
Prof. A. Pasierb poparł opinię przedmówcy oraz przypomniał emocjonalne podjęcie uchwały
w sprawie Komisji ds przetrwania

W głosowaniu jawnym, przy 1 głosie "przeciw" i 1 głosie "wstrzymuję się" przyjęto wniosek
Rektora. (Uchwała nr 7/96) Senatu.

ad 8/

Prorektor prof. J. Frydrych przedstawił wniosek Rady Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu
z dnia 23 listopada 1995 r w sprawie powołania Katedry Ochrony Środowiska w Przemyśle
Naftowym, Gazowniczym i Eksploatacji Wód. Przytoczył również argumenty Wydziału
uzasadniające ten wniosek, rodzaj zajęć już prowadzonych na Wydziale w tym zakresie oraz
skład osobowy przewidywanej Katedry. Zwrócił uwagę, że prof. Łaciak przechodzi na
emeryturę w 1999 roku a żaden z pozostałych pracowników nie zdąży do tego czasu uzyskać
tytułu oraz przytoczył me jednomyślne głosowanie Rady Wydziału w tej sprawie.

Wobec powyższego Rektor prof. M. Handke wystąpił z wnioskiem o przesłanie sprawy do
zaopiniowania do Senackiej Komisji Statutowo-Regulaminowej oraz uzasadnił ten wniosek.

Prof. St. Rychlicki, Dziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, udzielił dodatkowych
wyjaśnień.

Po krótkiej dyskusji, w głosowaniu jawnym, przy 2 głosach "przeciw" i 5 "wstrzymuję się"
Senat podjął uchwałę nr 8/96 w sprawie przekazania wniosku RW Wiertnictwa Nafty i Gazu o
utworzenie Katedry Ochrony Środowiska w Przemyśle Naftowym, Gazowniczym
i Eksploatacji Wód do zaopiniowania przez Senacką Komisję Statutowo-Regulaminową.

ad 9/

Rektor prof. M. Handke przedstawił krótkie uzasadnienie do projektu utworzenia w AGH
Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Szczegółowy komentarz do przesłanego Senatorom na piśmie materiału (Tezy wystąpienia na
posiedzeniu Senatu AGH w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz
projekt regulaminu tego Centrum) - przedstawił dr J. Feiner z Instytutu Nauk Społecznych
AGH, który został powołany przez Rektora na pełnomocnika dla tego projektu Podkreślał
zalety systemu kształcenia ustawicznego, popularnego w świecie.

Rektor prof. M. Handke wystąpił z wnioskiem, aby przedstawione materiały przekazać do
Komisji: Senackiej Komisji ds Kształcenia oraz Rektorskiej Komisji ds Analizy Systemów
Kształcenia. Podkreślił, że AGH nie jest odosobniona w tej inicjatywie - problem podjęło
MEN i RGSzW.

Prof. A. Oleś przytoczył stanowisko RG w tej sprawie, mianowicie aby zwrócić uwagę na
koszty towarzyszące takim przedsięwzięciom oraz poinformował, że RG opracowała już zarys
koncepcji takiego systemu kształcenia.

Przewodniczący Senackiej Komisji ds Kształcenia prof. A. Garlicki poparł wniosek Rektora.

W toku dyskusji min. popierano inicjatywę (prof. W. Ptak, prof J. Dobrowolski), wystąpiono
z wnioskiem o przygotowanie przy projekcie również projektu budżetu dla takiego centrum
(dr J. Stochel), zwrócono uwagę na brak w regulaminie określenia przyszłego statusu centrum
w strukturze AGH oraz jego uprawnień do prowadzenia studiów podyplomowych (prof. J.
Frydrych).

Wniosek Rektora o przekazanie projektu do zaopiniowania przyjęto bez głosowania.

12


