Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
w Krakowie
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Kraków, dnia 14.12.2017

Porządek obrad
na posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, które odbędzie się w dniu 21 grudnia
2017 roku o godz. 10.00 w sali nr 15 paw. A-4, parter.
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Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1
Zatwierdzenie porządku obrad rady
1.2
Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia rady wydziału w dniu 30.11.2017
1.3
Wręczenie dyplomów
1.4
Sprawy bieżące
Komunikaty Dziekana
Sprawozdanie z posiedzenia Senatu
Sprawy dydaktyki i jakości kształcenia
4.1
Zatwierdzenie indywidualnych programów studiów dla studentów odbywających
studia za granicą w ramach programu Erasmus+
4.2
Reasumpcja Uchwały Rady Wydziału nr 51/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku
w
sprawie
uruchomienia
studiów
podyplomowych
pn.
„Budownictwo
i bezpieczeństwo tunelowe”, zatwierdzenia planu i programu studiów, punktów
ECTS oraz powołania kierownika studiów
4.3
Zaopiniowanie wniosku o utworzenie studiów podyplomowych pn. „Przeróbka
surowców mineralnych – przeróbka kopalin stałych”, powołanie kierownika
studiów, zatwierdzenie planu i programu studiów
4.4
Zaopiniowanie wniosku o utworzenie kursu dokształcającego pn. „Technologie i ich
efektywność kosztowa w przedsiębiorstwach wydobywczych branży górnictwa
węgla kamiennego”, zatwierdzenie planu i programu kursu
4.5
Zaopiniowanie wniosku o utworzenie kursów dokształcających realizowanych
w ramach projektu "Kompetentny student na rynku pracy”, zatwierdzenie planów
i programów kursów
4.6
Sprawy bieżące
Przewody doktorskie i habilitacyjne
5.1
Zmiana promotora w przewodzie doktorskim mgr Łukasza Grabowskiego
5.2
Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Phu Minh Vuong Nguyen stopnia
doktora nauk technicznych

Sprawy osobowe
6.1
6.2

6.3

7.

Powołanie recenzenta dla oceny dorobku naukowego w związku z zatrudnieniem
dr hab. inż. Zbigniewa Niedbalskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na
czas określony (KGBiG)

Zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Anny
Ostręgi na stanowisku naukowego profesora nadzwyczajnego na czas
określony oraz zmiany wymiaru zatrudnienia na stanowisku naukowodydaktycznego profesora nadzwyczajnego (KGO)
Zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie zatrudnienia dr inż. Andrzeja
Biessikirskiego na stanowisku asystenta naukowego na czas określony
(KGO)

Wolne wnioski

Dziekan
Prof. dr hab. inż. Marek Cała

