Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII

Kraków, dnia 12.04.2017 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 30.03.2017 roku

Porządek obrad:
1.
Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1
Zatwierdzenie porządku obrad rady
1.2
Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia rady wydziału w dniu 2.03.2017
1.3
Wręczenie dyplomów
1.4
Sprawy bieżące
2.
Komunikaty Dziekana
3.
Sprawozdanie z posiedzenia Senatu
4.
Sprawy dydaktyki i jakości kształcenia
4.1
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Budownictwo
4.2
Reasumpcja Uchwały Rady Wydziału nr 18/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r.
w
sprawie
zasad
dyplomowania
na
studiach
stacjonarnych
i niestacjonarnych I i II stopnia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii
4.3
Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Senatu o utworzenie nowej
specjalności o nazwie „Lean Management” na kierunku Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji
4.4
Sprawy bieżące
5.
Przewody doktorskie i habilitacyjne
5.1
Powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Łukasza
Bednarka
5.2
Powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Sebastiana
Napieraja
5.3
Podjęcie uchwały w sprawie nadania dr inż. Radosławowi Pomykale
stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych
6.
Sprawy osobowe
6.1
Zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie zatrudnienia dr hab. inż.
Alicji Uliasz-Bocheńczyk, prof. AGH na stanowisku profesora
nadzwyczajnego na czas nieokreślony (KIŚiPS)
7.
Wolne wnioski
Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prowadził Dziekan Wydziału
prof. dr hab. inż. Marek Cała. Na wstępie Dziekan odczytał nazwiska osób
nieobecnych – usprawiedliwionych.
1. Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1 Zatwierdzenie porządku obrad Rady
Wobec braku uwag do porządku obrad, Rada Wydziału w głosowaniu jawnym,
zatwierdziła porządek obrad.
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1.2 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu
02.03.2017
Wobec braku uwag, Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, zatwierdziła treść
protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 02.03.2017 roku.
1.3 Wręczenie dyplomów
Dziekan prof. M. Cała wręczył dyplom prof. dr hab. inż Annie Sobotce za
długoletnią pracę.
1.4 Sprawy bieżące
Dziekan prof. M. Cała powitał nowego członka Rady Wydziału – dra hab. inż.
Wojciecha Naworytę.
2. Komunikaty Dziekana
Dziekan Wydziału poinformował o:
 w dniu 24 marca 2017 roku odbyło się uroczyste zakończenie kursu dla grupy
hinduskich inżynierów,
 do 31.03. br. trwa konkurs na grant dziekański,
 przeprowadzonych seminariach naukowych w KGO, KIŚiPS, KGP,
 odbyło się spotkanie organizowane przez Uniwersytet Otwarty AGH podczas
którego wykład wygłosił prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś,
 w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle zainaugurowana została
Akademia State Street,
 odbyła się oficjalna prezentacja nowego Studenckiego Koła Naukowego
Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych „Detonator”,
 odbył się siedemnasty finał krajowy konkursu Global Management Challenge
Poland. Zespół studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
naszego Wydziału został Wicemistrzem Polski w największej na świecie
symulacji,
 Przedstawiciele Koła Naukowego „Kliwent” wzięli udział w targach Forum
Wentylacja – Salon Klimatyzacja 2017,
 z inicjatywy Koła Naukowego „Zarządzanie” odbyło się spotkanie z Panem Wiktorem
Sarotą, który jest współzałożycielem i prezesem zarządu inFakt sp. z o.o.,
 31.03. br obędzie się wręczenie dyplomów absolwentom studiów I i II stopnia.
Następnie prodziekan ds. nauki i finansów dr hab. inż. Arkadiusz Kustra
poinformował o przedłużonym terminie kategoryzacji Wydziału do dnia
21.04.2017 r.
3. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu
Dziekan prof. M. Cała przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu w dniu
29.03.2017 roku.
4. Sprawy dydaktyki i jakości kształcenia
4.1 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku
Budownictwo
Prodziekan ds. kształcenia dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski zwrócił się do Rady
Wydziału z prośbą, o zatwierdzenie zmiany w planach studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Budownictwo, polegającej na zmianie
formy zajęć z ćwiczeń projektowych na ćwiczenia laboratoryjne dla przedmiotu
„Fundamenty specjalne”.
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Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. M Cała poddał pod głosowanie
Rady Wydziału podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Budownictwo.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęła uchwałę w powyższej
sprawie.
4.2 Reasumpcja Uchwały Rady Wydziału nr 18/2016 z dnia 7 kwietnia
2016 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych I i II stopnia na Wydziale Górnictwa
i Geoinżynierii
Prodziekan dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski 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 Rady Wydziału nr 18/2016 z dnia
7 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych I i II stopnia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęła uchwałę w powyższej
sprawie.
4.3 Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Senatu o utworzenie
nowej specjalności o nazwie „Lean Management” na kierunku
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Kierownik Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle – prof. dr hab. inż.
Ryszard Snopkowski, przedstawił w formie prezentacji komputerowej
uzasadnienie powstania specjalności, wykaz osób proponowanych do
prowadzenia zajęć oraz propozycję planu studiów, który został zatwierdzony
przez Radę Programową. Zwrócił się z prośbą do Członków Rady Wydziału
o poparcie wniosku do Senatu o utworzenie nowej specjalności o nazwie „Lean
Management” na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
Następnie Dziekan prof. M. Cała poinformował, iż wszystkie wymogi formalne
zostały spełnione oraz otworzył dyskusję.
W dyskusji głos zabrali:
 prof. dr hab. inż. Piotr Czaja zwracając uwagę na anglojęzyczną nazwę
specjalności,
 dr inż. Krzysztof Broda stwierdził, że należy przygotować odpowiednie
uzasadnienie, by nazwa pozostała w języku angielskim,
 dr inż. Paweł Bogacz poinformował, iż po wielu dyskusjach nie znaleziono
polskojęzycznego odpowiednika nazwy specjalności,
 prof. dr hab. inż. Anna Sobotka zadała pytanie czy były brane pod uwagę
efekty kształcenia związane ze studiami inżynierskimi?
 odpowiedzi udzielił dr inż. P. Bogacz wskazując na nazwy przedmiotów
ujętych w planie studiów II stopnia na proponowanej specjalności,
 dr hab. inż. Arkadiusz Kustra zwrócił uwagę na fakt, iż przedmioty będą
zawierać głównie zagadnienia związane ze sferą produkcyjną w świetle
aspektów ekonomicznych.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady
Wydziału podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Senatu o utworzenie nowej
specjalności o nazwie „Lean Management” na kierunku Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęła uchwałę w powyższej
sprawie.
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4.4 Sprawy bieżące
Prodziekan ds. kształcenia dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski poinformował, iż od
roku ak. 2017/2018 będzie obowiązywać nowa Uchwała Senatu AGH w sprawie
pensum dla nauczycieli akademickich oraz przedstawił główne jej założenia.
Prodziekan ds. kształcenia dr hab. inż. Radosław Pomykała przekazał informacje
dotyczące:
 uruchomienia od 01.04. nowego programu zajęć dydaktycznych Syllabus na
następny rok akademicki,
 zmian w programach studiów,
 przesyłania do 10.04. do Przewodniczących Rad Programowych propozycji
przedmiotów obieralnych,
 planowanych szkoleń z systemu OSA oraz nowego Regulaminu Studiów,
 zgłaszania do Kierowników Katedr oraz do Dziekana Wydziału wyjazdów ze
studentami na ćwiczenia terenowe.
Prodziekan ds. współpracy dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH poinformował,
że 21.04. br odbędzie się Dzień Otwarty AGH oraz o rozpoczynającym się
procesie składania ankiet przez studentów do programu Erasmus.
5. Przewody doktorskie i habilitacyjne
5.1 Powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Łukasza
Bednarka
Dziekan prof. M. Cała poinformował, że wpłynęło pismo prof. dra hab. inż.
Tadeusza Majcherczyka, promotora pracy doktorskiej mgra inż. Łukasza Bednarka
informujące o przyjęciu pracy doktorskiej oraz prośbą o nadanie sprawie dalszego
biegu. Dziekan prof. M. Cała przedstawił propozycje kandydatów na recenzentów
rozprawy doktorskiej mgra inż. Łukasza Bednarka:
 prof. dr hab. inż. Jan Butra – Politechnika Wrocławska,
 dr hab. inż. Stanisław Duży, prof. Pol. Śl.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zaakceptowała zaproponowanych
kandydatów na recenzentów.
5.2 Powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż.
Sebastiana Napieraja
Dziekan prof. M. Cała poinformował, że wpłynęło pismo prof. dra hab. inż.
Stanisława Nawrata, promotora pracy doktorskiej mgra inż. Sebastiana Napieraja
informujące o przyjęciu pracy doktorskiej oraz prośbą o nadanie sprawie dalszego
biegu. Dziekan prof. M. Cała przedstawił propozycje kandydatów na recenzentów
rozprawy doktorskiej mgra inż. Sebastiana Napieraja:
 prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński – IMG PAN,
 prof. dr hab. inż. Jan Szlązak - Politechnika Śląska.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zaakceptowała zaproponowanych
kandydatów na recenzentów.
5.3 Podjęcie uchwały w sprawie nadania dr inż. Radosławowi
Pomykale stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych
Dziekan prof. M. Cała poinformował, że opinie Recenzentów, protokół
z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej, protokół z przebiegu głosowania w trybie
jawnym, uchwała Komisji Habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem zostały przesłane
drogą elektroniczną do Członków Rady Wydziału.
Następnie Sekretarz Komisji Habilitacyjnej dr hab. niż. Daniel Saramak, prof.
AGH przedstawił konkluzję protokołu, uchwałę oraz wynik głosowania Komisji
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Habilitacyjnej. Poinformował, że posiedzenie Komisji Habilitacyjnej odbyło się
w formie wideokonferencji.
W dalszej kolejności Dziekan Wydziału otworzył dyskusję w której głos zabrał
prof. dr hab. inż. Piotr Czaja rekomendując sylwetkę dra inż. R. Pomykały.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek w sprawie nadania dr. inż. Radosławowi
Pomykale stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę w sprawie nadania dr. inż.
Radosławowi Pomykale stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych.
6. Sprawy osobowe
6.1 Zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie zatrudnienia dr hab.
inż. Alicji Uliasz-Bocheńczyk, prof. AGH na stanowisku profesora
nadzwyczajnego na czas nieokreślony (KIŚiPS)
Dziekan prof. Marek Cała przedstawił ocenę dorobku naukowo-dydaktycznego
i organizacyjnego dr hab. inż. Alicji Uliasz-Bocheńczyk, prof. AGH wykonaną przez
prof. dra hab. inż. Kazimierza Trybalskiego oraz prof. dra hab. inż. Zbigniewa
Giergicznego (pełny tekst oceny został przesłany do Członków Rady Wydziału drogą
elektroniczną). Recenzenci stwierdzili, że Kandydatka spełnia kryteria do
zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego AGH na czas nieokreślony.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod tajne głosowanie
Rady Wydziału: zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie zatrudnienia dr hab.
inż. Alicji Uliasz-Bocheńczyk, prof. AGH na stanowisku profesora nadzwyczajnego
na czas nieokreślony.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.
7. Wolne wnioski
Prof. dr hab. inż. Ryszard Snopkowski zgłosił usprawiedliwienie swojej
nieobecności podczas uroczystości wręczenia dyplomów w dniu 31.03. br.
Prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański przekazał ciekawostkę, iż Prezydent USA
podjął decyzję o wycofaniu blokady związanej ze szkodliwością dla klimatu przez
górnictwo.

DZIEKAN
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

Prof. dr hab. inż. Marek Cała

Protokołowała:
Mgr inż. Sylwia Sapińska
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