Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
w Krakowie
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Kraków, dnia 18.02.2019

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 31.01.2019 r.
Porządek obrad:
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1 Zatwierdzenie porządku obrad rady
1.2 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia rady wydziału w dniu 20.12.2018
1.3 Sprawy bieżące
Komunikaty Dziekana
Sprawozdanie z posiedzenia Senatu
Sprawy dydaktyki i jakości kształcenia
4.1 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach studiów stacjonarnych I i II stopnia na
kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
4.2 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach studiów niestacjonarnych I stopnia na
kierunku Budownictwo
4.3 Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia planowanej liczby
miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2019/2020
4.4 Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia warunków i trybu
rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021
4.5 Zaopiniowanie wniosku o utworzenie studiów podyplomowych pn. „Zarządzanie
wartością przedsiębiorstwa górniczego”, powołanie kierownika studiów, zatwierdzenie
planu i programu studiów
4.6 Zatwierdzenie zmian w składzie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
4.7 Sprawy bieżące
Przewody doktorskie i habilitacyjne
5.1 Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Wojciecha
Sikory z tematem pracy „Wpływ zabezpieczenia przeciwogniowego lekkich
drewnianych dźwigarów kratownicowych na ich pożarową utratę nośności”;
powołanie promotora i promotora pomocniczego; wyznaczenie egzaminów
doktorskich
i powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie; powołanie komisji
doktorskiej (Bud)
5.2 Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż.
Agnieszki Stopkowicz (Bud)
5.3 Powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Dariusza Juszyńskiego (GiG)
Sprawy osobowe
6.1 Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta (KEZP)
Wolne wnioski
*

1. Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1

Zatwierdzenie porządku obrad Rady

Dziekan prof. M. Cała zaproponował następujące zmiany w programie Rady polegające na:
- korekcie pkt. 5.1
z: Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Wojciecha Sikory
z tematem pracy „Wpływ zabezpieczenia przeciwogniowego lekkich drewnianych dźwigarów
kratownicowych na ich pożarową utratę nośności”; powołanie promotora i promotora
pomocniczego; wyznaczenie egzaminów doktorskich i powołanie komisji przeprowadzających
egzaminy doktorskie; powołanie komisji doktorskiej (Bud)

na: Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Wojciecha Sikory
z tematem pracy „Wpływ zabezpieczenia przeciwogniowego lekkich drewnianych dźwigarów
kratownicowych na ich pożarową utratę nośności”; powołanie promotora; wyznaczenie
egzaminów doktorskich i powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie;
powołanie komisji doktorskiej
- korekcie pkt. 5.2
z: Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Agnieszki
Stopkowicz (Bud)
na: Powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Agnieszki Stopkowicz (Bud)
Wobec
braku
uwag
do
zaproponowanego
porządku
obrad,
w głosowaniu jawnym, zatwierdziła porządek obrad wraz ze zmianami.

Rada

Wydziału

1.2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RW w dniach 20.12.2018
Wobec braku uwag, Rada Wydziału w głosowaniu
z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 20.12.2018 roku.
1.

jawnym,

zatwierdziła

treść

protokołu

Komunikaty Dziekana

Głos zabrał prof. Marek Cała:
- wręczył dyplomy Pracownikom Wydziału za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne,
- poinformował o przyznaniu Certyfikatu i Znaku Jakości „Studia z Przyszłością” 2019 dla kierunku
RTZ,
- poinformował o wynikach konkursu NCBR Zintegrowane Programy Uczelni realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- poinformował o przyznaniu Nagrody Ministra Inewstycji i Rozwoju za pracę dyplomową dla
absolwenta naszego wydziału, mgr inż. Tomasza Szczepanika,
- przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
w AGH w roku akademicki 2017/2018 oraz omówił jego wyniki,
2.

Sprawozdanie z posiedzenia Senatu

Prof. Marek Cała poinformował o posiedzeniu Senatu w dniu 30.01.2019 r. oraz streścił jego
przebieg.
3.

Sprawy dydaktyki i jakości kształcenia
4.1

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach studiów stacjonarnych I i II
stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Głos zabrał Prodziekan ds. Kształcenia – dr hab. inż. Radosław Pomykała, który wystąpił do Rady
Wydziału z wnioskiem o zmianę w planach studiów I i II stopnia na kierunku Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji polegającą na:
- zmniejszeniu liczby pkt. ECTS oraz zmianie formy zaliczenia dla przedmiotów: Prognozowanie
i symulacja w przedsiębiorstwie oraz Przedsiębiorczość (spec. Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Przemysłowym),
- zmniejszeniu liczby pkt. ECTS dla przedmiotu Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
(spec. Lean Manufacturing, ZiIP studia II stopnia),
- zmniejszeniu ilości godzin wykładów oraz liczby pkt. ECTS dla przedmiotu Modelowanie
produkcji przemysłowej (ZiIP, sem. V, przedmioty obieralne, studia I stopnia),
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Marek Cała poddał pod głosowanie Rady Wydziału
podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach studiów II stopnia na kierunku
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
4.2 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach studiów niestacjonarnych I
stopnia na kierunku Budownictwo
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Ponownie głos zabrał Prodziekan ds. Kształcenia – dr hab. inż. Radosław Pomykała, który
wystąpił do Rady Wydziału z wnioskiem o zmianę w planach studiów I stopnia na kierunku
Budownictwo polegającą na:
- zmniejszeniu liczby godzin wykładów oraz
wprowadzeniu godzin laboratoryjnych dla
przedmiotów Hydraulika i hydrologia oraz Maszyny budowlane,
- zniesieniu liczby godzin wykładów oraz wprowadzeniu godzin laboratoryjnych dla przedmiotu
Komputerowe wspomaganie projektowania,
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Marek Cała poddał pod głosowanie Rady Wydziału
podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach studiów I stopnia na kierunku
Budownictwo.
4.3
Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia
planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim
2019/2020
Głos zabrał Prodziekan ds. Kształcenia – dr hab. inż. Radosław Pomykała, który wystąpił do Rady
Wydziału z wnioskiem o akceptację planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku
akademickim 2019/2020 dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Marek Cała poddał pod głosowanie Rady Wydziału
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku
akademickim 2019/2020
4.4 Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia warunków
i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021
Po raz kolejny głos zabrał Prodziekan ds. Kształcenia – dr hab. inż. Radosław Pomykała, który
wystąpił do Rady Wydziału z wnioskiem o ustalenie przedmiotów chemia lub fizyka lub geografia
lub informatyka lub matematyka, jako przedmiotów kwalifikacyjnych dla wszystkich kierunków
prowadzonych na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Marek Cała poddał pod głosowanie Rady Wydziału
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku
akademickim 2020/2021
4.5 Zaopiniowanie wniosku o utworzenie studiów podyplomowych pn. „Zarządzanie
wartością
przedsiębiorstwa
górniczego”,
powołanie
kierownika
studiów,
zatwierdzenie planu i programu studiów
Dziekan prof. M. Cała poinformował, iż wpłynął wniosek o utworzenie studiów podyplomowych
pn. „Zarządzanie wartością
przedsiębiorstwa górniczego” oraz za pomocą prezentacji
komputerowej przedstawił propozycję planu i programu studiów.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o utworzenie studiów podyplomowych pn. „Zarządzanie wartością
przedsiębiorstwa górniczego”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła powyższy wniosek.
Do pełnienia funkcji kierownika studiów Dziekan zaproponował dr hab. inż. Arkadiusza Kustrę.
Wobec braku głosów w dyskusji Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie Rady Wydziału
wniosek o powołanie dr hab. inż. Arkadiusza Kustrę na kierownika studiów podyplomowych
pn. „Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa górniczego”
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. „Zarządzanie wartością
przedsiębiorstwa górniczego”.
4.6 Zatwierdzenie zmian w składzie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
Głos zabrał Prodziekan ds. Kształcenia – dr hab. inż. Radosław Pomykała, który wystąpił do Rady
Wydziału z wnioskiem o zatwierdzenie zmian w składzie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
polegających na odwołaniu ze składu WKR dr inż. Sebastiana Napieraja, dr inż. Anny Wiktor –
Sułkowskiej oraz dr inż. Marty Podobińskiej – Staniec. Prodziekan ds. Kształcenia, dr hab. inż.
Radosław Pomykała wyjaśnił, że w związku z centralizacją rekrutacji w przyszłym roku
akademickim nie ma potrzeby uzupełniania składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
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Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Marek Cała poddał pod głosowanie Rady Wydziału
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie zmian w składzie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
5.

Przewody doktorskie i habilitacyjne.
5.1 Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż.
Wojciecha Sikory z tematem pracy „Wpływ zabezpieczenia przeciwogniowego
lekkich drewnianych dźwigarów kratownicowych na ich pożarową utratę
nośności”; powołanie promotora; wyznaczenie egzaminów doktorskich
i powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie; powołanie
komisji doktorskiej

Dziekan
prof.
Marek
Cała
przedstawiając
prośbę
mgr
inż.
Wojciecha
Sikory
o wszczęcie przewodu doktorskiego poinformował, że złożone dokumenty spełniają wymogi
formalne dotyczące wszczęcia przewodu doktorskiego. Proponowany temat pracy doktorskiej:
„Wpływ zabezpieczenia przeciwogniowego lekkich drewnianych dźwigarów kratownicowych na ich
pożarową utratę nośności”. Temat pracy oraz jej zakres był omawiany na seminarium w Katedrze
Geomechaniki, Geotechniki i Budownictwa w dniu 08.11.2018 r. Dotychczasowym opiekunem
naukowym był dr hab. inż. Andrzej Więckowski, prof. AGH. Następnie Dziekan zaproponował
treść tematu pracy doktorskiej mgr inż. Wojciecha Sikory w brzmieniu: „Wpływ zabezpieczenia
przeciwogniowego lekkich drewnianych dźwigarów kratownicowych na ich pożarową utratę
nośności” i otworzył dyskusję.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie wniosek
o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Wojciecha Sikory z tematem pracy: „Wpływ
zabezpieczenia przeciwogniowego lekkich drewnianych dźwigarów kratownicowych na ich
pożarową utratę nośności”, powołanie promotora w osobie dr hab. inż. Andrzeja Więckowskiego,
prof. AGH w dyscyplinie naukowej: „Budownictwo”.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.
Dziekan prof. Marek Cała przedstawił propozycje egzaminów doktorskich i komisji
egzaminacyjnych:
1. Konstrukcje drewniane
- dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH - przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Roman Kinasz - egzaminator
- prof. dr hab. inż. Wiktoria Sobczyk - egzaminator
- dr hab. inż. Andrzej Więckowski, prof. AGH - promotor
2. Organizacja przedsięwzięć budowlanych
- dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH - przewodniczący
prof. dr hab. inż. Anna Sobotka - egzaminator
- dr hab. inż. Andrzej Więckowski, prof. AGH - promotor
3. Język angielski
- dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH - przewodniczący
- SJO – egzaminator
- dr hab. inż. Andrzej Więckowski, prof. AGH – promotor
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.
Następnie Dziekan przedstawił proponowany skład Komisji Doktorskiej:
1. dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH– przewodniczący
2. prof. dr hab. inż. Andrzej Więckowski– promotor
3. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz
4. prof. dr hab. inż. Roman Kinasz
5. prof. dr hab. inż. Wiktoria Sobczyk
6. prof. dr hab. inż. Anna Sobotka
7. dr hab. inż. Jerzy Cieślik
8. dr hab. inż. Marek Kęsek
9. dr hab. inż. Dariusz Obracaj
Rada Wydziału, zatwierdziła skład Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr inż. Wojciecha Sikory.
5.2

Powołanie recenzentów
Stopkowicz (Bud)

w

przewodzie
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doktorskim

mgr

inż.

Agnieszki

Dziekan prof. Marek Cała przedstawił propozycję dwóch recenzentów w przewodzie doktorskim
mgr inż. Agnieszki Stopkowicz.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyznaczyła recenzentów w przewodzie doktorskim w
przedstawionym przez Dziekana składzie.
 prof. dr hab. inż. Antoni Sroka (PAN)
 dr hab. inż. Andrzej T. Gruchot, (UR Kraków)
5.3

Powołanie recenzentów
Juszyńskiego (GiG)

w

przewodzie

doktorskim

mgr

inż.

Dariusza

Dziekan prof. Marek Cała przedstawił propozycję dwóch recenzentów w przewodzie doktorskim
mgr inż. Dariusza Juszyńskiego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyznaczyła recenzentów w przewodzie doktorskim
w przedstawionym przez Dziekana składzie.
 Prof. dr hab. inż. Witold Pytel (PWr/Cuprum)
 dr hab. inż. Józef Kabiesz (GiG)
6.

Sprawy osobowe.
6.1 Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta (KEZP)

Dziekan prof. M. Cała przedstawił pismo Kierownika Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle z
prośbą
o
wyrażenie
zgody
na
ogłoszenie
konkursu
na
stanowisko
adiunkta.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału wniosek
o ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym zatwierdziła powyższy wniosek.
7.

Wolne wnioski.

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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