3 Sprawo^danie z prac naukowych^ Prorektor dr inżRoKrajewski
ko Sprawy personalne

5* Sprawy bieżące i wolne wnioski^
Ad ^ ^
Sprawa opieki nad młodzież4 - zagadnienie rekrutacji będzie
©mówiona na następnym posiedzeniu Senatu ze względu na nieobe^encśó Prorektora ds# Młodzieży docci^ Oberca spowodowaną
choroba^

Pr^rektor J* fifanitius przedstawił wnioski dotyczące organizacji
j^atedr i ^akładćw - /załącznik do protol^ołu/ proponując by
iys.aisję nad obsadą personalą odłoży<5 na posiedzenie Senatu p
utworzeniu katedr* ,'.

•^ dyskusji zabierali'głos^ profeprof^ Szawłowski,
^^; kewaki,' ^^alczyk, ^alewski^
.. ^yniku'dysl-aisji postanowiono na wniosek Dziekana próg^ dr

% sI.e^:iewieza sprawę na^wj^J^tt^^;;|^ua|^^oa^^ą1^wi^1-1 •^. l^t ^
łd

^rzesunąd na następne pósieazenie ^ehatu, ponieważ
była-z" "nim uagodnionae
^yg

.^io^ek poddany pod głos^wanie przeszedł jednogłośnie

^r
rzewodniczący posiedzenia Rektor- ? Olszak poddał pod głośo^
aie wnioski wnioski w sprawie utworzenia i przemianowania
*

tworzy
y się Katedrę Ozę^c^.
echnio
II z ji
hi ^cm^o II
kłd
j>rseaianoivu.1e
"^^t^drę V-z^śvi ^a^zy^ i Rysunku Technicznego ha i

^ katedrę Części ^aszyn i Rysunku Technicznego I z Zakładem
3- ha ^dziale ^as^y^ Górniczych i hutniozyoh ^ydziel^ się
•<. ^^. cedry Maszyn i Urządzeń Górniczych Zakład ^aszyn ^ecłisni=

^:'^śj ^^rzeróbki ^cpalin i tworzy się 3 Kate^rę Ma^zyn

*

vX'j^s-^ócki Kopalin z ^^alcladem
*;yxiik głosowania s .1S" głosów za wnioskiem, <t wstrzymujące. się *

^astępnie poddano pod głosowanie wnioski' w sprawie utworze

lub 'przemianowania ^akładów
••

1^ Zakład Maszyn i Urządzeń Transportu Solowego w Katedrze
Maszyn i Urządzeń Górnie zyeh,przenanowu je się na .Sakiac
Transportu Kopalnianego•
"3 związku z tyic organizacja Katedry Maszyn i Urządzeń
GórniezyGfc. będzie następująca i ',
-> .^akład ^aszyn do Urabiania i ładowania ^
-2akład Transportu Kopalnianego
^Zakład Urządzeń S^ybowych ^
'-:c .%, ^^tę drze ^etaj.ur^ii "^ir-ó^ki • na ^ydzial^ ^e^^^*--r.";.i^^.-:.::^.

t^orzy się 5'

^akład ^rzygotowania T^orzyw t
z-wią^ku z- ty^ Katedra ^etalurgii Surówki będzie pcsi
d^a ^aiikadyr. •

^rzygot^^ania ^^orzyw Metalurgie^:r

h xi!?etiiurgii Ogól^ej
/^si ŚLZOS tOpÓ^
.^ związli^ z ty?g I^atedra Metalurgii "Stali /oęćale posiad^ć'
•następujące •jga^;łady

———

^^kład.Metalurgii Ggó!
^a^^ad Metalurgii .itali •

Ijieirtrorjet&lurgil k Stali
Żelazostopów

. ""*

•li. ^ ^atedrze Głębienia Szvbów i Obudov/v Górnicze 1 na "^ydziale

^akład Głębienia ^zybów
^aicład Obudowy Górnicze^
wnioski pcid^^e pod g? osow^ale "pr^esz^y ^l
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