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"ia Oeczi2? znuszuia za<udić 33 wycowaczzniJ w życi2

23482 2czzoisjiuw w dztzdzinia az1czny własności,

- <uasti2 J00CawyoUCI nożnady ruzwięzaź q7uu3łujez

na. Zatę ilaczocczą.

Rektor ucdzialajec ocoawieczi, 33 caz kolejny qoutjczył, że intancję

OrogJnowanaŹ ushuaty 1 zasad w niaj zawactycn ni» są aqgraniczania

i rfunież dotyczy ta UCT. Dotycnczas soczęt jest kupowany aczzz UCI

z rezzrwy ?e<tara i to nia? ulemie zniania, iatoniast zc333zycje

znizrzaję do jecćn2g3: UCI rabiłody to samo, ala na zasadzie zlecania,

z3 wynuszałojy analizę kosztów niszjedną do unowy za zleczniodawcą.

Dzisiaj UCI wykanuje rsuwaisż zlecania i obciąża kosztani, na <tśre

zlecenioadawca nie ma najnnizsjszego wnływu. Propgzycja włączania

UCI da jednoste< będącyci na własnym razracnunku zniarza uiqz nise

da zmiany ograniczenia działalności merytorycznsi lacz Sys: zau

rozliczania.

Mastęonie rozaoatcywano i przegłosowywano ostateczne, dakłacnea

sfornułowania kslejnych wariantów pczedstawionego orojektu założeń.

Ostatazzny tekst uchwalony w głosowaniu jawnym, w ktśrym brało

udział 62 Senatorów:

61 ałosów "za"

0 głosów "arzaciuw"

1 głas "wstrzymuję się"

stanowi załączni< do niniejszego protokołu.

ad 7/

Na wstęsia prof.J.Zasadziński ptzadstawił stanowisko Senackiej

Komisji Organizacyjnej do ocobonowanych zmian stru<turalnych na

czterech Wydziałach. Po zapoznaniu się z opinią prof.J.Janowskisq3

z dn.18.09.1991 r., którą Sanatorawie otrzymali wraz z matsriałani

na dzisiejsz2 posiedzenie Sanatu oraz Do dyskusji Senac<ka Xomisja

Organizacyjna doszła do wniosku, że jeżeli proponowane zmiany

organizacyjne są zgodna z ustawą i Statutem, to uwzględniażac auto-

nonię Mydziału tcaktują wnioski jaku merytorycznie uzasadni 2n2.

Nie oznacza to oczywiście, ż2 propozycje nie Są rozoatrywa"2 -

wszystkie wnioski zostały omówione z Panani Dziżkanani na zmizdzeniach



Kanisji, 1a <ticzycn uzyskani ejunia2ż aiizięż1:3 wvżjaśni?ita. .szyctci:

2rzadłożą13 wiizski uzyskały akzaotaczjn. *727.0,7ssaGzińz<i T)0<028-

1it rjuniaż, ż3 Xonisja azrzyjęła zasadę rzzoatcrysania rfunież u1t25-

Ków JersJaxtywizznycm tzi. takich, Które na czizi zczoszzuia wił zu

nia soztniaję wszystcicnh wynajjw Statutu oddaższ w tez2 327311

oadajnowanie decyzji.

Po dyskusji, u trakci2 której na wniaąs2< prof.J.Niewodniczańskiego

uzgdniona jedaolitę wykładnię oczeoisSw Statutu 16H czt. Ccziz<aia-

tów, DBibliotsk i Łunych jednostek wswnętrzwycziałoawych 30az na

wniaszk prof.J.Janowskiego czyjęta zasadę, ż2 za<łady, ktjra da

dnia 31.06.1993 c. nie soełnię wymogów statutowych ulanają auta

datyzżnie cozwiązaniu bez adrębnej uchwały Sznatu, uchwalono nastę-

Jujęca zniany struktucy Vydziałów:

ad 7a/

"a wniosz< Rady Wydziału Metalurgicznego z dnia 14 saździ”rni<3

1991, zgodnie z art.5ust.4 Statutu Akadamii Gjrniczza-kut-iczzj

Senat AGH rozwiązuje z dnizn 1992-01-01 Instytut :'etaturcii i tworzy

w jego mizjsce jednolitą strukturę złożoną z nastecqującyc: 7a<ładów:

1. Zakład Ińżynierii i Analiz Materiałów

2. Zakład Fizykachamicznych Podstaw Metalurgii*/ (w organizacji)

3. Zakład Plastycznej Przerjjki Metali

4, Zakład Tszhniki Cieplnej i Ochrany Środowiska

5. Zakład Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

6. Zawład Modelowania Procesów Redukcji w setalucqii

7. Zakład Metalurgii Stali

*/ o<res do 31 sieronta 1993 traktowany jest jako okres przejściowy,

w <któryn zostaną dobełnione wymogi Statutu ACH,

Zgodnia z ucnwałą Rady Wydziału do 31 grudnia 1991 zostaną ur231-

lawans sprawy majątkowa i finansowe tak aby z dniem 1 stycznia 1992

"łydział iiatalurgiczny funkcjonował w nowej strukturze organizacyjnej.

58 głosów"za"

0 głosów'przeciw"

l głas "wstrzymuję się"



i uisżalaznycn z dnia 3 oeaździsrni<a

Statutu Akadonii Gfentcza-hutaiczej

z Gian ZL.!12.1792 e. dytyznzzasową strukturę

1592 c. twarzy w j2i niejsz2 nastę-

1.Xatzdrz Tzozii t Inżynierii Procesów Matalurgicznych

2.Xatscro uatalurgii «ztali Nisżalaznych

3.Za<ład Onznii Sizycznej i Elz<trochamii

4.7Za<tac Chanii "stali i Rud

5.Xatzdcc Struktury i 'echani<xi Ciała Stałego

ś.Katedrę Stanów uatali Nieżelaznych

7.Xatedrę Przacós<i Plastycznej i Mstalnznawstwa :etali

Miażelaznyzch.

Zgodnia z uctwałę Rady Jydziału da dnia 21 grudnia 1991 c. zastaną

uragulJwanz sorawy nająt<owa i finansowe tax ady z dnian ! stycznia

19592 r. dycział .ietali uisżelaznych funkcjonował w nawsj stru<turza

arganizacyjnzj.

58 głosjiw "za"

Q głosów "przeciw"

2 głosy
"wstrzymuję się"

ad 7c/

'l1a wniosz«< Rady Jydziału Gdlawnictwa z dnia 10 wcześnia 1991 r.

zgodnia z art.5 ust.4 Statutu Akademii Girniczo-Hutniczej Senat AGH

rozwiązuja z dniam 31.12.1991 r. Instytut Odlewnictwa i tworzy"

w jego misjsze następujące jednostki:

1.Zakład Chemii Ogólnaj */ (w organizacji)

2.Xatedrę Mztaloznawstwa i Gbró>ski Ciaslnej Odlawdw

3.Katedrę Tecshnalogii Focn Odlewniczych

4.Xatedrę Twarzyw Fornieacskich

5.Zakład Odlawnictwa Staliwa

6.Katsdrę Odlawnictwa Żaliwa

7.Xatedrę Machanizascji i Automatyzacji Odlewni

8.Katedrę Modzalowania Proczsów Odlawni szych

*/gkres do 31.06.1993 tra<tawany jesto jako nkreas oczejściowy, w

którym zostanę dJosłnioan2 wynagi Statutu AGH,

Zgodnie z uznwałą Rady ydziatu do dnia 31 qrudnia 1991 r. zastaną



 

stycznia

. Wyczia: tdlawnictwa fuvccjonawał u niważ storstucza 207a1i-

56 gł2s

c

3 gt

ad 7d/

cda walosa< Rady wydziału Znargochznii Jęgla i Ftzykachznii Saroz1tśw

z dGnia 7 aoaździarni<a 1991 r., zgodnia2 z art.> ust.4 3tatutu A<adsznii

Gźńrutzza-Hutnizzzj Senat AGH rozwiązujs z cni2u 31.12.1991 r. stru<-

turę wawnętrznę zydziału i twoczy w jej miejsce nastęzujące jadnastk<i:

1. Za<łac Enerzaznaniczznego Przetwórstwa 'lęgla

2. Zakład Podstawowych Praalemśw Adsarycji i Fizy<szhanii

S7r321tfw Mitzralnyzn

3. Zakład Iażyniacii i Feznnalogii Adsarpcyjńzj

$. Katedcrg Uhznii SŚcniczaj.

Zgodnie z uchuałę Rady Wydziału do dnia 31 grudnia 19%i r. z>stanę

urzgulowane sJrawy majęt<owe i finansow3 tak, a3y z cnien ! stycznia

1%92 e. "ydział Energochamii Węgla i Fizyxkachenii Sar>ent"' fu1<cj2-

nawał w aawej stru<xtucze organizacyjnej.

59 głasjiw "za"

6 głosdw "orzeciw"

0 głosów "wstrzynuję się".

ad 8/

Zgacnie z act.54 Statutu AGH w głosowaniu tajnyn, w ktśrym wzięło

udział 61 Sanatordu, którzy jednogłośnie (2aza orsf.X.Twardowskin

-55 głosów) zatwierdzili składy: Komisji Dyszyslinarnej dla Studzntów

i Odwoławczaj Konisji Dyscyplinarn=j dla Studantów. S«łady asaJ3ue

tych Komisji stanawią załącznik do niniejszego oratokału.

ad 9/

Zjodnie z art.55 Statutu AGH, w głosowaniu tajnyn, w któcyn wzięła

udział 61 Senatorjuw na Przewodniczącego Konisji Dyscyplinarnej dla

Nauzzyzieli Akademickich został wysrany prof.dr hab.inż.Artur BęJan

z łydz.Maszyn Górniczych i Hutniczych, który otrzyna! 35 głosju.


