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

Kraków, dnia 15.06.2018 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 24.05.2018 roku
Porządek obrad:
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4.2
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4.3
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i ich efektywność kosztowa w przedsiębiorstwach wydobywczych branży
górnictwa węgla kamiennego”, powołanie kierownika studiów, zatwierdzenie
planu i programu studiów
4.4
Zaopiniowanie wniosku o utworzenie kursu dokształcającego „Summer School
Mining, Civil and Enviromental Engineering”, zatwierdzenie planu i programu
kursu
4.5
Zatwierdzenie zmian w składzie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
4.6
Przedstawienie informacji o działaniu Wydziałowego Systemu Zapewnienia
Jakości Kształcenia i Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego w roku
akademickim 2017/2018
4.7
Sprawy bieżące
5. Przewody doktorskie i habilitacyjne
5.1
Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż.
Przemysława Zgrzebskiego z tematem pracy „Wykorzystanie dwupoziomowego
modelu sieci wentylacyjnej dla zwalczania zagrożeń aerologicznych w oddziale
wydobywczym ZG Polkowice-Sieroszowice”; powołanie promotora; wyznaczenie
egzaminów doktorskich i powołanie komisji przeprowadzających egzaminy
doktorskie; powołanie komisji doktorskiej
6. Sprawy osobowe
6.1
Zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr inż.
Marty Podobińskiej-Staniec na stanowisku asystenta na czas określony (KEZP)
6.2
Zaopiniowanie wniosku mgr inż. Adriana Borcza o udzielenie płatnego urlopu
naukowego (KGO)
6.3
Zaopiniowanie wniosku dr inż. Marty Podobińskiej-Staniec o udzielenie płatnego
urlopu naukowego
7. Wolne wnioski

Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prowadził Dziekan Wydziału
prof. dr hab. inż. Marek Cała.
Na początku posiedzenia Dziekan prof. M. Cała udzielił głosu prof. dr. hab. inż.
Bronisławowi Barchańskiemu, który przypomniał iż mija 60-ta rocznica śmierci
prof. dra hab. inż. Witolda Bydryka – byłego Rektora AGH w związku z tym
zaapelował o udostępnienie wszelkich materiałów związanych z ŚP prof. W.
Budrykiem.
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Następnie Dziekan prof. M. Cała wręczył dyplom za wieloletnią pracę prof. dr.
hab. inż. Romanowi Kinaszowi.
1. Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1 Zatwierdzenie porządku obrad Rady
Dziekan prof. M. Cała zaproponował następujące zmiany w porządku obrad Rady:
 Usunięcie punktów:
4.6 Przedstawienie
informacji
o
działaniu
Wydziałowego
Systemu
Zapewnienia Jakości Kształcenia i Wydziałowego Zespołu Audytu
Dydaktycznego w roku akademickim 2017/2018
6.2 Zaopiniowanie wniosku mgr inż. Adriana Borcza o udzielenie płatnego
urlopu naukowego (KGO)
 Korektę punktu 5.1
Polegającą na zmianie tematu pracy doktorskiej z: „Wykorzystanie
dwupoziomowego modelu sieci wentylacyjnej dla zwalczania zagrożeń
aerologicznych w oddziale wydobywczym ZG Polkowice-Sieroszowice” na:
„Możliwości wykorzystania dwupoziomowej struktury sieci wentylacyjnej
dla zwalczania zagrożeń aerologicznych w kopalniach rud miedzi na
przykładzie ZG Polkowice-Sieroszowice”
 wprowadzenie punktów:
5.2 Zmiana egzaminatora w przewodzie doktorskim mgr inż. Joanny Sagan
6.3 Zaopiniowanie wniosku Dziekana o powołanie Komisji w Katedrze
Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
 zmianę kolejności punktów.
Wobec braku uwag do zaproponowanego przez Dziekana porządku obrad, Rada
Wydziału w głosowaniu jawnym, zatwierdziła porządek obrad.
1.2 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu
26.04.2018
Dziekan prof. M. Cała poinformował, iż do rozesłanej propozycji treści protokołu
z posiedzenia RW w dniu 26.04.br wpłynęła uwaga zgłoszona przez
dr inż. Annę Młynarczykowską, która wnioskuje o uzupełnienie protokołu w punkcie
9 o następujący zapis:
 prof. M. Cała w odpowiedzi, wskazał iż przez przewodniczącego Senackiej
Komisji ds. Nagród i Odznaczeń zgłaszane były propozycje zmian
w Regulaminie Nagród JM Rektora, jednak nie zdołano ich uzgodnić ze
stroną związkową, głównie z powodu negatywnej opinii KZ NSZZ
„Solidarność”. Zadeklarował również zwiększoną aktywność władz wydziału
w obszarze modyfikacji zapisów wzmiankowanego regulaminu.
Wobec braku uwag, Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, zatwierdziła uzupełnioną
o powyższy zapis treść protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 26.04.2018
roku.
1.3 Sprawy bieżące
Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie
porządku obrad.
2. Komunikaty Dziekana
Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju - dr. hab. inż. Arkadiusz Kustra, poinformował
o wpłynięciu decyzji, która utrzymuje w mocy przyznaną naszemu Wydziałowi
kategorię naukową B. Szczegółowo omówił oraz przedstawił w formie prezentacji
komputerowej efekty odwołania w poszczególnych obszarach oceny.
Potem zaprezentował dorobek publikacyjny Pracowników z podziałem na
poszczególne Katedry, uwzględniając tylko publikacje minimum 15-punktowe.
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3. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu
Dziekan prof. M. Cała przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu w dniu
23.05.2018 r. informując min o:
 16 maja Uczelnia otrzymała dotację podstawową tzw. dydaktyczną, która
jest o 5% wyższa w porównaniu do ubiegłego roku,
 Senat AGH podjął uchwałę w sprawie zawieszenia stosowania 50% stawki
kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy,
4. Sprawy dydaktyki i jakości kształcenia
4.1 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach studiów
Prodziekan dr hab. inż. R. Pomykała przedstawił w formie prezentacji
komputerowej zmiany w planach studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie Rady
Wydziału podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach studiów.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęła uchwałę w powyższej
sprawie. Szczegóły zmian zostały ujęte w załączniku do uchwały.
4.2 Zaopiniowanie wniosku o utworzenie studiów podyplomowych pn.
„Aerologia Górnicza”, powołanie kierownika studiów, zatwierdzenie
planu i programu studiów
Dziekan prof. M. Cała poinformował, iż studia podyplomowe pn. „Aerologia
Górnicza” uruchamiane są na zamówienie LW Bogdanka S.A. oraz za pomocą
prezentacji komputerowej przedstawił propozycję planu i programu studiów.
Dziekan zaznaczył, iż studia o nazwie „Aerologia Górnicza” istnieją od wielu lat
pod kierownictwem prof. B. Nowaka, lecz obecnie zostaną uruchomione
wyłącznie dla pracowników LW „Bogdanka” S.A.
Następnie Dziekan otworzył dyskusję w której głos zabrał prof. dr hab. inż.
Nikodem Szlązak, który zgłosił zastrzeżenia do planu, programu studiów oraz do
kosztorysu. Zaproponował, usunięcie ww punktu z porządku obrad Rady oraz
ponowną dyskusję w sprawie uruchomienia ww studiów w gronie Katedry.
W odpowiedzi prof. M. Cała zaznaczył, iż plan i program studiów został
skonsultowany przede wszystkim z przedstawicielami LW „Bogdanka” S.A. oraz
prof. B. Nowakiem. Ponadto kosztorys nie budzi zastrzeżeń i odsunął wniosek
o usunięcie punktu z porządku obrad.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o utworzenie studiów podyplomowych pn.
„Aerologia Górnicza".
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła powyższy wniosek.
Do pełnienia funkcji kierownika studiów Dziekan zaproponował dra inż. Zbigniewa
Kuczerę. Wobec braku głosów w dyskusji Dziekan prof. M. Cała poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o powołanie dra inż. Zbigniewa Kuczerę na
kierownika studiów podyplomowych pn. „Aerologia Górnicza”.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zatwierdziła powyższy wniosek.
Następnie, na wniosek Dziekana prof. M. Cały, Rada Wydziału, w głosowaniu
jawnym, zatwierdziła plan i program studiów podyplomowych pn. „Aerologia
Górnicza”.
4.3

Zaopiniowanie wniosku o utworzenie studiów podyplomowych pn.
„Technologie i ich efektywność kosztowa w przedsiębiorstwach
wydobywczych branży górnictwa węgla kamiennego”, powołanie
kierownika studiów, zatwierdzenie planu i programu studiów
Dziekan prof. M. Cała poinformował, iż studia podyplomowe pn. „Technologie
i ich efektywność kosztowa w przedsiębiorstwach wydobywczych branży
górnictwa węgla kamiennego” uruchamiane są na zamówienie JSW S.A. oraz za
pomocą prezentacji komputerowej przedstawił propozycję planu i programu
studiów.
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Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o utworzenie studiów podyplomowych pn. „Technologie
i ich efektywność kosztowa w przedsiębiorstwach wydobywczych branży
górnictwa węgla kamiennego ".
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła powyższy wniosek.
Do pełnienia funkcji kierownika studiów Dziekan zaproponował dra inż. Jerzego
Stasicę. Wobec braku głosów w dyskusji Dziekan prof. M. Cała poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o powołanie dra inż. Jerzego Stasicę na
kierownika studiów podyplomowych pn. „Technologie i ich efektywność kosztowa
w przedsiębiorstwach wydobywczych branży górnictwa węgla kamiennego”.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zatwierdziła powyższy wniosek.
Następnie, na wniosek Dziekana prof. M. Cały, Rada Wydziału, w głosowaniu
jawnym, zatwierdziła plan i program studiów podyplomowych pn. „Technologie
i ich efektywność kosztowa w przedsiębiorstwach wydobywczych branży
górnictwa węgla kamiennego”.
4.4 Zaopiniowanie wniosku o utworzenie kursu dokształcającego
„Summer School Mining, Civil and Enviromental Engineering”,
zatwierdzenie planu i programu kursu
Dziekan
prof.
M.
Cała
przedstawił
uzasadnienie
utworzenia
kursu
dokształcającego, który jest kursem zamówionym przez chilijskich studentów
oraz propozycję planu i programu kursu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie
Rady Wydziału zaopiniowanie wniosku o utworzenie kursu dokształcającego pn.
„Summer School Mining, Civil and Enviromental Engineering”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła powyższy wniosek.
Następnie, na wniosek Dziekana prof. M. Cały, Rada Wydziału, w głosowaniu
jawnym, zatwierdziła plan i program kursu dokształcającego pn. „Summer School
Mining, Civil and Enviromental Engineering”.
4.5 Zatwierdzenie zmian w składzie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
Dziekan prof. M. Cała zaproponował powołanie do składu Komisji Rekrutacyjnej na
kadencję 2016-2020 dra inż. Mieczysława Ślósarza – pracownika Katedry
Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie Rady
Wydziału zatwierdzenie zmian w składzie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na
kadencję 2016-2020.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęła uchwałę w powyższej
sprawie.
4.5 Sprawy bieżące
Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. inż. Radosław Pomykała, przypomniał iż trwa
proces wyboru przez studentów tematów prac dyplomowych inżynierskich
i magisterskich. W związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną zwrócił się
z prośbą o przekazanie wyznaczonych terminów egzaminów.
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5. Przewody doktorskie i habilitacyjne
5.1 Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr
inż. Przemysława Zgrzebskiego z tematem pracy „Możliwości
wykorzystania dwupoziomowej struktury sieci wentylacyjnej dla
zwalczania zagrożeń aerologicznych w kopalniach rud miedzi na
przykładzie ZG Polkowice-Sieroszowice”; powołanie promotora;
wyznaczenie
egzaminów
doktorskich
i
powołanie
komisji
przeprowadzających egzaminy doktorskie; powołanie komisji
doktorskiej
Dziekan prof. Marek Cała przedstawiając prośbę mgra inż. Przemysława
Zgrzebskiego o wszczęcie przewodu doktorskiego poinformował, że złożone
dokumenty spełniają wymogi formalne dotyczące wszczęcia przewodu
doktorskiego.
Proponowany temat pracy doktorskiej: „Możliwości wykorzystania dwupoziomowej
struktury sieci wentylacyjnej dla zwalczania zagrożeń aerologicznych w kopalniach
rud miedzi na przykładzie ZG Polkowice-Sieroszowice”. Temat pracy oraz jej
zakres był omawiany na seminarium w Katedrze Górnictwa Podziemnego w dniu
10.05.2018 r. Dotychczasowym opiekunem naukowym mgra inż. Przemysława
Zgrzebskiego był dr hab. inż. Dariusz Obracaj, prof. AGH.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgra inż.
Przemysława Zgrzebskiego z tematem pracy „Możliwości wykorzystania
dwupoziomowej struktury sieci wentylacyjnej dla zwalczania zagrożeń
aerologicznych w kopalniach rud miedzi na przykładzie ZG PolkowiceSieroszowice”, powołanie promotora w osobie dra hab. inż. Dariusza Obracaja,
prof. AGH w dyscyplinie naukowej: Górnictwo i geologia inżynierska.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.
Dziekan prof. Marek Cała przedstawił propozycje egzaminów doktorskich i komisji
egzaminacyjnych:
1. Aerologia górnicza
 dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH – przewodniczący
 prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak - egzaminator
 dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, prof. AGH
 dr hab. inż. Dariusz Obracaj, prof. AGH - promotor
2. Ekonomika w górnictwie
 dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH – przewodniczący
 dr hab. inż. Arkadiusz Kustra - egzaminator
 dr hab. inż. Dariusz Obracaj, prof. AGH - promotor
3. Język angielski
 dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH – przewodniczący
 dr hab. inż. Dariusz Obracaj, prof. AGH – promotor
 SJO – egzaminator
Rada Wydziału, zatwierdziła proponowane egzaminy i powołała komisje
egzaminacyjne.
Następnie Dziekan przedstawił proponowany skład Komisji Doktorskiej:
 dr hab. inż. Marek Borowski – przewodniczący
 dr hab. inż. Dariusz Obracaj, prof. AGH – promotor
 prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak
 dr hab. inż. Zbigniew Burtan, prof. AGH
 dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, prof. AGH
 dr hab. inż. Piotr Małkowski, prof. AGH
 dr hab. inż. Tomasz Gawenda
 dr hab. inż. Arkadiusz Kustra
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 dr hab. inż. Wojciech Naworyta
Rada Wydziału, zatwierdziła skład Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgra inż. Przemysława Zgrzebskiego.
5.2 Zmiana egzaminatora w przewodzie doktorskim mgr inż. Joanny
Sagan
Prof. M. Cała poinformował o wpłynięciu podania Pani prof. dr hab. inż. Anny
Sobotki – promotora przewodu doktorskiego mgr inż. Joanny Sagan, w sprawie
zmiany egzaminatora z przedmiotu „Diagnostyka konstrukcji budowlanych”.
Powodem jest przebywanie od dłuższego czasu na zwolnieniu lekarskim,
powołanego wcześniej egzaminatora dra hab. inż. Z. Orłowskiego, prof. AGH.
Dziekan prof. M. Cała zaproponował powołanie dra hab. inż. Andrzeja
Więckowskiego, prof. AGH jako egzaminatora w przewodzie doktorskim mgr inż.
Joanny Sagan.
Wobec braku innych propozycji oraz głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała
poddał pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o powołanie dra hab. inż.
Andrzeja Więckowskiego, prof. AGH jako egzaminatora z przedmiotu
„Diagnostyka konstrukcji budowlanych” w przewodzie doktorskim mgr inż.
Joanny Sagan.
Rada Wydziału w głosowaniu tajnym, ztwierdziła powyższy wniosek.
6. Sprawy osobowe
6.1 Zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie przedłużenia
zatrudnienia dr inż. Marty Podobińskiej-Staniec na stanowisku
asystenta na czas określony (KEZP)
Dziekan prof. M. Cała, przedstawił podanie dr inż. Marty Podobińskiej-Staniec
z prośbą o przedłużenie zatrudnienia na obecnie zajmowanym stanowisku.
Podanie zostało poparte przez Kierownika Katedry Ekonomiki i Zarządzania
w Przemyśle prof. dra hab. inż. Ryszarda Snopkowskiego.
Wobec braku uwag oraz głosów w dyskusji Dziekan prof. M. Cała postawił pod
głosowanie Rady Wydziału zaopiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia
dr inż. Marty Podobińskiej-Staniec na stanowisku asystenta na czas określony.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym zatwierdziła powyższy wniosek.
6.2 Zaopiniowanie wniosku dr inż. Marty
o udzielenie płatnego urlopu naukowego

Podobińskiej-Staniec

Dziekan prof. Marek Cała przestawił podanie dr inż. Marty Podobińskiej-Staniec, która
zwróciła się z prośbą o udzielenie płatnego urlopu naukowego w wymiarze jednego miesiąca
w celu odbycia stażu, który jest niezbędnym warunkiem do ubiegania się o stanowisko
adiunkta.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek dr inż. Marty Podobińskiej-Staniec o udzielenie płatnego urlopu
naukowego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.

6.3 Zaopiniowanie wniosku Dziekana o powołanie Komisji w Katedrze
Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
Dziekan prof. Marek Cała poinformował, iż wpłynęło pismo od Kierownika Katedry
Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, który zwraca się z prośbą
o zatwierdzenie składu komisji ds. rozstrzygania konkursów kadrowych w KIŚiPS.
Proponowany skład komisji:
Przewodniczący Komisji: dr hab. inż. Dariusz Foszcz
Członkowie:
prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska
prof. dr hab. inż. Barbara Tora
prof. dr hab. inż. Stanisław Wasilewski
dr hab. inż. Wiktoria Sobczyk, prof. AGH
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dr hab. inż. Alicja Uliasz-Bocheńczyk, prof. AGH
dr hab. inż. Tomasz Gawenda
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału
wniosek o powołanie Komisji Konkursowej w Katedrze Inżynierii Środowiska
i Przeróbki Surowców w wyżej przedstawionym składzie.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.
7. Wolne wnioski
Dziekan prof. Marek Cała poinformował, iż kolejne posiedzenie Rady Wydziału
odbędzie się 05 lipca 2018 r.

DZIEKAN
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

Prof. dr hab. inż. Marek Cała

Protokołowała:
Mgr inż. Sylwia Sapińska
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