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Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prowadził Dziekan Wydziału
prof. dr hab. inż. Marek Cała.
1. Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1 Zatwierdzenie porządku obrad Rady
Dziekan prof. Marek Cała zaproponował zmianę w programie Rady Wydziału
poprzez uzupełnienie porządku obrad Rady o punkt:
6.6 Zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie zatrudnienia prof. dr hab.
inż. Macieja Mazurkiewicza na stanowisku profesora zwyczajnego na czas
określony (KIŚiPS)
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Wobec braku uwag do zaproponowanego przez Dziekana porządku obrad, Rada
Wydziału w głosowaniu jawnym, zaakceptowała porządek obrad wraz ze zmianą.
1.2 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu
01.12.2016
Wobec braku uwag, Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, zatwierdziła treść
protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 01.12.2016 roku.
1.3 Sprawy bieżące
Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie
porządku obrad.
2. Komunikaty Dziekana
Dziekan Wydziału przekazał informacje dotyczące:
 zmiany Ustawy o Szkolnictwie Wyższym,
 kategoryzacji Jednostek Organizacyjnych Uczelni za lata 2013 – 2016. Został
powołany wydziałowy zespół do przygotowania danych w skład którego
wchodzą: dr hab. inż. Piotr Małkowski, prof. AGH, dr hab. inż. Alicja UliaszBocheńczyk, prof. AGH, dr inż. Maciej Zajączkowski, dr hab. inż. Dariusz
Chlebowski, dr hab. inż. Dariusz Fuksa,
 dotacji dydaktycznej zwracając uwagę na jakość kształcenia.
Głos zabrali prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś oraz prof. dr hab. inż. Piotr
Czaja, którzy odnieśli się do obowiązującego Rozporządzenia w sprawie
dotacji dydaktycznej z budżetu państwa dla uczelni publicznych,
 sytuacji lokalowej Wydziału,
 przyjazdu 15 inżynierów z Indii, którzy od 20.02 br. wezmą udział w kursie
zamówionym pod kierownictwem dra hab. inż. Piotra Małkowskiego, prof.
AGH.
 Dziekan złożył podziękowania prof. dr hab. inż. Stanisławowi Nawratowi za
wieloletnią współpracę z Chinami,
 uruchomienia od stycznia br. projektu „Kompetentny Student na Rynku
Pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod kierownictwem
dr Justyny Swolkień.
3. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu
Dziekan prof. M. Cała przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu, które
odbyło się w dniu 25.01.2017 roku.
4. Sprawy dydaktyki i jakości kształcenia
4.1 Reasumpcja Uchwały Nr 18/2016 Rady Wydziału w sprawie „Zmian
w
zasadach
dyplomowania
na
studiach
stacjonarnych
i niestacjonarnych I i II stopnia na Wydziale Górnictwa
i Geoinżynierii AGH”
Prodziekan ds. Kształcenia dr inż. Radosław Pomykała omówił, przedstawiając
w formie prezentacji komputerowej, zmiany w zasadach dyplomowania na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na Wydziale Górnictwa
i Geoinżynierii AGH.
Wobec braku uwag oraz głosów w dyskusji Dziekan prof. M. Cała poddał pod
głosowanie Rady Wydziału reasumpcję Uchwały Nr 18/2016 Rady Wydziału
w sprawie „Zmian w zasadach dyplomowania na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych I i II stopnia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy
wniosek.
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4.2 Sprawy bieżące
Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski przedstawił wyniki
egzaminów kierunkowych inżynierskich, zwrócił uwagę na zwiększenie kontroli
podczas egzaminów.
Prodziekan ds. Współpracy dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH poinformował,
iż 11 stycznia br. odbyło się spotkanie z Prorektorem ds. Współpracy prof.
Jerzym Lisem. Na spotkaniu została przedstawiona nowa struktura, w której
został utworzony Dział Współpracy z Administracją i Gospodarką. Ponadto został
uruchomiony projekt dla AGH o nazwie Inkubator Innowacyjności - do
współpracy przy tym projekcie Dziekan WGiG powołał dr inż. Alonę Nad.
Następnie Prodziekan przekazał informację o rekrutacji do Programu Erasmus+
Studentów studiów III stopnia oraz Pracowników AGH, która trwa do
15.02.2017 r. W projekcie uczestniczy m.in. Uczelnia Partnerska - Anhui
University of Science and Technology, Chińska Republika Ludowa.
5. Przewody doktorskie i habilitacyjne
5.1 Powołanie recenzentów i składu komisji doktorskiej w przewodzie
doktorskim mgr inż. Katarzyny Kryzi
Dziekan prof. M. Cała poinformował, że wpłynęło pismo prof. dra hab. inż.
Tadeusza Majcherczyka, promotora pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Kryzi
informujące o przyjęciu pracy doktorskiej wraz z prośbą o nadanie sprawie
dalszego biegu. Dziekan prof. M. Cała przedstawił propozycje kandydatów na
recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Kryzi:
 prof. dr hab. inż. Jan Białek– Politechnika Śląska,
 dr hab. inż. Andrzej Kowalski, prof. GIG
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zaakceptowała zaproponowanych
kandydatów na recenzentów.
Następnie Dziekan przedstawił proponowany skład Komisji Doktorskiej:
 dr hab. inż. Daniel Saramak prof. AGH – przewodniczący,
 prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz,
 prof. dr hab. inż. Roman Kinasz,
 prof. dr hab. inż. Roman Magda,
 dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, prof. AGH,
 dr hab. inż. Zbigniew Burtan.
Wobec braku uwag oraz głosów w dyskusji, Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym,
zatwierdziła skład Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny
Kryzi.
5.2 Opinia Rady Wydziału w sprawie odwołania dr inż. Ewy KawalecLatała od decyzji Rady Wydziału w sprawie odmowy nadania
stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych
Dziekan prof. Marek Cała szczegółowo przypomniał fakty z poprzedniego
posiedzenia
Rady
Wydziału
w
dniu
01.12.2016
r.
Wówczas,
w wyniku decyzji CK o uchyleniu zaskarżonej uchwały nr 69/2015 z dnia 26
listopada 2015, Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie odmowy nadania dr
inż. Ewie Kawalec-Latała stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych.
Następnie Dziekan poinformował, iż w dniu 03.01.br. wpłynęło odwołanie dr inż.
E. Kawalec-Latały od uchwały z dnia 01.12.2016 r. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami Rada przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią.
Treść odwołania oraz opinii została przesłana drogą elektroniczną do
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uprawnionych Członków Rady Wydziału. W dalszej części prof. M. Cała
poinformował, iż opinia została skonsultowana z Zespołem Radców Prawnych. Po
omówieniu treści zawartej w opinii Dziekan Wydziału otworzył dyskusję.
Głos zabrał prof. P. Czaja, który przypomniał, iż nasz Wydział został wskazany
przez Centralną Komisję do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr
inż. E. Kawalec-Latały bez możliwości odmowy przyjęcia wniosku.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod
głosowanie Rady Wydziału opinię Rady Wydziału w sprawie odwołania dr inż. Ewy
Kawalec-Latała od decyzji Rady Wydziału w sprawie odmowy nadania stopnia
doktora habilitowanego nauk technicznych.
W wyniku licznych uwag do brzmienia wyżej postawionego wniosku Dziekan poddał
pod
głosowanie
Rady
Wydziału:
Przyjęcie
opinii
Rady
Wydziału
w sprawie odwołania dr inż. Ewy Kawalec-Latała od decyzji Rady Wydziału
w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, większością głosów przyjęła powyższy
wniosek.
6. Sprawy osobowe
6.1 Poparcie wniosku o nadanie dr hab. Jolancie Marciniak-Kowalskiej
tytułu profesora nauk technicznych
Dziekan prof. Marek Cała poinformował, że protokół z posiedzenia Zespołu
powołanego w sprawie nadania dr hab. Jolancie Marciniak-Kowalskiej tytułu
profesora nauk technicznych oraz recenzje zostały przesłane do Członków Rady
Wydziału drogą elektroniczną.
Następnie Dziekan oddał głos prof. dr. hab. inż. Kazimierzowi Trybalskiemu –
przewodniczącemu Zespołu, który na wstępie zwrócił uwagę na fakt, iż wniosek
dr hab. J. Marciniak-Kowalskiej jako pierwszy jest procedowany według nowych
przepisów. Szczegółowo omówił przebieg posiedzenia Zespołu z dnia 17.01.2017 r.
Przedstawił konkluzję protokołu, w którym Zespół, po zapoznaniu się
z całokształtem dorobku naukowego dr hab. Jolanty Marciniak-Kowalskiej i opiniami
recenzentów, przedkłada Radzie Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii uchwałę
w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. Jolancie Marciniak-Kowalskiej tytułu
profesora nauk technicznych.
Dziekan prof. M. Cała otworzył dyskusję – wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan
poddał pod tajne głosowanie Rady Wydziału podjęcie uchwały w sprawie poparcia
wniosku o nadanie dr hab. Jolancie Marciniak-Kowalskiej tytułu profesora
w dziedzinie nauk technicznych.
Wyniki głosowania: uprawnionych - 44 osoby, obecnych - 36 osób,
głosujących – 35 osób, głosów tak - 33, głosów nie – 2, wstrzym. się - 0.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę w sprawie poparcia wniosku
o nadanie dr hab. Jolancie Marciniak-Kowalskiej tytułu profesora w dziedzinie nauk
technicznych.
6.2 Powołanie recenzentów dla oceny dorobku naukowego w związku
z zatrudnieniem dr hab. inż. Alicji Uliasz-Bocheńczyk, prof. AGH
na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
(KIŚiPS)
Dziekan prof. M. Cała poinformował, że wpłynęło podanie dr hab. inż. Alicji UliaszBocheńczyk, prof. AGH z prośbą o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku
profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony. Podanie zostało poparte przez
Kierownika Katedry Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców.
Następnie do oceny dorobku naukowo-dydaktycznego dr hab. inż. Alicji UliaszBocheńczyk, prof. AGH Dziekan zaproponował następujących recenzentów:
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prof. dr hab. inż. Kazimierz Trybalski, prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny
z Politechniki Śląskiej.
Wobec braku uwag oraz głosów w dyskusji Dziekan Wydziału postawił pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o powołanie prof. dr hab. inż. Kazimierza
Trybalskiego oraz prof. dr hab. inż. Zbigniewa Giergicznego na recenzentów
dorobku naukowo-dydaktycznego dr hab. inż. Alicji Uliasz-Bocheńczyk, prof. AGH.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym pozytywnie zaopiniowała powyższy
wniosek.
Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja przekazał informację o trwających przygotowaniach
nowych zasad dotyczących obejmowania stanowiska profesora nadzwyczajnego
w AGH.
6.3 Zaopiniowanie
wniosku
Dziekana
w
sprawie
przedłużenia
zatrudnienia dr inż. Artura Batora na stanowisku starszego
wykładowcy (KEZP)
Dziekan prof. Marek Cała poinformował, że wpłynęło podanie dra inż. Artura
Batora z prośbą o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy.
Następnie Dziekan przedstawił uzasadnienie przedłużenia zatrudnienia (podobnie
jak w punkcie 6.4) na stanowisku starszego wykładowcy na czas określony tj: do
21.11.2018 r.
W dalszej kolejności Dziekan otworzył dyskusję w której głos zabrał prof. dr hab.
inż. Roman Magda zadając pytanie: czy sprawa zatrudnienia na czas określony była
konsultowana z Działem Kadrowym AGH?
Jako drugi głos zabrał Kierownik Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle,
prof. Ryszard Snopkowski popierając podanie dra inż. A. Batora.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o przedłużenie zatrudnienia dra inż. Artura
Batora na stanowisku starszego wykładowcy do dnia 21.11.2018 r.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
6.4 Zaopiniowanie
wniosku
Dziekana
w
sprawie
przedłużenia
zatrudnienia dr inż. Mariusza Sierpnia na stanowisku starszego
wykładowcy (KEZP)
Dziekan prof. Marek Cała poinformował, że wpłynęło podanie dra inż. Mariusza
Sierpnia z prośbą o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku starszego
wykładowcy.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o przedłużenie zatrudnienia dra inż. Mariusza Sierpnia na
stanowisku starszego wykładowcy do dnia 21.11.2018 r.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
Wyniki głosowania: uprawnionych – 75 osób, obecnych – 56 osób,
głosów tak – 49, głosów nie – 0, wstrzym. się – 1.
6.5 Zaopiniowanie wniosku Dziekana o powołanie Komisji Konkursowej
w Katedrze Górnictwa Podziemnego
Dziekan prof. Marek Cała poinformował, że wpłynęło pismo od Kierownika Katedry
Górnictwa Podziemnego, który zwraca się z prośbą o zatwierdzenie składu komisji
ds. rozstrzygania konkursów kadrowych w KGP.
Proponowany skład komisji:
Przewodniczący Komisji: dr hab. inż. Zbigniew Burtan
Członkowie:
prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak
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dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH
dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, prof. AGH
dr hab. inż. Dariusz Chlebowski
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału
wniosek o powołanie Komisji Konkursowej w Katedrze Górnictwa Podziemnego
w wyżej przedstawionym składzie.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.
6.6 Zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie zatrudnienia prof. dr
hab. inż. Macieja Mazurkiewicza na stanowisku profesora
zwyczajnego na czas określony (KIŚiPS)
Dziekan prof. M. Cała przedstawił uzasadnienie zatrudnienia prof. dra hab. inż.
Macieja Mazurkiewicza na stanowisku profesora zwyczajnego na czas określony tj:
do 31.07.2017 r. w wymiarze ¼ etatu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału
wniosek w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. inż. Macieja Mazurkiewicza na
stanowisku profesora zwyczajnego do 31.07.2017 r. w wymiarze ¼ etatu.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.
Zaopiniowanie wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji
Narodowej
Dziekan prof. M. Cała poinformował, że wpłynęło 7 wniosków o nadanie Medalu
Komisji Edukacji Narodowej.
Nazwiska osób zostały przedstawione za pomocą slajdu.
Wobec braku uwag oraz głosów w dyskusji, Dziekan poddał każdy wniosek
z osobna pod tajne głosowanie Rady Wydziału:
1. Dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH
2. Dr hab. inż. Edyta Brzychczy, prof. AGH
3. Dr hab. inż. Piotr Małkowski, prof. AGH
4. Dr hab. inż. Dariusz Obracaj, prof. AGH
5. Dr hab. inż. Arkadiusz Kustra
6. Dr inż. Mariusz Kapusta
7. Dr inż. Zbigniew Rak
Rada Wydziału wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższymi wnioskami.
7.

Wolne wnioski
Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie
porządku obrad.

DZIEKAN
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

Prof. dr hab. inż. Marek Cała

Protokołowała:
Mgr inż. Sylwia Sapińska
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