
Jednocześnie Rektor poinformował, że wstrzyma wydanie go w formie zarządzenia na
okres 2 tygodni, w którym to czasie będzie czekał na pisemne uwagi.

ad 6/

Dzickan Wydziału Wiertniczo-Naftowego, prof. Stanislaw Rychlicki, przedstawił
wniosek Rady Wydziału z dnia 26 stycznia br. o zmianie nazwy Wydzialu na Wydzial

Wiertnictwa, Nafty i Gazu. W uzasadnieniu Dziekan podkreślił m.in., że Wydział jest
jedynym wydziałem tego typu w Polsce. Utrzymanie tego monopolu będzie z korzyścią

nie tylko dla Wydziału, ale również dla Uczelni. Proponowana zmiana jest niewielka, ale
istotna merytorycznie - w ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój gazownictwa w
Polsce, i to nie tylko w zakresie poszukiwania, pozyskiwania ale przede wszystkimz

polożeniem nacisku na dystrybucję. Gaz jako paliwo ekologicznie czyste jest w tej

chwili szalenie ważnym surowcem energetycznym w naszej gospodarce. Obecnie

wydział prowadzi 4 specjalności i - mając wysoko wykwalifikowaną kadrę - nie chce się

dać wyprzedzić innym uczelniom w tak ważnej dziedzinie jaką jest gazownictwo.
Wobec braku glosów w dyskusji, w glosowaniu jawnym, jednomyślnie Senat podjąl

uchwalę o zmianie nazwy Wydziału Wiertniczo-Naftowego na Wydział: Wiertnictwa,
Nafty i Gazu.

ad 7/

Rektor prof. M. Handke przypomniał na wstępie, że sprawa zmiany nazwy Wydziału
Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów na Wydział Paliw i Energii była już

przedmiotem obrad Senatu na posiedzeniu w dniu 18 stycznia br, byla także
rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium Rektorskiego z udzialem Dziekanów. Rektor

podkreślił, że zmiana tej nazwy jest daniem szansy Wydziałowi Energochemii i nie
powoduje automatycznie żadnych zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni. Rektor

poinformował również, że obie Senackie Komisje: Statutowo-Regulaminowa i ds
Kształcenia pozytywnie zaopiniowały wniosek Wydziału.
Dziekan Wydziału E. W. i F. Sorbentów prof. J. Milewska-Duda ponownie uzasadnila
wniosek Wydziału i zaapelowała o pozytywne jego rozpatrzenie.
W toku dyskusji głos zabrali m.in.:

- stud. Jolanta Światowska w imieniu studentów Wydziału gorąco poparła przedłożony
przez Panią Dziekan wniosek,

- dr P. Lewandowski zaapelował o glosowanie zgodne z własnym sumieniem - dwuletnia
dyskusja na ten temat utwierdziła Go w przekonaniu o konieczności poparcia wniosku
Wydziału,
- prof. W. Ptak podkreślił, że członkowie Senatu winni podejmować decyzje kierując się

interesem Uczełni, a nie wydziału czy własnym; jak do tej pory nikt nie negował

potrzeby utworzenia takiego wydziału, natomiast od dwóch lat sprawa "rozbija się" o

sprzeczności interesów; oczywiście poparł wniosek,

- prof. Z. Kowalski podkreślił imponujący dorobek naukowy tego zespolu i gorąco

poparł wniosek,
- prof. J. L. Lewandowski poparł wniosek,

- prof. St. Rychlicki poparł ideę zmiany nazwyi profilu Wydziału i przypomniał, że w

trakcie dyskusji na poszerzonym Kolegium Rektorskim padla druga propozycja nazwyi

zaproponował, aby w pierwszej kolejności przegłosować tą drugą propozycję,
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