badawcze spełniające
oczekiwania Katedry związane z procesami chemicznymi w inżynierii środowiska,
doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz znaczący dorobek naukowy.
Dziekan prof. Piotr Czaja zadał pytanie, czy ktoś chciałby zabrać głos ww sprawie?
Głos zabrała Pani prof. dr hab. inż. Stanisława Sanak-Rydlewska, która poparła wniosek
o zatrudnienie dr A. Bożęckiej.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o zatrudnienie dr Agnieszki Bożęckiej na stanowisku adiunkta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie
z powyższym wnioskiem.
6.3 Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inż. Henryka Ciureja na
stanowisku adiunkta (KGBiG)
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji Konkursowej, w którym Komisja
stwierdza, że Kandydat spełnia warunki ogłoszonego konkursu.
Następnie Dziekan zadał pytanie, czy ktoś chciałby zabrać głos ww sprawie?
Głos zabrała Pani prof. dr hab. inż. Anna Sobotka, która poparła wniosek o zatrudnienie
dra inż. H. Ciureja.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o zatrudnienie dra inż. Henryka Ciureja na stanowisku adiunkta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
6.4 Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inż. Anny WiktorSułkowskiej na stanowisku asystenta (KEZP)
Dziekan Wydziału przedstawił podanie dr inż. Anny Wiktor-Sułkowskiej, które poparł
Kierownik Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle prof. dr hab. inż. Roman
Magda, o dalsze zatrudnienie na stanowisku asystenta.
Prof. R. Magda przedstawił sylwetkę oraz osiągnięcia naukowe, organizacyjne
i dydaktyczne Kandydatki, zwracając się równocześnie z prośbą do Rady Wydziału
o wyrażenie zgody na dalsze zatrudnienie dr inż. A. Wiktor-Sułkowskiej.
Następnie Dziekan prof. Piotr Czaja zadał pytanie, czy ktoś chciałby zabrać głos
ww sprawie?
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o zatrudnienie dr inż. Anny Wiktor-Sułkowskiej na stanowisku
asystenta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie
z powyższym wnioskiem.
6.5 Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursów na stanowisko dwóch
profesorów nadzwyczajnych (KGP)
Dziekan Wydziału przedstawił pismo Kierownika Katedry Górnictwa Podziemnego
zawierające prośbę o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na dwa stanowiska
profesora nadzwyczajnego.
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Dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, Kierownik Katedry przedstawił uzasadnienie
potrzeby zatrudnienia dwóch profesorów nadzwyczajnych w Katedrze.
Następnie Dziekan prof. Piotr Czaja zadał pytanie, czy ktoś chciałby zabrać głos ww
sprawie?
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na dwa stanowiska profesora
nadzwyczajnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, większością głosów wyraziła zgodę na
ogłoszenie konkursu na dwa stanowiska profesora nadzwyczajnego.
6.6 Zaopiniowanie wniosku Dziekana o powierzeniu dr hab. inż. Dariuszowi
Fuksie obowiązków kierownika „Pracowni Ekonomiki i Diagnostyki
Prawno-Podatkowej
Przedsiębiorstw”
w
Katedrze
Ekonomiki
i Zarządzania w Przemyśle
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo Kierownika Katedry Ekonomiki
i Zarządzania w Przemyśle w sprawie powołania kierownika pracowni w Katedrze.
Prof. dr hab. inż. Roman Magda wyjaśnił, że zmiany w Katedrze spowodowane są
przejściem na emeryturę dotychczasowego Kierownika Pracowni oraz zwrócił się
z prośbą o powołanie zaproponowanego Kierownika w osobie dra hab. inż. Dariusza
Fuksy.
Następnie Dziekan prof. Piotr Czaja zadał pytanie, czy ktoś chciałby zabrać głos ww
sprawie?
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału
wniosek o powołanie Kierownika Pracowni w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania
w Przemyśle.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, większością głosów wyraziła zgodę na
powołanie dra hab. inż. Dariusza Fuksy na Kierownika „Pracowni Ekonomiki
i Diagnostyki Prawno-Podatkowej Przedsiębiorstw” w Katedrze Ekonomiki
i Zarządzania w Przemyśle.
Zaopiniowanie wniosku Dziekana o powołanie Komisji Konkursowej
w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
Dziekan Piotr Czaja poinformował, iż w związku ze zmianami kadrowymi w Katedrze
Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, zaistniała potrzeba zaopiniowania przez Radę
Wydziału, nowego składu Komisji Konkursowej. Wobec powyższego Kierownik
KEiZwP przedłożył następującą propozycję składu Komisji Konkursowej:
 Prof. dr hab. inż. Roman Magda – przewodniczący (Kierownik Katedry)
 Prof. dr hab. inż. Ryszard Snopkowski
 Dr hab. inż. Dariusz Fuksa
 Dr hab. inż. Marek Kęsek
 Dr hab. inż. Arkadiusz Kustra
 Dr inż. Jerzy Załucki
Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała skład Komisji Konkursowej w Katedrze
Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle.
6.7

9

7. Zatwierdzenie Regulaminu ustalania listy wniosków o nagrody Rektora na
Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH.
W związku z licznymi uwagami do zaproponowanego Regulaminu punkt został
przełożony na kolejne posiedzenie Rady Wydziału.
8. Powołanie Okręgowej Komisji Wyborczej
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że w związku ze zbliżającymi się Wyborami
na kadencję 2016/2020 Rada Wydziału zobowiązana jest do powołania Okręgowej
Komisji Wyborczej na wniosek Dziekana, w związku z tym przedstawia Radzie
Wydziału proponowanych kandydatów do Okręgowej Komisji Wyborczej:
dr inż. Artur Bator, mgr inż. Barbara Wojnicka-Put, dr hab. inż. Dariusz Chlebowski,
dr Dorota Pawluś, dr inż. Małgorzata Pawul, dr Monika Orlof-Naturalna, dr inż. Józef
Pyra, mgr inż. Krzysztof Skrzypkowski, mgr inż. Katarzyna Kryzia,
przedstawiciel studentów: Dawid Kurowski, Michał Reszuta.
Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod tajne głosowanie Rady Wydziału kandydatów do
Okręgowej Komisji Wyborczej.
Rada Wydziału jednomyślnie powołała Okręgową Komisję Wyborczą
w przedstawionym składzie.
Zał. Nr 8 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
9. Wolne wnioski
Dziekan Wydziału przekazał następujące informacje:
 18.02. br. Pani dr Izabela Jonek-Kowalska wystąpi na cyklicznym
Wydziałowym Seminarium Naukowym z referatem
zatytułowanym:
„Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw górniczych w dobie
globalizacji”. Udział w sympozjum i w dyskusji naukowej jest wysoce zalecany
wszystkim samodzielnym pracownikom nauki na Wydziale,
 02.04. br. (sobota) odbędzie się wręczenie dyplomów Absolwentom studiów
I-go stopnia.
DZIEKAN

Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja

Protokołowała:
Mgr inż. Sylwia Sapińska
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