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Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prowadził Dziekan Wydziału
prof. dr hab. inż. Marek Cała.
1.1 Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1 Zatwierdzenie porządku obrad Rady
Dziekan prof. M. Cała zaproponował uzupełnienie porządku obrad Rady poprzez
wprowadzenie punktu:
4.5 Zaopiniowanie wniosków o utworzenie kursu doszkalającego „AutoCad”
oraz o powołanie kierownika kursu
oraz zmianę numeracji punktów.
Wobec braku uwag do zaproponowanego porządku obrad, Rada Wydziału
w głosowaniu jawnym, zatwierdziła porządek obrad wraz ze zmianami.
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1.2 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu
28.09.2017
Wobec braku uwag, Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, zatwierdziła treść
protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 28.09.2017 roku.
1.3 Sprawy bieżące
Dziekan prof. M. Cała poinformował iż wpłynęło zawiadomienie o nadaniu przez
Prezydenta RP prof. dr hab. inż. Jolancie Marciniak-Kowalskiej tytułu naukowego
profesora. Jednocześnie Dziekan złożył Pani Profesor gratulacje wręczając kwiaty.
Następnie Dziekan przekazał informację o wpłynięciu decyzji z Centralnej Komisji
do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie odwołania dr Ewy Kawalec-Latały od
uchwały Rady Wydziału GiG odmawiającej nadania stopnia naukowego doktora
habilitowanego nauk technicznych. Centralna Komisja jednomyślnie podjęła
decyzję o utrzymaniu w mocy zaskarżonej uchwały Rady Wydziału Górnictwa
i Geoinżynierii.
2. Komunikaty Dziekana
Niniejszy punt został opisany w punkcie nr 7 Wolne wnioski.
3. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu
Sprawozdanie z posiedzenia Senatu w dniu 25.10.2017 r. zostało przedstawione
przez Dziekana prof. M. Całę w punkcie nr 7 Wolne wnioski.
4. Sprawy dydaktyki i jakości kształcenia
4.1 Zatwierdzenie wykazu modułów objętych procedurą potwierdzenia
efektów uczenia się w roku akademickim 2017/2018
Prodziekan dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski przedstawił w formie prezentacji
komputerowej wykaz przedmiotów prowadzonych na poszczególnych kierunkach
kształcenia, które są objęte procedurą potwierdzania efektów uczenia się w roku
ak. 2017/2018 oraz zwrócił się z prośbą do Członków Rady Wydziału o ich
zatwierdzenie.
Przedstawione moduły zajęć zostały sporządzone w oparciu o Uchwałę Senatu
AGH nr 70/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
Wobec braku uwag oraz głosów w dyskusji Dziekan prof. M. Cała poddał pod
głosowanie Rady Wydziału powyższy wniosek.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia
wykazu modułów zajęć objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się
w roku akademickim 2017/2018
4.2

Zatwierdzenie sprawozdania z postępów doktorantów w roku
akademickim 2016/2017
Dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. AGH, Kierownik Studiów Doktoranckich
przedstawił sprawozdanie z postępów doktorantów w roku ak. 2016/2017
podając również ilość i wysokość przyznanych stypendiów najlepszym
doktorantom w minionym roku akademickim.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła sprawozdanie
z postępów doktorantów w roku akad. 2016/2017.
4.3 Powołanie opiekunów naukowych doktorantów I roku studiów
doktoranckich w roku akademickim 2017/2018
Kierownik Studiów Doktoranckich dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. AGH,
przedstawił proponowanych opiekunów naukowych doktorantów I-go roku
studiów w roku ak. 2017/2018.
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Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o powołanie opiekunów naukowych doktorantów I roku
studiów doktoranckich.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
4.4. Reasumpcja Uchwały Rady Wydziału nr 14/2017 z dnia 30 marca
2017 roku w sprawie wniosku do Senatu o utworzenie nowej
specjalności o nazwie „Lean Management” na kierunku Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji
Dr hab. inż. Arkadiusz Kustra zwrócił się z prośbą do Członków Rady Wydziału
o reasumpcję uchwały podjętej w marcu 2017 roku. Wniosek o utworzenie
specjalności był omawiany podczas obrad Komisji Senackiej, gdzie w wyniku
dyskusji, głównie na wniosek przedstawicieli Wydziału Zarządzania, zaproponowano
zmianę nazwy specjalności z „Lean Management” na „Lean Manufacturing”.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o reasumpcję Uchwały Rady Wydziału nr 14/2017 z dnia
30 marca 2017 roku 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 zatwierdziła powyższy wniosek.
4.5

Zaopiniowanie wniosków o utworzenie kursu doszkalającego
„AutoCad” oraz o powołanie kierownika kursu
Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski przedstawił potrzebę
uruchomienia kursu. Kurs jest skierowany do najlepszych studentów I roku studiów
na całej Uczelni, który zakończy się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego
umiejętności uczestników.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o utworzenie kursu doszkalającego „AutoCad”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
Następnie Dziekan prof. M. Cała zaproponował kandydaturę dra hab. inż. Zbigniewa
Niedbalskiego do pełnienia funkcji Kierownika kursu „AutoCad” oraz otworzył
dyskusję. Głos zabrał prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak, który zwrócił uwagę na
fakt obciążania prodziekanów dodatkowymi obowiązkami.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o powołanie dra hab. inż. Zbigniewa
Niedbalskiego na kierownika kursu doszkalającego „AutoCad”.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zatwierdziła powyższy wniosek.
4.6 Wyrażenie zgody na prowadzenie prac dyplomowych magisterskich
przez dr inż. Sebastiana Napieraja
Dziekan prof. M. Cała poinformował, iż wpłynęło pismo Kierownika Katedry
Górnictwa Podziemnego w sprawie upoważnienia dra inż. Sebastiana Napieraja
do prowadzenia prac dyplomowych.
Wobec braku głosów w dyskusji Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie prac dyplomowych
przez dr inż. Sebastiana Napieraja.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym zatwierdziła powyższy wniosek.
4.7 Sprawy bieżące
Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. inż. Radosław Pomykała zwrócił się z prośbą do
członków Rady Wydziału o wyrażenie zgody na zmianę nazwy przedmiotu dla II
stopnia studiów z Financial analysis of the company na: Analysis of the company
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and management problems. Zmiana podyktowana jest ujednoliceniem nazw
w uczelnianej bazie przedmiotów obcojęzycznych.
Wobec braku uwag, Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie Rady Wydziału
powyższy wniosek.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła zmianę nazwy przedmiotu.
5. Przewody doktorskie i habilitacyjne
5.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie
postępowania habilitacyjnego dr inż. Adama Gumińskiego
Dziekan prof. Marek Cała przedstawił sylwetkę Habilitanta oraz poinformował,
iż został powołany Zespół w składzie: prof. dr hab. inż. Roman Magda, prof. dr hab.
Ryszard Snopkowski, dr hab. inż. Edyta Brzychczy, prof. AGH, który zapoznał się
z dorobkiem naukowym dra inż. Adama Gumińskiego. Każdy z Członków Zespołu
jednoznacznie stwierdził, że dorobek naukowy pod względem jakościowym
i ilościowym jest wystarczający do otwarcia przewodu habilitacyjnego oraz mieści
się w dyscyplinie naukowej Górnictwo i geologia inżynierska.
Ponadto autoreferat Habilitanta został przesłany drogą elektroniczną do Członków
Rady Wydziału.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału
wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania
habilitacyjnego dra inż. Adama Gumińskiego.
Rada Wydziału w głosowaniu tajnym większością głosów podjęła powyższą
uchwałę.
5.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji
habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Adama
Gumińskiego
Dziekan prof. M. Cała przedstawił propozycję trzech członków komisji habilitacyjnej
w postępowaniu habilitacyjnym dra inż. Adama Gumińskiego:
 dr hab. Patrycja Bąk – sekretarz,
 prof. dr hab. inż. Ryszard Snopkowski – recenzent,
 dr hab. inż. Herbert Wirth – członek, Politechnika Wrocławska.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyznaczyła trzech członków komisji
habilitacyjnej w przedstawionym przez Dziekana składzie.
5.3 Podjęcie uchwały w sprawie nadania dr inż. Piotrowi Burmistrzowi
stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych
Sekretarz Komisji Habilitacyjnej dr hab. niż. Radosław Pomykała 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 przedstawił konkluzję protokołu, uchwałę oraz wynik
głosowania Komisji Habilitacyjnej. Poinformował, że posiedzenie Komisji
Habilitacyjnej odbyło się w formie wideokonferencji w dniu 26.09.2017 r.
W dalszej kolejności Dziekan Wydziału prof. M. Cała otworzył dyskusję.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek w sprawie nadania dr. inż. Piotrowi Burmistrzowi stopnia
doktora habilitowanego nauk technicznych.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę w sprawie nadania dr. inż.
Piotrowi Burmistrzowi stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych.
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6. Sprawy osobowe
6.1 Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora
nadzwyczajnego (KGBiG)
Dziekan prof. M. Cała przedstawił pismo Kierownika Katedry Geomechaniki,
Budownictwa i Geotechniki z prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału
wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym jednomyślnie wyraziła zgodę na
wystąpienie z powyższym wnioskiem.
7. Komunikaty Dziekana
Dziekan Wydziału poinformował o uzyskaniu przez nasz Wydział finansowania
projektu „Twój staż twoją szansą” w ramach programu POWER 2014-2020 oraz
złożył podziękowania Pracownikom za obecność w uroczystościach rozpoczęcia
roku akademickiego 2017/2018.
Następnie Dziekan prof. M. Cała za pomocą prezentacji komputerowej
przedstawił szczegółowo wynik kategoryzacji jednostek naukowych ogłoszony
przez MNiSW. Nasz Wydział otrzymał kategorię „B”. Dziekan dokonał analizy
pozycji Wydziału według poszczególnych kryteriów oceny na tle pozostałych
wydziałów AGH oraz uczelni technicznych w Polsce. Ocenie poddano osiągnięcia
naukowe i twórcze, potencjał naukowy, materialne efekty działalności naukowej
oraz wskazane przez jednostkę najistotniejsze efekty działalności naukowej.
Ocena obejmowała lata 2012-2016.
Podsumowując prof. M. Cała zwrócił głównie uwagę na publikacyjność
Pracowników naukowych Wydziału oraz otworzył dyskusję.
Jako pierwszy głos zabrał prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś zwracając uwagę na
działania w kierunku zmniejszenia liczby „N” i równocześnie pozyskiwanie przez
pracowników naukowych punktów za publikacje.
Prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak zaznaczył, iż publikowanie artykułów
w wysokopunktowanych czasopismach jest kosztowne ponadto, obecnie
możliwość publikowania w obszarze górniczym jest znikoma.
Jako kolejny głos zabrał prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański, który zaapelował
o wsparcie dla młodych naukowców w celu pozyskania środków na publikacje.
Dr hab. inż. Piotr Małkowski, prof. AGH zaproponował pod rozwagę stworzenie
własnego czasopisma.
Dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. AGH zwrócił uwagę na fakt, iż istnieje wiele
czasopism, w których można publikować swoje artykuły bez ponoszenia opłat.

DZIEKAN
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

Prof. dr hab. inż. Marek Cała

Protokołowała:
Mgr inż. Sylwia Sapińska
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