
Ad 9/
Rektor prof. R. Tadeusiewicz poinformował, że zgodnie ze Statutem AGH Senat, spośród
pracowników zatrudnionych na stanowisku profesora wybranych przez rady wydziałów i
jednostek pozawydziałowych do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich,
powinien wybrać Przewodniczącego Komisji. Po konsultacjach Rektor proponuje, aby
funkcję tą bełniła Pani prof. Zofia Śmiałowska-Uberman z Wydziału Geodezji Górniczej i
Inżynierii Środowiska. Wobec braku głosów w dyskusji i innych kandydatur, w głosowaniu
tajnym, w którym uczestniczyło 77 Senatorów (na 94 uprawnionych do głosowania): 75
głosów „za", I głos „przeciw", 0 głosów „wstrzymuję się" 1 głos nieważny Senat podjął

Ad 8/
Rektor prof. R. Tadeusiewicz poinformował, że Rada Biblioteczna, po posiedzeniu w dniu 13

października 1999 przedstawiła kandydaturę mgr Ewy Dobrzyńskiej-Lankosz na stanowisko

Dyrektora Biblioteki Głównej. Rektor popiera tą kandydaturę. Wobec braku innych

wniosków, w głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 77 Senatorów (na 94

uprawnionych do głosowania) 76 głosów „za", 0 głosów „przeciw", 0 głosów „wstrzymuję

się", 1 głos nieważny Senat podjął uchwałę nr 113/99 w sprawie pozytywnego zaopiniowania

kandydatury mgr Ewy Dobrzyńskiej-Lankosz na stanowisko Dyrektora Biblioteki Głównej.

Ad 7/
Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kształcenia prof. T. Orzechowski poinformował na
wstępie, że wniosek o uruchomienie nowych specjalności na Wydziale Zarządzania był
rozpatrzony przez Komisję poprzedniej kadencji na posiedzeniu w dniu 2 czerwca br.
Następnie przedstawił wymogi proceduralne i aktualny stan prawny w przypadku
uruchamiania specjalności.

Po krótkiej dyskusji, w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 76 Senatorów (na 94
uprawnionych do głosowania): 75 głosów „za". 0 „przeciw", 1 „wstrzymuję się" Senat podjął
uchwalę nr 112/99 w sprawie powołania nowych specjalności i powierzenia ich prowadzenia
Wydziałowi Zarządzania. Pełny tekst uchwały w załączeniu.

Ad 6/
Rektor prof. R. Tadeusiewicz poinformował, że Rada Instytutu Nauk Społecznych
przedstawiła kandydaturę prof. Lesława Habera na stanowisko zastępcy Dyrektora Instytutu,
którą Rektor również popiera. Wobec braku głosów w dyskusji, w głosowaniu tajnym, w
którym uczestniczyło 76 Senatorów (na 94 uprawnionych do głosowania): 71 głosów „za", I
„przeciw", 4 „wstrzymuję się" Senat podjął uchwałę nr 111/99 o pozytywnym zaopiniowaniu
kandydatury prof. dr hab. Lesława Habera na stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu Nauk
Społecznych.

zostanie przesiany Senatorom przez Dyrektora Administracyjnego.


