13. Wniosek Rady Wydziału FiTJ o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na
okres pięciu lat:
a) dr hab. Józefa Koreckiego.
14. Informacje bieżące i wolne wnioski.
W posiedzeniu uczestniczyło 74 Senatorów (na 89 uprawnionych do głosowania). Lista
obecności stanowi załącznik do oryginału protokołu.
W czasie posiedzenia Senatu wybrana została komisja skrutacyjna o następującym składzie:
dr Krystyna Dziunikowska, dr inż. Marzena Chwastek, dr imż. Antoni Zięba.
ad 1)

Rektor prof. M. Handke wręczył nominacje:
—

na stanowisko profesora zwyczajnego: prof. dr hab. inż. Wiktorowi Krawczykowi,

—

ma stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony:
prof. dr hab. inż. Aleksandrze Kosteckiej, prof. dr hab. inż. Andrzejowi Łędzkiemu,
prof. dr hab. inż. Krzysztofowi Zielińskiemu, prof. dr hab. inż. Edeltraudzie HeliosRybickiej, prof. dr hab. mż. Andrzejowi Chojeckiemu,

—

na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony: dr. hab. inż. Ewie DudekDyduch prof. nadzw.. dr hab. inż. Tadeuszowi Orzechowskiemuprof. nadzw.,

a następnie złożył nowo mianowanym serdeczne życzenia i gratulacje.
ad 2)
Rektor prof. M. Handke wręczył dyplomy za długoletnią pracę: za 45 lat — 3, za 35 lat — 8, za
30 lat — 7, za 25 lat — 8, za 20 lat — 5 oraz złożył Jubilatom serdeczne życzenia i gratulacje.

ad 3)
Rektor prof. M. Handke wręczył powołania na stanowiska dyrektora i kierowników jednostek
pozawydziałowych następującym osobom: Pani mgr Annie Kegel na stanowisko Dyrektora
Biblioteki Głównej, Panu dr Julianowi Kwiekowi na stanowisko Dyrektora Instytutu Nauk
Społecznych, Panu mgr Janowi Główce na stanowisko Zastępcy Kierownika SWFiS
d/s Sportowych, Panu mgr Stanisławowi Zapartowi na stanowisko Zastępcy Kierownika SWFiS
d/s Dydaktycznych. Panu prof. dr hab. Adamowi Pawłowi Wojdzie na stanowisko Zastępcy
Dyrektora Instytutu Matematyki d/s Naukowych, Panu dr Jerzemu Stochelowi na stanowisko
Zastępcy Dyrektora Instytutu Matematyki d/s Dydaktycznych,
a następnie złożył nowo mianowanym serdeczne życzenia i gratulacje.
ad 4)

Rektor prof. M. Handke udzielił głosu prof. Tadeuszowi Orzechowskiego Przewodniczącego
Senackiej Komisji d/s Kształcenia, który przedstawił trzy projekty uchwał. Pierwsza z nich
w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom stopnia centralnego jest podejmowana
przez Senat raz na trzy lata i zawiera propozycje przedstawione przez wszystkie Rady Wydziałów .
Wobec braku głosów w dyskusji, Senat AGH w głosowaniu jawnym (jednomyślnie) podjął
uchwałę nr 128/96 w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom stopnia
centralnego. Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
prof. T. Orzechowski przedstawił następnie projekt uchwały w sprawie preferencji dla
maturzystów z dyplomem matury międzynarodowej. Propozycję rozważenia, przyznania
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