
12.Akceptacja recenzji prof.T.Pawlika do wniosku Politechniki
śląskiej o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. R.Je-

schacowi.
13.Uchwała Senatu AGH w sprawie dofinansowania działalno^ci byto

wej w 1992 r.
14.Sprawy bieżące i wolne wnioski:

a/ informacja nt utworzenia fundacji.

W posiedzeniu uczestniczyło 69 Senatorów /na 83 uprawnionych do gło

sowania/. Lista obecności stanowi załącznik do oryginału niniejsze

go protokołu.
Do Komisji skrutacyjnej zostali wybrani: doc.A.P.Wojda, dr W.J.Moś-

cicki i dr J.Styrkosz.
Przystępując do realizacji porządku obrad Rektor po raz kolejny
zwrócił uwagą członkom Senatu na wyjątkowo trudną sytuacją ekonomi-
czno-finansową Uczelni. Po raz pierwszy bilans Uczelni za 1991 r.

zakończył sią stratą. To oznacza, że gdyby nawet istniał Fundusz
Rozwoju Uczelni, to nie istniałby zysk, który miałby być dzielony

na ten fundusz, to oznacza, że poza dotacją HEN, dotacjami na dofi
nansowanie' działalności statutowej i ewentualnymi dotacjami na bada
nia własne, kos*zty działalności Uczelnia będzie zmuszona pokryć z
dodatkowej działalności /np. opłat za studia, umów zawieranych z
różnymi instytucjami/. Rektor podkreślił, że został dokonany po
dział limitu funduszu płac i aby móc go' zrealizować, AGH musi wypra
cować środki. Dlatego też należy zrozumieć, że do czasu wyjaśnienia

sią sytuacji finansowej Uczelni, żadne środki z rezerw Rektora na
pokrycie limitów przyznanych Wydziałom nie mogą być uruchomione.

ad. 2/
Rektor prof.J.janowski wręczył dyplomy za długoletnią pracę - jubi
leusz 45-lecia p.mgr Stefanii Tustanowskiej z Biura Rektora i 35-

lecia p.mgr Jadwidze Wilimowskiej z Wydz.Geodezji. Rektor złożył

jubilatom serdeczne gratulacje.

ad.3/

Dziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych prof. A.Skorupa

przedstawił wniosek Rady Wydziału o zmianą, nazwy Wydziału na:
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Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Uzasadniając go Oziekan

m.in. stwierdził: jak wynika z praktyki Wydział nie znajdzie kandy
datów na hasło "maszyny górnicze i hutnicze", tym bardziej, że na
Politechnice Krakowskiej jest tworzony kierunek robotyki. Aby zape

wnić odpowiednio wysokie zainteresowanie Wydział musi iść z postępem,
z "duchem czasu". Nawiązując do poprzedniego posiedzenia Senatu, na
którym wniosek o zmianę nazwy upadł Oziekan poinformował, że po kon
sultacjach zmieniono poprzednią propozycję. Brzmi ona teraz: Wydział

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki / poprzednio: Inżynieria Maszyn

i Robotów/.
Prof. J.Zasadzirtski. Przewodniczący Senackiej Komisji Organizacyjnej,

nie chcąc powtarzać argumentów "za" z poprzedniego posiedzenia Sena

tu oraz przytoczonych dzisiaj przez Dziekana prof.A.Skorupę poinfor
mował, że Komisja jednomyślnie zaopiniowała powyższy wniosek pozyty

wnie.
W toku dyskusji głos zabrali:
Prof.J.Zablerowski. kierując się efektami wnikliwej i wieloetapowej

analizy powyższej sprawy, uwzględniając okoliczności oraz argumenty

przedstawione przez Wydział opowiedział się za przyjęciem wniosku Rady

Wydziału M.G.i H.
Prof. St.Rychllckl. w Imieniu Wydziału Wiertniczo-Naftowego gorąco
poparł wniosek Dziekana prof.A.Skorupy podkreślając, że jest to
wyjście na przeciw pewnym modernizacjom, które muszą następować w

naszej Uczelni.
Prof. J.Jachimski poinformował, że w dniu 31.03.br Senacka Komisja

Dydaktyczna na swoim posiedzeniu dyskutowała przedstawiony powyżej
wniosek. W wyniku dyskusji podjęła uchwałę o udzieleniu mu poparcia.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania.

W głosowaniu jawnym, w którym wzięło udział 67 Senatorów./na 83

uprawnionych do głosowania/ Senat jednomyślnie uchwalił "zmianę
nazwy Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych na Wydział Inżynierii

Mechanicznej i Robotyki. Jest to zmiana pkt.4 ust. 1 Oodatku nr 1

Statutu AGH - przy takiej proporcji głosowania uchwała jest prawo
mocna- spełniony został warunek 2/3 statutowego składu Senatu "za".

ad.4/

Prorektor prof. K.Czopek przypomniał na wstępie, że jednostkami,

które Senat swoją uchwałą przeznaczył do usamodzielnienia bądź


