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PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii w dniu 26.02.2015 roku

Porządek obrad:
1.
Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1
Zatwierdzenie porządku obrad rady
1.2 Wręczenie dyplomów
1.3 Sprawy bieŜące
2.
Sprawozdanie z posiedzenia Senatu
3.
Komunikaty Dziekana
4.
Sprawy dydaktyki i jakości kształcenia
4.1 Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim
2015/2016 i 2016/2017
4.2 Powołanie kierownika studiów podyplomowych „Odpady w kopalniach –
prawo, technologia, środowisko”
4.3 Reasumpcja uchwały nr 7/2012 w sprawie opłat wnoszonych przez
cudzoziemców za studia
4.4
Sprawy bieŜące
5.
Przewody doktorskie i habilitacyjne
5.1
Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inŜ. Ewelinie Kasińskiej-Pilut
stopnia doktora nauk technicznych; wyróŜnienie pracy doktorskiej
5.4
Powołanie komisji do przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr inŜ.
Wojciecha Noworyty
5.5
Powołanie komisji do przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr inŜ.
Ewy Kawalec-Latały
6.
Sprawy osobowe
6.1
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Sebastiana Olesiaka na
stanowisku adiunkta (KGBiG)
6.2
WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta
(KIŚiPS)
7.
Zaopiniowanie wniosku o ustanowienie Medalu Bieniawskiego
8.
Wolne wnioski

Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii prowadził Prodziekan
Wydziału dr hab. inŜ. Marek Cała.
1.

Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1
Zatwierdzenie porządku obrad rady
Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała zaproponował uzupełnienie porządku obrad
rady: dodanie punktu: 5.4 Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inŜ. Michałowi
Kowalskiemu stopnia doktora nauk technicznych oraz zmianę numeracji kolejnych
punktów porządku obrad.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, większością głosów zaakceptowała
przedstawiony na posiedzeniu porządek obrad wraz ze zmianami.
1.2
Wręczenie dyplomów
Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała wręczył dr hab. inŜ. Stanisławowi Nawratowi
nominację na Kierownika Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu Zdroju.
1.3
Sprawy bieŜące
Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała
odczytał listę osób nieobecnych
usprawiedliwionych na posiedzeniu Rady Wydziału.
2.

Sprawozdanie z posiedzenia Senatu
Posiedzenie Senatu zostało przeniesione na inny termin.

3.

Komunikaty Dziekana
Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała przedstawił informacje dotyczące reformy
systemu dydaktycznego AGH.
4.

Sprawy dydaktyki
4.1 Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku
akademickim 2015/2016 i 2016/2017
Prof. dr hab. inŜ. Bernard Nowak, Kierownik Studiów Doktoranckich, przedstawił
propozycję szczegółowych zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akad.
2015/2016 dotyczącą terminu składania dokumentów, zasad i terminu kwalifikacji oraz
skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz propozycję ogólnych zasad rekrutacji na
studia doktoranckie w roku akad. 2016/2017 dotyczącą określenia kryterium rankingu
kandydatów i obszaru tematycznego egzaminu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała poddał
pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia
doktoranckie w roku akad. 2015/2016 i 2016/2017
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Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy
wniosek.
Zał. Nr 1 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
4.2

Powołanie kierownika studiów podyplomowych „Odpady w
kopalniach – prawo, technologia, środowisko”
Prodziekan dr inŜ. inŜ. Marek Cała przedstawił pismo Kierownika Katedry
InŜynierii Środowiska i Przeróbki Surowców w sprawie zmiany kierownika studiów
podyplomowych „Odpady w kopalniach – prawo, technologia, środowisko” oraz
zaproponował kandydaturę dr inŜ. inŜ. Alicji Uliasz-Bocheńczyk.
Dotychczasowym kierownikiem był dr inŜ. inŜ. Zbigniew Piotrowski.
Wobec braku głosów w dyskusji, Prodziekan dr inŜ. inŜ. Marek Cała poddał
pod głosowanie Rady Wydziału wniosek w sprawie powołania dr inŜ. inŜ. Alicji
Uliasz-Bocheńczyk na kierownika studiów podyplomowych „Odpady w kopalniach –
prawo, technologia, środowisko”
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, większością głosów zatwierdziła
powyŜszy wniosek.
Zał. nr 2 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
4.3

Reasumpcja uchwały nr 7/2012 w sprawie opłat wnoszonych przez
cudzoziemców za studia
Prodziekan dr inŜ. inŜ. Marek Borowski przedstawił propozycję opłat za studia
I i II stopnia dla obcokrajowców w języku polskim i angielskim i tak:
- za studia I i II stopnia w języku polskim – 3.000,00 EU/rok
- za studia I i II stopnia w języku obcym – 3.000,00 EU/rok.
Wobec braku głosów w dyskusji, Prodziekan dr inŜ. inŜ. Marek Cała poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie wysokości opłat za studia I i II
stopnia dla obcokrajowców.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, większością głosów zatwierdziła
powyŜszy wniosek.
Zał. Nr 3 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
4.4 Sprawy bieŜące
Prodziekan dr hab. inŜ. Edyta Brzychczy przedstawiła:
- sprawozdanie z rekrutacji na studia stacjonarne II0,
- informacje dotyczące rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016,
- informacje dotyczące organizacji sesji zimowej.
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5.

Przewody doktorskie i habilitacyjne
5.1
Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inŜ. Ewelinie KasińskiejPilut stopnia doktora nauk technicznych
Dr hab. inŜ. Kazimierz Trybalski, przewodniczący komisji doktorskiej
przedstawił protokół z publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inŜ. Eweliny
Kasińskiej-Pilut, która odbyła się 5.02.2015 roku.
Komisja doktorska, po wysłuchaniu autoreferatu doktorantki i dyskusji podczas obrony,
jednomyślnie podjęła uchwałę (na 10 osób uprawnionych, 9 obecnych, 9 głosami tak)
o wystąpieniu do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie Kandydatce stopnia doktora
nauk technicznych.
Wobec braku głosów w dyskusji, Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała postawił
wniosek komisji doktorskiej o nadanie mgr inŜ. Ewelinie Kasińskiej-Pilut stopnia
doktora nauk technicznych pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o nadaniu mgr inŜ. Ewelinie
Kasińskiej-Pilut stopnia doktora nauk technicznych.
Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała postawił wniosek komisji doktorskiej o
wyróŜnienie pracy doktorskiej mgr inŜ. Eweliny Kasińskiej-Pilut pod głosowanie Rady
Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wyróŜnieniu pracy
doktorskiej mgr inŜ. Eweliny Kasińskiej-Pilut.
Zał. Nr 4 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
5.2

Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inŜ. Michałowi
Kowalskiemu stopnia doktora nauk technicznych
Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała przedstawił protokół z publicznej obrony
rozprawy doktorskiej mgr inŜ. Michała Kowalskiego, która odbyła się 24.02.2015
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, Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała postawił
wniosek komisji doktorskiej o nadanie mgr inŜ. Michałowi Kowalskiemu stopnia
doktora nauk technicznych pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o nadaniu mgr inŜ. Michałowi
Kowalskiemu stopnia doktora nauk technicznych.
Zał. Nr 5 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
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5.3

Powołanie komisji do przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego
dr inŜ. Wojciecha Naworyty
Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała poinformował, Ŝe prof. dr hab. inŜ.
Zbigniew Kasztelewicz, prof. dr hab. inŜ. Ryszard Snopkowski, dr hab. inŜ. Marek
Cała, zostali powołani przez Dziekana do wstępnej do oceny dorobku naukowego dr inŜ.
Wojciecha Naworyty. Pozytywną ocenę wydały dwie osoby. Natomiast wszyscy
stwierdzili, Ŝe tematyka prac i publikacji dr inŜ. Wojciecha Naworyty, mieści się w
dyscyplinie naukowej: górnictwo i geologia inŜynierska tj. dyscypliny, w której
wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk
technicznych.
Wobec braku głosów w dyskusji, Prodziekan poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inŜ. Wojciecha
Naworyty oraz powołanie komisji habilitacyjnej w składzie:
- dr hab. inŜ. Anna Ostręga - sekretarz
- dr hab. inŜ. Marek Cała – recenzent
- prof. dr hab. inŜ. Anna Sobotka – członek.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, powołała komisję habilitacyjną
w przedstawionym składzie.
5.4

Powołanie komisji do przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego
dr inŜ. Ewy Kawalec-Latały
Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała poinformował, Ŝe wpłynęło pismo z
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia postępowania
habilitacyjnego dr inŜ. Ewy Kawalec-Latały. Tematyka prac i publikacji dr inŜ. Ewy
Kawalec-Latały mieści się w dyscyplinie: górnictwo i geologia inŜynierska tj.
dyscypliny, w której wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora
habilitowanego nauk technicznych.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału
wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inŜ. Ewy Kawalec-Latały
oraz powołanie komisji habilitacyjnej w składzie:
- dr hab. inŜ. Zbigniew Niedbalski - sekretarz
- dr hab. inŜ. Waldemar Korzeniowski – recenzent
- prof. dr hab. inŜ. Tadeusz Majcherczyk – członek.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, powołała komisję habilitacyjną
w przedstawionym składzie.
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6.

Sprawy osobowe
6.1
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Sebastiana
Olesiaka na stanowisku adiunkta (KGBiG)
Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała poinformował, Ŝe wpłynęła prośba
dr inŜ. Sebastiana Olesiaka o przedłuŜenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta.
Dr inŜ. Sebastianowi Olesiakowi upływa termin zatrudnienia na czas określony.
Wobec braku głosów w dyskusji, Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała poddał
pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr inŜ. Sebastiana Olesiaka na
stanowisku adiunkta od 1.10.2015 roku na czas nieokreślony.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
6.2

WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta
(KIŚiPS)
Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała przedstawił pismo kierownika Katedry
InŜynierii Środowiska i Przeróbki Surowców z prośbą o wyraŜenie zgody na ogłoszenie
konkursu na stanowisko asystenta.
Wobec braku głosów w dyskusji, Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, większością głosów wyraziła zgodę na
ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta.
7.

Zaopiniowanie wniosku o ustanowienie Medalu Bieniawskiego
Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała poinformował, Ŝe sprawa była sygnalizowana
na poprzedniej radzie wydziału w związku z tym przedstawia proponowany regulamin
przyznawania Medalu im. Profesora Zdzisława Bieniawskiego, projekt graficzny Medalu
oraz formularz wniosku za najlepszą pracę dyplomową z zakresu geoinŜynierii.
Wobec braku głosów w dyskusji, Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie regulaminu przyznawania Medalu
im. Profesora Zdzisława Bieniawskiego, projekt graficzny Medalu oraz formularz
wniosku.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy
wniosek.
Zał. nr 6 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
8. Wolne wnioski
Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie
porządku obrad.
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PRODZIEKAN
Dr hab. inŜ. Marek Cała

Protokołowała
Lucyna Wójcik

