Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
Kraków, dnia 31.03.2016 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 03.03.2016 roku
Porządek obrad:
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9.

Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1
Zatwierdzenie porządku obrad rady
1.2
Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia rady wydziału w dniach 28.01.2016
1.3
Sprawy bieżące
Komunikaty Dziekana
Sprawozdanie z posiedzenia Senatu
Sprawy dydaktyki i jakości kształcenia
4.1
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach studiów na kierunku
Inżynieria środowiska
4.2
Sprawy bieżące
Przewody doktorskie i habilitacyjne
5.1
Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr
inż. Marty Podobińskiej-Staniec;
5.2
Zmiana egzaminatora w przewodzie doktorskim mgr inż. Marty
Podobińskiej-Staniec;
5.3
Zmiana przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w przewodzie
doktorskim mgr inż. Artura Ulaszka
5.4
Podjęcie uchwały w sprawie nadania dr Izabeli Jonek-Kowalskiej stopnia
doktora habilitowanego nauk technicznych
Sprawy osobowe
6.1
Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursów na stanowisko dwóch
profesorów nadzwyczajnych (KGBiG)
Zaopiniowanie wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej
Zatwierdzenie zmiany członka Okręgowej Komisji Wyborczej
Wolne wnioski

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
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja zaproponował zmianę kolejności punktów oraz
uzupełnienie porządku obrad Rady poprzez wprowadzenie następujących punktów:
4.2.

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim
2016/2017 (szczegółowe) i 2017/2018 (ogólne).
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4.3.

Zmiana opiekuna naukowego doktorantki mgr inż. Joanny Sierki.

8.

Zatwierdzenie zmiany w składzie Komisji do oceny okresowej
pracowników.

9.

Reasumpcja uchwały nr 39/2015 z dnia 29.10.2015 w sprawie
rozliczania godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w roku
akademickim 2015/2016.

Anulowanie punktu 7.
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 protokołu z posiedzenia rady wydziału w dniu 28.01.2016
Wobec braku uwag, Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła protokół
z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 28.01.2016 roku.
Następnie Dziekan odczytał listę osób nieobecnych usprawiedliwionych na posiedzeniu
Rady Wydziału.
1.3 Sprawy bieżące
Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie
porządku obrad.
2. Komunikaty Dziekana
Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Piotr Czaja,
 przekazał podziękowania wszystkim Pracownikom za udział i zaangażowanie
w związku z zakończoną wizytacją zespołu Polskiej Komisji Akredytacyjnej
na naszym Wydziale,
 przypomniał, iż czwartek jest dniem, na który powinno się ustalać terminy
wszelkich posiedzeń np. komisji oraz obron rozpraw doktorskich,
 przypomniał, że do 18.03. br. wszyscy Pracownicy Wydziału (oprócz
nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora) powinni
wypełnić formularz samooceny w związku z oceną okresową pracowników
za okres 2014 – 2015,
 poinformował, iż 10.03.2016 r. odbędzie się seminarium z cyklu
„Naukowych spotkań z techniką” na którym referat wygłosi prof. Marek
Mrugała,
 przekazał informację o uruchomieniu współpracy z Uniwersytetem
w Santiago w Chile,
 poinformował, iż wynik finansowy Wydziału za 2015 rok jest dodatni.
3. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu w dniu
02.03.2016 roku.
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4. Sprawy dydaktyki i jakości kształcenia
4.1 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach studiów na kierunku
Inżynieria Środowiska
Dziekan prof. Piotr Czaja zwrócił się do Rady Wydziału z prośbą, o zatwierdzenie
zmiany w planach studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych. Zmiana dotyczy ilości godzin wykładów i ćwiczeń
laboratoryjnych z przedmiotu: Zagospodarowanie odpadów pod ziemią na specjalności:
Zagospodarowanie surowców i odpadów.
Następnie Dziekan 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 powyższej sprawie.
4.2 Zasady rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017
(szczegółowe) i 2017/2018 (ogólne)
Prodziekan prof. dr hab. inż. Marek Cała zwrócił się z prośbą do Członków Rady
Wydziału o zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia doktoranckie. Poinformował,
iż propozycja zasad rekrutacji została przesłana do Członków Rady Wydziału drogą
elektroniczną. Prodziekan przedstawił zmiany jakie zostały dokonane w porozumieniu z
Samorządem Doktorantów w porównaniu do zasad z ubiegłego roku.
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 poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku
akademickim 2016/2017 (szczegółowe) i 2017/2018 (ogólne).
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
4.3 Zmiana opiekuna naukowego doktorantki mgr inż. Joanny Sierki
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, iż wpłynęło podanie mgr inż. Joanny Sierki
z prośbą o zmianę Opiekuna Naukowego, którym obecnie jest dr hab. inż. Alicja
Uliasz-Bocheńczyk. Doktorantka proponuje, aby nowym opiekunem naukowym
został dr hab. inż. Dariusz Foszcz.
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 wniosek o powołanie dra hab. inż. Dariusza Foszcza jako opiekuna
naukowego Doktorantki mgr inż. Joanny Sierki.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.
4.4 Sprawy bieżące
Prodziekan dr hab. inż. Zbigniew Burtan przedstawił wyniki rekrutacji na II stopień
studiów stacjonarnych na wszystkich kierunkach kształcenia na Wydziale.
Prodziekan dr hab. inż. Marek Borowski przekazał następujące informacje:
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 zakończyła się rekrutacja do IV edycji programu „Go Global Internship”. Program
ten organizowany jest przez KGHM Polska Miedź S.A. w formie dwumiesięcznych
praktyk, które odbywają się w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie,
 z inicjatywy Wydziałowego Samorządu Studentów podczas dni otwartych odbędą
się Studenckie Targi Pracy.
Prodziekan dr hab. inż. Zbigniew Burtan zwrócił się z prośbą, w związku
zakończeniem sesji egzaminacyjnej dla I i III roku studiów niestacjonarnych,
o terminowe dostarczenie podpisanych protokołów do Dziekanatu Studiów
Niestacjonarnych.
5. Przewody doktorskie i habilitacyjne
5.1 Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr
inż. Marty Podobińskiej-Staniec
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował, iż wpłynęło pismo prof. dra hab.
inż. Romana Magdy, promotora pracy doktorskiej mgr inż. Marty PodobińskiejStaniec, informujące o przyjęciu pracy doktorskiej wraz z prośbą o nadanie sprawie
dalszego biegu. Promotorem pomocniczym jest dr inż. Barbara Kowal.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił propozycje kandydatów na recenzentów
rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Podobińskiej-Staniec:
 prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski – Politechnika Śląska,
 dr hab. inż. Edyta Brzychczy.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zaakceptowała zaproponowanych kandydatów.
Następnie Dziekan przedstawił proponowany skład Komisji doktorskiej do którego,
oprócz powołanych wcześniej promotora, promotora pomocniczego i recenzentów,
wchodzą:
 prof. dr hab. inż. Kazimierz Trybalski - przewodniczący,
 prof. dr hab. inż. Ryszard Snopkowski,
 dr hab. inż. Jerzy Cieślik,
 dr hab. inż. Marek Kęsek,
 dr hab. inż. Tomasz Niedoba,
 dr hab. inż. Dariusz Obracaj,
 dr hab. inż. Anna Ostręga.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła skład Komisji doktorskiej
w przewodzie doktorskim mgr inż. Marty Podobińskiej-Staniec.
5.2 Zmiana egzaminatora w przewodzie doktorskim mgr inż. Marty
Podobińskiej-Staniec
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, iż wpłynęło pismo Kierownika Katedry
Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle w sprawie zmiany egzaminatora z przedmiotu:
„Metody matematyczne w technice i badaniach naukowych” w przewodzie doktorskim
mgr inż. Marty Podobińskiej-Staniec. Potrzeba zmiany spowodowana jest przejściem na
emeryturę powołanego wcześniej egzaminatora prof. dra hab. inż. Tadeusza
Tumidajskiego.
Dziekan zaproponował powołanie dra hab. inż. Tomasza Niedoby jako egzaminatora
w przewodzie doktorskim mgr inż. Marty Podobińskiej-Staniec.
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Wobec braku innych propozycji oraz głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja
poddał pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o powołanie dra hab. inż. Tomasza
Niedoby jako egzaminatora z przedmiotu „Metody matematyczne w technice i badaniach
naukowych” w przewodzie doktorskim mgr inż. Marty Podobińskiej-Staniec.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zatwierdziła powyższy wniosek.
5.3 Zmiana przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w przewodzie
doktorskim mgr inż. Artura Ulaszka
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, iż ze względu na udokumentowaną dłuższą
nieobecnością prof. dr hab. inż. Bernarda Nowaka, proponuje powołanie dr hab. inż.
Daniela Saramaka na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w przewodzie
doktorskim mgra inż. Artura Ulaszka.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o powołanie dr hab. inż. Daniela Saramaka na
przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgra inż.
Artura Ulaszka.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zatwierdziła powyższy wniosek.
5.4 Podjęcie uchwały w sprawie nadania dr Izabeli Jonek-Kowalskiej stopnia
doktora habilitowanego nauk technicznych
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował, że opinie Recenzentów, protokół
z posiedzenia Komisji habilitacyjnej, protokół z przebiegu glosowania w trybie
jawnym, uchwała Komisji Habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem zostały przesłane
drogą elektroniczną do Członków Rady Wydziału.
Następnie Sekretarz Komisji habilitacyjnej dr hab. inż. Beata Trzaskuś-Żak odczytała
tekst uchwały Komisji Habilitacyjnej w postepowaniu habilitacyjnym dr Izabeli
Jonek-Kowalskiej z dnia 19 lutego 2016 roku wraz z uzasadnieniem podjętej uchwały.
W dalszej kolejności Dziekan Wydziału zadał pytanie czy ktoś z Państwa chciałby
zadać pytanie skierowane do Pani Sekretarz lub zabrać głos w tej sprawie?
Wobec braku pytań oraz głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek w sprawie nadania bądź odmowy nadania
dr Izabeli Jonek-Kowalskiej stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o nadaniu dr Izabeli JonekKowalskiej stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych.
6. Sprawy osobowe
6.1 Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursów na stanowisko dwóch
profesorów nadzwyczajnych (KGBiG)
Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił pismo Kierownika Katedry
Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki z prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie
konkursów na stanowisko dwóch profesorów nadzwyczajnych.
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 ogłoszenie konkursu na stanowisko dwóch profesorów nadzwyczajnych.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
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7. Zatwierdzenie zmiany członka Okręgowej Komisji Wyborczej
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił prośbę Pani dr Moniki Orlof-Naturalny
o wyłączenie Jej ze składu Okręgowej Komisji Wyborczej oraz zaproponował powołanie
dr Agnieszki Bożęckiej.
Wobec braku innych propozycji oraz głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o powołanie dr Agnieszki Bożęckiej jako członka
Okręgowej Komisji Wyborczej za dr Monikę Orlof-Naturalny.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
8. Zatwierdzenie zmiany w składzie Komisji do oceny okresowej pracowników
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, iż w 2014 roku została powołana Komisja
ds. Oceny Okresowej Pracowników. Zadaniem Komisji jest ocena każdego nauczyciela
akademickiego, który wyrazi takie życzenie. Komisja składa się z następujących osób:
prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz-przewodniczący, prof. dr hab. inż. Bernard
Nowak, prof. dr hab. niż Marek Cała. W związku z udokumentowaną nieobecnością
prof. B. Nowaka, Dziekan zaproponował aby do składu Komisji Rada Wydziału
powołała prof. dra hab. inż. Zbigniewa Kasztelewicza.
Wobec braku uwag oraz innych propozycji Dziekan poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o powołanie prof. dra hab. inż. Zbigniewa Kasztelewicza jako członka
Komisji ds. Oceny Okresowej Pracowników za prof. dra hab. inż. Bernarda Nowaka.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym zatwierdziła powyższy wniosek.
9. Reasumpcja uchwały nr 39/2015 z dnia 29.10.2015 w sprawie rozliczania
godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w roku akademickim 2015/2016
Dziekan prof. Piotr Czaja zwrócił się z prośbą do Członków Rady Wydziału
o zatwierdzenie korekty w uchwale RW nr 39/2015. Zmiana polega na zmniejszeniu
liczby godzin z tytułu opieki nad kołem naukowym z 30 na 28.
Wobec braku uwag Dziekan postawił pod głosowanie Rady Wydziału wniosek
o reasumpcję uchwały nr 39/2015 z dnia 29.10.2015 w sprawie rozliczania godzin
zajęć dydaktycznych realizowanych w roku akademickim 2015/2016.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym zatwierdziła powyższy wniosek.
10. Wolne wnioski
Głos zabrał dr hab. inż. Piotr Małkowski, który zgłosił uwagę, iż w formularzu oceny
nauczyciela akademickiego brakuje rubryki za promotorstwo projektów inżynierskich.
Następnie głos zabrała dr Anna Młynarczykowska która:
 zwróciła się z prośbą do Dziekana Wydziału o podanie nazwisk osób, które zostały
upoważnione do weryfikacji danych zawartych w załączniku do formularza
samooceny pracowników,
 zgłosiła uwagę dotyczącą zalecenia Dziekana wypełniania ołówkiem części danych
w formularzu samooceny. Zaproponowała, aby ewentualną korektę nanoszono
poprzez przekreślenie danych zapisanych długopisem.
Udzielając odpowiedzi. Dziekan prof. Piotr Czaja wyraził zgodę na powyższą
propozycję. Następnie wymienił nazwiska osób, które w porozumieniu
z Kierownikami Katedr, zostały upoważnione do weryfikacji danych z Bazy Biblioteki
Głównej AGH, oraz CTT AGH w załączniku nr 1 część III oceny okresowej
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nauczycieli akademickich: mgr inż. Małgorzata Deja, inż. Bogusław Werblański, mgr
inż. Barbara Wojnicka-Put, mgr inż. Wojciech Cyrnek, mgr inż. Joanna Ranosz.
DZIEKAN
Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja
Protokołowała:
Mgr inż. Sylwia Sapińska
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