
Uchwały SENATU AGH z dnia 30 listopada 2011 r. 

wykaz 

1. Uchwała nr 162/2011 w sprawie przyjęcia korekty Planu Rzeczowo-
Finansowego na 2011 rok. 

2. Uchwała nr 163/2011 Senatu w sprawie podmiotu badającego 
sprawozdanie finansowe AGH za 2011 r. 

3. Uchwała nr 164/2011 w sprawie opinii Senatu w sprawie 
przekształcenia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki 
i Elektroniki. 

4. Uchwała nr 165/2011 w sprawie opinii Senatu o powołaniu przez 
Rektora jednostki pozawydziałowej pod nazwą Naukowe Centrum 
Inżynierii Akustycznej.  

5. Uchwała nr 166/2011 w sprawie opinii o powołaniu prof. Wojciecha 
Batko na Kierownika jednostki pozawydziałowej pod nazwą Naukowe 
Centrum Inżynierii Akustycznej. 

6. Uchwała nr 167/2011 w sprawie zmiany „Regulaminu przyznawania 
i wypłacania zwiększonego wynagrodzenia pracownikom Akademii 
Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica” stanowiącego załącznik do 
uchwały nr 26/2008 Senatu AGH z dnia 27 lutego 2008 r. 

7. Uchwała nr 168/2011 Senatu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę 
przez Rektora składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na okres 
kadencji 2008-2012. 

8. Uchwała nr 169/2011 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie 
TUTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. dr inż. Dan-Maniu Duse, 
Prorektorowi Uniwersytetu im. Luciana Blagi w Sibiu (Rumunia). 

9. Uchwała nr 170/2011 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji 
Wyborczej. Pełny tekst uchwały w załączeniu. 

10. Uchwała nr 171/2011 w sprawie nadania TYTUŁU KONSULA 
HONOROWEGO Akademii Górniczo-Hutniczej mgr inż. Pawłowi 
Olechnowiczowi, Prezesowi Grupy LOTOS S.A.  

11. Uchwała nr 172/2011 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku 
Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego 
Prof. dr hab. Stanisława Komornickiego z Wydziału Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki. 

12. Uchwała nr 173/2011 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku 
Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego 
Prof. dr hab. inż. Wojciecha Liburę z Wydziału Metali Nieżelaznych. 



13. Uchwała nr 174/2011 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku 
Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. Szczepana 
J. Porębskiego z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. 

14. Uchwała nr 175/2011 w sprawie pozytywnej opinii  do wniosku 
Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. 
Wiktorię Sobczyk z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii. 

15. Uchwała nr 176/2011 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku 
Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony 
Dr hab. inż. Elżbietę Godlewską z Wydziału Inżynierii Materiałowej i 
Ceramiki. 

16. Uchwała nr 177/2011 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku 
Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony 
Dr hab. inż. Jana Migdalskiego z Wydziału Inżynierii Materiałowej 
i Ceramiki. 

17. Uchwała nr 178/2011 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku 
Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat Dr hab. inż. 
Marka Iwańca z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.  

18. Uchwała nr 179/2011 w sprawie opinii do wniosku Dziekana 
o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat Dr hab. inż. 
Bolesława Karwata z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. 

19. Uchwała nr 180/2011 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku 
Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat Dr hab. inż. 
Marka Płachno z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 162/2011 
 

Senatu AGH z dnia 30 listopada 2011 r. 
 

w sprawie przyjęcia korekty Planu Rzeczowo-Finansowego Uczelni 
na 2011 rok. 
 

Senat Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, na 
podstawie art.100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz art.12 
Statutu AGH, w oparciu o przedłożoną na posiedzeniu Senatu w dniu 30 
listopada 2011r. korektę planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2011r. 
uchwala po korekcie budżet Uczelni na rok 2011 z wynikiem dodatnim w 
wysokości 10.984.671 zł. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 163 /2011 
 

Senatu AGH z dnia 30 listopada 2011 r. 
 

w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe 
AGH za 2011 r. 

 
Na podstawie art.66 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994r. 
o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz.694) oraz 
ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113,poz.759) Senat Akademii Górniczo-
Hutniczej wybiera do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 
AGH za 2011r. Kancelarię Biegłych Rewidentów – AUDYTOR Sp. z o.o. 
w Krakowie ul. Mazowiecka 44/2. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 164/2011 
 

Senatu AGH z dnia 30 listopada 2011 r. 
 
w sprawie opinii Senatu w sprawie przekształcenia Wydziału 
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. 
 

Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 12 pkt 7 Statutu AGH z dnia 28 września 2011 r. 
Senat AGH pozytywnie opiniuje: 

§1 

1. Utworzenie odrębnego wydziału poprzez wydzielenie z Wydziału 
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki trzech Katedr: 
a) Katedry Elektroniki 
b) Katedry Telekomunikacji 
c) Katedry Informatyki 

2. Reorganizacje pozostałych jednostek po wydzieleniu części Wydziału 
EAIiE wraz z dołączeniem do niego od dnia 1 września 2012 roku 
Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej. 

 

§2 

1. Wydziały określone w §1, w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2012 
roku funkcjonować będą jako wydziały w organizacji pod 
tymczasowymi nazwami odpowiednio: 
a) Wydział A 
b) Wydział B 

2. Struktura organizacyjna Wydziału A w okresie organizacji obejmuje 
jednostki: 
a) Katedra Automatyki, 
b) Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych, 
c) Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki, 
d) Katedra Maszyn Elektrycznych, 
e) Katedra Metrologii, 
f) Biuro Dziekana, 
g) Zespół organizacyjny. 

3. Struktura organizacyjna Wydziału B w okresie organizacji obejmuje 
jednostki: 
a) Katedra Elektroniki, 
b) Katedra Telekomunikacji 
c) Katedra Informatyki, 
d) Zespół organizacyjny 

 



§3 
Wydziały w organizacji określone w §2 ust. 1 uwzględnione zostaną 
w procedurze wyborczej na kadencję 2012-2016, zgodnie z obowiązująca 
w AGH Ordynacją Wyborczą. 

§4 

Rektor w trybie zarządzenia określi szczegółowe zasady: 

1. Funkcjonowania Wydziałów w okresie organizacji w tym 
w szczególności podział zasobów Wydziału EAIiE. 

2. Zasady włączenia od dnia 1 września 2012 r. MSIB do struktury 
Wydziału A. 

§5 

Do dnia 31 sierpnia 2012 roku wszystkie sprawy związane z kształceniem, 
badaniami naukowymi, uprawnieniami, budżetem itp. prowadzi nadal 
Wydział EAIiE. 

§6 

Docelowe nazwy Wydziałów i ich struktury organizacyjne, obowiązujące od 
1 września 2012 r. określone zostaną przez Rektora zarządzeniem po 
przeprowadzeniu konsultacji na wydziałach oraz po zasięgnięciu opinii 
Senatu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 165/2011 
 

Senatu AGH z dnia 30 listopada 2011 r. 
 
w sprawie opinii Senatu o powołaniu przez Rektora jednostki 
pozawydziałowej pod nazwą Naukowe Centrum Inżynierii 
Akustycznej. 

 
 
Na wniosek Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 
zaopiniowanego pozytywnie przez Radę Wydziału na posiedzeniu w dniu 
23 września 2011 r. oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 Statutu 
AGH z dnia 28 września 2011 r. , Senat AGH: 
 
1. Pozytywnie opiniuje powołanie przez Rektora jednostki 

pozawydziałowej o nazwie „Naukowe Centrum Inżynierii Akustycznej”. 
2. Struktura organizacyjna i zasady funkcjonowania Centrum zostaną 

określone w Regulaminie, który zostanie wprowadzony w formie 
Zarządzenia Rektora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 166/2011 
 

Senatu AGH z dnia 30 listopada 2011 r. 
 
w sprawie opinii o powołaniu prof. Wojciecha Batko na Kierownika 
jednostki pozawydziałowej pod nazwą Naukowe Centrum 
Inżynierii Akustycznej. 
 
 
Na podstawie art. 6 ust. 7 Statutu AGH z dnia 28 września 2011 r., Senat 
AGH pozytywnie opiniuje powołanie prof. Wojciecha Batko na stanowisko 
Kierownika jednostki pozawydziałowej o nazwie: „Naukowe Centrum 
Inżynierii Akustycznej”. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 167/2011 
 

Senatu AGH z dnia 30 listopada 2011 r. 
 
w sprawie zmiany „Regulaminu przyznawania i wypłacania 
zwiększonego wynagrodzenia pracownikom Akademii Górniczo-
Hutniczej im. St. Staszica” stanowiącego załącznik do uchwały nr 
26/2008 Senatu AGH z dnia 27 lutego 2008 r. 
 

Senat AGH działając na podstawie art. 151 ust.8 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. 
zm.) oraz art. 12 pkt 28 Statutu AGH z dnia 28 września 2011 r., 
podejmuje następującą uchwałę: 

1. §3 pkt 8 Regulaminu przyznawania i wypłacania zwiększonego 
wynagrodzenia pracownikom Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. 
Staszica, uzyskuje brzmienie: 
 „8) maksymalna ilość godzin jaką pracownik może przepracować w 
projekcie wyznaczana jest w oparciu o przepisy ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym, Kodeksu pracy regulujące czas pracy oraz 
uchwałę Senatu AGH Nr 24 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie 
stosowania 50% kosztów  uzyskania przychodów ze stosunku pracy 
przy uwzględnieniu zasady, że czas pracy poświęcony na prowadzenie 
badań  naukowych i prac rozwojowych oraz na rozwijanie twórczości 
naukowej przez pracowników naukowo-dydaktycznych nie może 
przekroczyć 50% ogólnej normy czasu (miesięcznie 156 godzin 
obliczeniowych), a w odniesieniu do pracowników naukowych nie może 
przekroczyć 80% ogólnej normy czasu (miesięcznie 156 godzin 
obliczeniowych),”.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
3. Zmiana Regulaminu przyznawania i wypłacania zwiększonego 

wynagrodzenia pracownikom AGH uzgodniona została z zakładowymi 
organizacjami związkowymi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 168/2011 
 

Senatu AGH z dnia 30 listopada 2011 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przez Rektora składu 
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na okres kadencji 2008-2012. 
 
 

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 25 Statutu AGH z dnia 28 września 2011 r. 
na wniosek Dziekana Wydziału Humanistycznego z dnia 17 października 
2011 r. Senat AGH: 

1. Wyraża zgodę na zmianę przez Rektora składu Uczelnianej Komisji 
Rekrutacyjnej: 
w miejsce dr Katarzyny Stark powołać dr Magdalenę Parus. 

2. W wyniku powyższej zmiany aktualny skład Uczelnianej Komisji 
Rekrutacyjnej na okres kadencji 2008-2012 będzie następujący: 
 
Dr hab. inż. Andrzej Tytko, prof. nadzw. AGH(WIMiR) ·Przewodniczący 
Dr inż. Piotr Wolczko (WIMiR)     Zastępca 
Dr inż. Wojciech Mayer (WGGiOŚ)    Zastępca 
Dr inż. Szczepan Moskwa (WEAIiE)    Sekretarz 
Dr inż. Tomasz Rokita (WIMiR)     Sekretarz 
 
CZŁONKOWIE: 
Dr inż. Marek Kęsek (WGiG) 
Dr inż. Andrzej Czarski (WIMiIP) 
Mgr inż. Wojciech Tylek (WEAIiE) 
Dr hab. inż. Tadeusz Gołda (WGGiIŚ) 
Dr inż. Krzysztof Wojciechowski (WIMiC) 
Mgr inż. Janusz Kozana (WO) 
Dr Bożena Boryczko (WMN) 
Dr inż. Adam Zubrzycki (WWNiG) 
Dr inż. Marek Magiera (WZ) 
Dr inż. Cezary Czosnek (WEiP) 
Dr Jan Kulka (WFiIS) 
Dr Marzenna Pytel-Kudela (WMS) 
Dr Magdalena Parus (WH) 
Stud. Jacek Grabski (URSS) 
Stud. Agata Jasiurkowska (URSS) 
 

3. Traci moc uchwała Senatu: nr 8/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. 
 

 



Uchwała nr 169/2011 
 

Senatu AGH z dnia 30 listopada 2011 r. 
 
w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie TYTUŁU DOKTORA 
HONORIS CAUSA Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica 
Panu Prof. dr inż. Dan-Maniu Duse. 
 

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 Statutu AGH z dnia 28 września 2011 r. 
oraz zgodnie z uchwałą nr 72/2008 Senatu AGH z dnia 28 maja 2008 r. w 
sprawie zasad nadawania TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA Akademii 
Górniczo-Hutniczej, na wniosek Dziekana Wydziału Wiertnictwa, Nafty i 
Gazu z dnia 10 października 2011 r. złożony w oparciu o uchwałę Rady 
Wydziału z dnia 19 września 2011 r. Senat AGH postanawia: 

1. Wszcząć postępowanie o nadanie TUTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA 
AGH dla prof. dr inż. Dan-Maniu Duse. 

2. Wyznaczyć na Promotora postępowania prof. dr hab. inż. Jakuba 
Siemka. 

3. Z prośbą o zaopiniowanie wniosku zwrócić się do: 

Senatu Politechniki Śląskiej 

Senatu Politechniki Wrocławskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 170/2011 
 

Senatu AGH z dnia 30 listopada 2011 roku 
 

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej 

Na podstawie §1 ust. 2 Dodatku nr 2 Statutu AGH z dnia 28 września 
2011 Senat AGH powołuje Uczelnianą Komisję Wyborczą w składzie: 

 

Lp. 
Imię i nazwisko Jednostka 

1. Dr hab. inż. Marian Branny prof. n. AGH W G i G 

2. Dr hab. inż. Kazimierz Kowalski W IM i IP  

3. Dr inż. Witold Machowski W. E A I i E  

4. Dr hab. inż. Józef Salwiński, prof. n. AGH W IM i R 

5. Dr inż. Marzena Schejbal-Chwastek W GG i OŚ  

6. Dr inż. Janusz Jura WGG i IŚ  

7. Dr hab. inż. Bogusław Baś W IM i C  

8. Dr hab. inż. Jerzy Zych prof. n. AGH W Odlewnictwa  

9. Dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska W MN  

10. Dr inż. Jacek Traple W WN i G  

11. Dr hab. inż. Wiktor Kubiński, prof.n. AGH. W. Zarządzania  

12. Dr inż. Grzegorz Jodłowski W E i P  

13. Prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof 
Wierzbanowski 

W F i IS  

14. Dr Maria Stopa W MS  

15. Dr hab. Julian Kwiek W Humanistyczny  

16. Mgr Anna Chadaj B. G.  

17. Mgr Lucyna Kucia Biuro Rektora  

18. Stud. Piotr Góral Sam. Stud.  

19. Mgr Lucyna Bodek ACK CYFRONET  

 



Uchwała nr 171/2011 
 

Senatu AGH z dnia 30 listopada 2011 r. 
 
w sprawie nadania TYTUŁU KONSULA HONOROWEGO Akademii 
Górniczo-Hutniczej mgr inż. Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi 
Grupy LOTOS S.A. 
 

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 5 Statutu AGH z dnia 28 września 2011 
r., zgodnie z Uchwałą nr 74/2008 Senatu AGH z dnia 28 maja 2008 r. 
w sprawie zasad nadawania TYTUŁU KONSULA HONOROWEGO AKADEMII 
GÓRNICZO-HUTNICZEJ, na wniosek Dziekana Wydziału Górnictwa 
i Geoinżynierii z dnia 24 listopada 2011 r. złożony w oparciu o uchwałę nr 
43/2011 r. Rady Wydziału z dnia 24 listopada 2011 r. Senat AGH 
postanawia: 

Za aktywne promowanie Akademii Górniczo-Hutniczej i rozwijanie 
w przemyśle jej osiągnięć naukowych w zakresie nowoczesnej energetyki 

Nadać mgr inż. Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Grupy LOTOS 
S.A.TYTUŁ KONSULA HONOROWEGO AKADEMII GÓRNICZO-
HUTNICZEJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 172/2011 
 

Senatu AGH z dnia 30 listopada 2011 r. 
 
w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie 
na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Stanisława 
Komornickiego. 
 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 61 Senatorów (na 85 
uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 172/2011 
w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na 
stanowisko profesora zwyczajnego Prof. dr hab. Stanisława 
Komornickiego z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 173 
 

Senatu AGH z dnia 30 listopada 2011 r. 
 
w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie 
na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. inż. Wojciecha 
Liburę 
 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 59 Senatorów (na 85 
uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 173/2011 
w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na 
stanowisko profesora zwyczajnego Prof. dr hab. inż. Wojciecha Liburę 
z Wydziału Metali Nieżelaznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 174/2011 
 

Senatu AGH z dnia 30 listopada 2011 r. 
 
w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony 
prof. dr hab. Szczepana Porębskiego 
 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 63 Senatorów (na 85 
uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 174/2011 
w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na 
stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr 
hab. Szczepana J. Porębskiego z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony 
Środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 175/2011 
 

Senatu AGH z dnia 30 listopada 2011 r. 
 

w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie 
na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. inż. Wiktorię 
Sobczyk. 
 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 58 Senatorów (na 85 
uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 175/2011 
w sprawie pozytywnej opinii  do wniosku Dziekana o zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na 
czas nieokreślony Dr hab. inż. Wiktorię Sobczyk z Wydziału Górnictwa 
i Geoinżynierii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 176/2011 
 

Senatu AGH z dnia 30 listopada 2011 r. 
 
w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie 
na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. inż. Elżbietę 
Godlewską 
 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 61 Senatorów (na 85 
uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 176/2011 
w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
na czas nieokreślony Dr hab. inż. Elżbietę Godlewską z Wydziału 
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 177/2011 
 

Senatu AGFH z dnia 30 listopada 2011 r. 
 

w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie 
na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. inż. Jana 
Migdalskiego. 
 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 62 Senatorów (na 85 
uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 177/2011 
w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
na czas nieokreślony Dr hab. inż. Jana Migdalskiego z Wydziału 
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 178/2011 
 

Senatu AGH z dnia 30 listopada 2011 r. 
 

w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie 
na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat dr hab. inż. Marka Iwańca. 
 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 62 Senatorów (na 85 
uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 178/2011 
w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na 
okres 5-ciu lat Dr hab. inż. Marka Iwańca z Wydziału Inżynierii 
Mechanicznej i Robotyki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 179/2011 r. 
 

Senatu AGH z dnia 30 listopada 2011 r. 
 

w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie 
na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat dr hab. inż. Bolesława Karwata. 
 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 62 Senatorów (na 85 
uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 179/2011 
w sprawie opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy 
o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat 
Dr hab. inż. Bolesława Karwata z Wydziału Inżynierii Mechanicznej 
i Robotyki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 180/2011 
 

Senatu AGH z dnia 30 listopada 2011 r. 
 

w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie 
na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat dr hab. inż. Marka Płachno. 
 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 63 Senatorów (na 85 
uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 180/2011 
w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na 
okres 5-ciu lat Dr hab. inż. Marka Płachno z Wydziału Inżynierii 
Mechanicznej i Robotyki. 
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