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Ad_.5-_ y.p.r.a.wy, biejżące..

Reku or Filcek prosi Dzieksne prof. К. Bisztygę 
o zreferowanie wniosku Rady tfydzisłu Elektrotechniki 
G. i Н» w sprawie zmiany nazwy Wydziału.

Dziekan Bisztyga omawia historyczne powody, które 
sprawiły, że Wydział przyjął specjalizację, w począt
kowym okresie działalności, Górniczą i Hutniczą. 
I’astąpiło to w oparciu o .przedwojenną jeszcze Katedrę 
Elektrotechniki G» i H. Jednak w miarę rozwoju uczelni 
” Elektrotechnika ’’ w AGH przestała być tylko górnicza 
i hutnicza a zajęła się również automatyzacją procesów 
chemicznych w przemyśle maszynowym i budowlanym. Ha 
wielu spotkaniach na zewnątrz uczelni znenze apeluje 
się do 'ydziełu o kształcenie elektryków, automatyków 
i elektrotechników bez specjalizacji technologicznej, 
którą można opanować w trakcie pracy zawodowej.

W rezultacie tego w nowych programach studiów już 
w ubiegłym roku brak jest jakichkolwiek śladów wiado
mości technologicznych jest : elektrotechnika, elektro
nik: i podstawowe problemy techniki.

Poza tym znane są osiągnięci:. Wydziału nr. polu au
tomatyzacji procesów przemysłowych w wielu brentech. 
Postulaty branż przemysłowych zmierza ją do tego, żeby 
w Akademii Górniczo-Hutniczej kształcić absolwentów o 
dobrym ogólnym przygotowaniu z zakresu elektrotechniki, 
elektroniki i automatyki.

Biorąc to wszystko pod uwagę Dziekan Bisztyga wnosi 
o zmianę nazwy Wydziału na Wydział Elektrotechniki i 
Automatyki.

Rektor Filcck prosi członków Senatu o uwagi do 
przedłożonego wniosku.

Dziekan prof Ryncarz - podkreśla, że nie jest 
przeciwny rozwojowi elektroniki i automatyki w AGH jodnak
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należy się poważnie zastanowić czy możno rezygnować 
ze specjalizacji w ramach elektrotechniki górniczej 
i hutniczej, bo nic jest jednoznacznie poster:!one, 
że zmiana nazwy nie zmieni dotychczasowego profilu 
togo Wydziału.

Prof, Nadachpwski - uważa , że wniosek Wydziału 
przedstawiony przez Dziekana Bisitygę jest słuszny, 
o zwłaszcza wprowadzenie automatyki, która obecnie w 
dziedzinie nauk technicznych jest podstawowe.

Doc. Foch - informuje Senat, ze w chwili obecnej 
Wydział w zasadzie w większości zajmuje się już tema
tyką postulowaną we wniosku w dużo większym stopniu 
niż to wynika z nazwy.
Ne Wydziale istniej^ instytuty, któro zajmują się w 
zasadzie tylko automatyką i automatyzacją i powinno 
to również znaleźć wyrsz.w profilu absolwenta.

Prof. Longa - popiera wniosek podkreślając, że 
tendencjo w nim przedstawione są zgodno z rozwojo
wymi przemianami w uczelniach i naukach technicznych.

Sektor Filcck - podsumowując dyskusję informujo,że 
będą jeszcze podjęte rozmowy na temat sprecyzowania 
nazwy Wydziału, któro byłaby również adekwatna w przy 
szłości, z t^mi że Wydział musi zwiększyć swoją aktyw
ność w podstawowych branżach gospodarki narodowej. 
Hektor Filcck informuje, że było to ostatnie posie
dzenie Senatu przed wakacjami. Dziękuje zebranym za 
udział w obradach. Życzy dobrego wypoczynku i zamy
ka posiedzenie.
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