Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
Kraków, dnia 05.11.2018 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 25.10.2018r.
Porządek obrad:
Porządek obrad:
1.

2.
3.

4.

Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1
Zatwierdzenie porządku obrad rady.
1.2
Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń rady wydziału w dniach 5.07.2018
i 27.09.2018.
1.3
Sprawy bieżące.
Komunikaty Dziekana
Sprawy dydaktyki i jakości kształcenia
3.1
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw kierunków studiów: Górnictwo
i Geologia, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Środowiska
3.2
Zatwierdzenie sprawozdania z postępów doktorantów w roku akademickim
2017/18.
3.3
Powołanie opiekunów naukowych doktorantów I roku studiów doktoranckich
w roku akademickim 2018/2019.
3.4
Zaopiniowanie wniosków Dziekana w sprawie upoważnienia pracowników ze
stopniem doktora do kierowania pracami dyplomowymi magisterskimi.
3.5
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.

Posiedzenie Rady Wydziału
prof. dr hab. inż. Marek Cała.
1.

Górnictwa

i

Geoinżynierii

prowadził

Dziekan

Wydziału

Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne.
1.1

Zatwierdzenie porządku obrad Rady.

Dziekan prof. M. Cała zaproponował następujące zmiany w programie Rady polegające na
wprowadzeniu dodatkowych punktów w sprawie:
- korekty uchwały nr 47/2017 z dnia 30.11.2017 w sprawie kryteriów szczegółowych
przyznawania stypendium doktoranckiego na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.
- zaopiniowania wniosku Dziekana w sprawie zatrudnienia dr inż. Karola Ryża na
stanowisku adiunkta na czas określony(KGBiG).
Wobec
braku
uwag
do
zaproponowanego
porządku
obrad,
Rada
Wydziału
w głosowaniu jawnym, zatwierdziła porządek obrad wraz ze zmianami.
1.2.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RW w dniach 5.07.2018
i 27.09.2018r.
Wobec braku uwag, Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, zatwierdziła treść protokołów
z posiedzenia Rady Wydziału w dniach 05.07.2018 oraz 27.09.2018 roku.
Wyniki głosowania: uprawnionych – 70 osoby, obecnych – 56 osoby,
głosów tak – 46, nie – 0, wstrzym. się – 0.
1.3

Sprawy bieżące.

Dziekan prof. Marek Cała wręczył dyplomy Pracownikom Wydziału za osiągnięcia naukowe,
dydaktyczne i organizacyjne. Dyplomy otrzymali dr hab. inż. Piotr Małkowski, prof. AGH,
dr hab. inż. Dariusz Chlebowski, dr hab. inż. Jacek Jakubowski oraz dr inż. Jerzy Stasica.
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2.

Komunikaty Dziekana.

Prof. Marek Cała poinformował o posiedzeniu Kapituły Stypendium im. Jana Pawińskiego
oraz o przyznanych stypendiach dla Magdaleny Gicali oraz Pauliny Pięty, studentek studiów
III stopnia.
3.

Sprawy dydaktyki i jakości kształcenia
3.1

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw kierunków studiów: Górnictwo i
Geologia, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Środowiska.

Prof. Marek Cała poinformował o przyczynach zmian nazw kierunków oraz wyjaśnił,
iż zmiany nazw kierunków zostały ustalone na kanwie dyskusji pomiędzy władzami
i pracownikami wydziałów Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Geodezji Górniczej i
Inżynierii Środowiska, Metali Nieżelaznych, Zarządzania, oraz Górnictwa i Geoinżynierii.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Marek Cała poddał pod głosowanie Rady
Wydziału podjęcie uchwały w sprawie nazw kierunków studiów.
Dotychczasowa nazwa kierunku: „Górnictwo i Geologia” - nazwa kierunku od
01.10.2019 - „Inżynieria Górnicza”
Dotychczasowa nazwa kierunku: „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” - nazwa
kierunku od 01.10.2019 - „Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi”
Dotychczasowa nazwa kierunku: „Inżynieria Środowiska” 01.10.2019 - „Inżynieria Kształtowania Środowiska”
3.2

Zatwierdzenie
sprawozdania
akademickim 2017/2018

z

postępów

nazwa kierunku od

doktorantów

w

roku

Głos zabrał Kierownik Studium Doktoranckiego – dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. AGH,
który za pomocą prezentacji komputerowej przedstawił sprawozdanie z postępów w nauce
studentów III stopnia w roku akademickim 2017/2018.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Marek Cała poddał pod głosowanie Rady
Wydziału podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z postępów doktorantów
w roku akademickim 2017/2018.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
3.3

Powołanie opiekunów naukowych doktorantów
doktoranckich w roku akademickim 2018/2019.

I

roku

studiów

Kierownik Studium Doktoranckiego – dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. AGH, za pomocą
prezentacji komputerowej przedstawił propozycję opiekunów naukowych dla doktorantów
I roku w roku akademickim 2018/2019 oraz poprosił o ich zatwierdzenie.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Marek Cała poddał pod głosowanie Rady
Wydziału podjęcie uchwały w sprawie powołania opiekunów naukowych dla doktorantów
I roku studiów III stopnia w roku akademickim 2018/2019.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
3.4

Korekta uchwały nr 47/2017 z dnia 30.11.2017 w sprawie kryteriów
szczegółowych przyznawania stypendium doktoranckiego na Wydziale
Górnictwa i Geoinżynierii.

Kierownik Studium Doktoranckiego – dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. AGH, zwrócił się do
Rady Wydziału o zatwierdzenie korekty uchwały nr 47/2017 z dnia 30.11.2017 w sprawie
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kryteriów szczegółowych przyznawania stypendium doktoranckiego na Wydziale Górnictwa
i Geoinżynierii.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Marek Cała poddał pod głosowanie Rady
Wydziału zatwierdzenie korekty uchwały nr 47/2017 z dnia 30.11.2017 w sprawie kryteriów
szczegółowych przyznawania stypendium doktoranckiego na Wydziale Górnictwa
i Geoinżynierii.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
4

Sprawy osobowe.
4.1

Zaopiniowanie
wniosku
Dziekana
w
dr inż. Karola Ryża na czas określony (KGGiB).

sprawie

zatrudnienia

Dziekan prof. Marek Cała poinformował, wpłynęło podanie dr inż. Karola Ryża w sprawie
zatrudnienia. Sprawa zatrudnienia dr inż. Karola Ryża związana jest z jego przejściem na
emeryturę. Podanie zostało poparte przez Kierownika Katedry. Następnie Dziekan wyjaśnił, że
zatrudnienie w wymierze ½ etatu będzie zawarte na czas określony.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Marek Cała postawił pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym zatwierdziła powyższy wniosek.
7.

Wolne wnioski.

Dziekan prof. Marek Cała za pomocą prezentacji komputerowej z posiedzenia Kolegium
Rektorskiego z dnia 24.10.2018 r. przestawił proces transformacji uczelni w świetle Ustawy
2.0
Następnie, wobec braku głosów w dalszej dyskusji, Dziekan prof. Marek Cała zamknął
posiedzenie Rady Wydziału.

DZIEKAN
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
Prof. dr hab. inż. Marek Cała

Protokołowała:
mgr Małgorzata Orlik
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