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

Kraków, dnia 12.12.2017 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 30.11.2017 roku
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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 następujące zmiany w porządku obrad Rady:
 korektę punktu 4.1:
4.1 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach studiów II stopnia na
kierunku Górnictwo i Geologia, Inżynieria środowiska, Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji
 wprowadzenie punktu:
5.3 Zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie zatrudnienia dr hab. inż.
Andrzeja Więckowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na
czas określony (KGBiG)
 zmianę kolejności 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
26.10.2017
Wobec braku uwag, Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, zatwierdziła treść
protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 26.10.2017 roku.
1.3 Sprawy bieżące
Na prośbę Dziekana prof. M. Cały Rada Wydziału chwilą ciszy uczciła pamięć
zmarłego prof. dra hab. inż. Mieczysława Jawienia.
2. Komunikaty Dziekana
Dziekan Wydziału poinformował o:
 student IV roku kierunku Budownictwo Michał Gałuszka otrzymał dyplom za
najlepszą prezentację w sesji „Mechanika i modelowanie konstrukcji” podczas
konferencji „Młodzi dla Techniki 2017” zorganizowanej przez Politechnikę
Warszawską,
 trwającym procesie wprowadzenia programu badawczego dla JSW S.A. przez
nasz Wydział, w ramach którego m.in. planowana jest przebudowa sali 220
w pawilonie A1,
 20 – 22.11. odbył się IV Polski Kongres Górniczy, w którym uczestniczyło ok.
800 uczestników. W trakcie Kongresu miało miejsce podpisanie porozumienia
o współpracy pomiędzy naszym Wydziałem a firmą Tauron Wydobycie S.A.,
 13.11. nasz Wydział odwiedzili uczniowie szkół średnich z Lubaczowa,
 27.11. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią
Górniczo-Hutniczą a firmą EXME Berger Group,
 wpłynął formalnie pełny wynik kategoryzacji jednostek naukowych, od
którego Wydział będzie się odwoływać,
 Dziekan przekazał zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystościach
barbórkowych.
3. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu
Dziekan prof. M. Cała przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu w dniu
29.11.2017 r.
4. Sprawy dydaktyki i jakości kształcenia
4.1 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach studiów II stopnia na
kierunku Górnictwo i Geologia, Inżynieria Środowiska, Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji
Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski przedstawił w formie
prezentacji komputerowej zmiany w planach studiów II stopnia na kierunku
Górnictwo i Geologia w specjalnościach: Przeróbka surowców mineralnych,
Górnictwo odkrywkowe, Górnictwo podziemne, Geomechanika górnicza
i budownictwo podziemne oraz zwrócił się z prośbą do Członków Rady Wydziału
o ich zatwierdzenie. Następnie prodziekan dr hab. inż. Radosław Pomykała
również za pomocą prezentacji komputerowej przedstawił zmiany w planach
studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska oraz Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji w specjalnościach: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną
pracy, Controlling procesów produkcyjnych, Lean manufacturing, Zarządzanie
przedsiębiorstwem przemysłowym, Zarządzanie w inżynierii środowiska oraz
zwrócił się z prośbą do Członków Rady Wydziału o ich zatwierdzenie.
Wobec braku uwag oraz głosów w dyskusji Dziekan prof. M. Cała poddał pod
głosowanie Rady Wydziału podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach studiów
II stopnia na kierunku Górnictwo i Geologia, Inżynieria Środowiska, Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęła powyższą uchwałę.
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4.2

Podjęcie uchwały w sprawie zasad dyplomowania na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na Wydziale
Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Dr hab. inż. Radosław Pomykała omówił, przedstawiając w formie prezentacji
komputerowej,
zasady
dyplomowania
na
studiach
stacjonarnych
i niestacjonarnych I i II stopnia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH oraz
zwrócił się z prośbą do Członków Rady Wydziału o ich zatwierdzenie.
Wobec braku uwag oraz głosów w dyskusji Dziekan prof. M. Cała poddał pod
głosowanie Rady Wydziału podjęcie uchwały w sprawie zasad dyplomowania na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na Wydziale Górnictwa
i Geoinżynierii AGH.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie podjęła powyższą uchwałę.
4.3 Podjęcie uchwały w sprawie korekty w „Kryteriach szczegółowych
przyznawania stypendium doktoranckiego na Wydziale Górnictwa
i Geoinżynierii”
Kierownik Studiów Doktoranckich dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. AGH,
przedstawił w formie prezentacji komputerowej korekty w „Kryteriach
szczegółowych przyznawania stypendium doktoranckiego na Wydziale Górnictwa
i Geoinżynierii”. Zmiany spowodowane są wprowadzeniem nowego Regulaminu
Studiów Doktoranckich i zostały uzgodnione z Samorządem Doktorantów WGiG.
Zwrócił się z prośbą do Członków Rady Wydziału o zatwierdzenie
zaprezentowanych zmian.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie
Rady Wydziału podjęcie uchwały w sprawie korekty w „Kryteriach szczegółowych
przyznawania stypendium doktoranckiego na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
4.4. Podjęcie
uchwały
w
sprawie
szczegółowych
kryteriów
przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów
Dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. AGH, przedstawił w formie prezentacji
komputerowej szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów dla najlepszych
doktorantów.
Jest
to
nowy
dokument
opracowany
na
podstawie
ogólnouczelnianych
kryteriów
dotyczących
stypendiów
doktoranckich
przyznawanych ze środków Retora. Zwrócił się z prośbą do Członków Rady
Wydziału o zatwierdzenie zaprezentowanych zmian.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie
Rady Wydziału podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych kryteriów
przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
4.5 Wyrażenie zgody na realizację studiów doktoranckich wg
indywidualnego planu studiów przez mgr
inż. Agnieszkę
Trzcionkowską
Prof. Marek Cała poinformował, iż wpłynęło podanie mgr inż. A. Trzcionkowskiej
z prośbą o możliwość realizacji studiów według indywidualnego planu. Prośba
dotyczy semestru zimowego III roku studiów doktoranckich. Podanie zostało
poparte przez opiekuna naukowego - dr hab. inż. Edytę Brzychczy, prof. AGH,
oraz zgodę wyraził Kierownik Studiów Doktoranckich.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału
wniosek o wyrażenie zgody na realizację studiów doktoranckich wg
indywidualnego planu studiów przez mgr inż. Agnieszkę Trzcionkowską.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę w powyższej sprawie.
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4.6 Zatwierdzenie programów szkoleń realizowanych w ramach projektu
"Kompetentny student na rynku pracy"
Prodziekan dr hab. inż. Z. Niedbalski przedstawił w formie prezentacji
komputerowej, programy dodatkowych spotkań ze studentami kierunków
Budownictwo i Inżynieria Środowiska, realizowanych wraz z pracodawcami
w ramach zadania 5 i 6 w projekcie "Kompetentny student na rynku pracy".
Zwrócił się z prośbą do Członków Rady Wydziału o zatwierdzenie
zaprezentowanych programów spotkań gdyż jest to wymóg określony
w Regulaminie Konkursu.
Wobec braku głosów w dyskusji Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie programów szkoleń realizowanych
w ramach projektu "Kompetentny student na rynku pracy".
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym zatwierdziła powyższy wniosek.
4.7 Sprawy bieżące
Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie
porządku obrad.
5. Sprawy osobowe
5.1 Zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie zatrudnienia dr hab.
inż. Dariusza Fuksy na stanowisku profesora nadzwyczajnego na
czas określony (KEZP)
Dziekan prof. Marek Cała poinformował o wpłynięciu oceny dorobku naukowego,
dydaktycznego i organizacyjnego dra hab. inż. Dariusza Fuksy dokonanej przez
prof. dr hab. Marię Sierpińską. Recenzent stwierdza, iż osiągnięcia Kandydata
spełniają warunki o uzyskanie stanowiska profesora nadzwyczajnego. Pełny tekst
recenzji został przesłany do Członków Rady Wydziału drogą elektroniczną.
Następnie Dziekan otworzył dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan
prof. M. Cała poddał pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie
dra hab. inż. Dariusza Fuksy na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas
określony.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
5.2 Zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie zatrudnienia mgr inż.
Zuzanny Łacny na stanowisku asystenta naukowego na czas
określony (KGO)
Dziekan prof. Marek Cała przedstawił pismo Kierownika Katedry Górnictwa
Odkrywkowego prof. dra hab. inż. Zbigniewa Kasztelewicza, który zwraca się
z prośbą o zatrudnienie mgr inż. Zuzanny Łacny na stanowisku asystenta
naukowego. Zatrudnienie w wymiarze ½ etatu będzie finansowane z projektu
MIREU.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o zatrudnienie mgr inż. Zuzanny Łacny na stanowisku asystenta
naukowego na czas określony.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
5.3 Zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie zatrudnienia dr hab.
inż.
Andrzeja
Więckowskiego
na
stanowisku
profesora
nadzwyczajnego na czas określony (KGBiG)
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Dziekan prof. Marek Cała przedstawił podanie dra hab. inż. Andrzeja
Więckowskiego, prof. AGH o rozwiązanie obecnego zatrudnienia i jednocześnie
zatrudnienie na czas określony z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o zatrudnienie dr hab. inż. Andrzeja Więckowskiego na
stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
6. Wolne wnioski
Dziekan prof. M. Cała przekazał informację, iż w związku z uzyskaniem przez
nasz Wydział kategorii „B” podjęte zostaną działania w celu zmniejszenia liczby
„N”, do której zaliczani są również pracownicy inżynieryjno-techniczni
i administracyjni. Będzie się to wiązało ze zmianą zakresów czynności tych
pracowników, co w konsekwencji może doprowadzić do likwidacji etatów.
DZIEKAN
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

Prof. dr hab. inż. Marek Cała

Protokołowała:
Mgr inż. Sylwia Sapińska
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