
Projekt uchwały Senatu w sprawie zmiany Nazwy Centrum Kształcenia Ustawicznego
został dostarczony Senatorom wraz z zaproszeniem Prof J Mischke poinformował
Senatorów, ze zmiana nazwy Centrum wymuszona jest kontraktem z Europejską Fundacją
Kształcenia Fundacja zastrzegła sobie wypłatę przekazanych środków tylko w tym
przypadku jeśli angielskie brzmienie jednostki będzie następujące „Distance Education
Study Centre"

Z uwagi na to. że Senatorowie mieli pewne wątpliwości co do przygotowania
przedstawionego wniosku. JM Rektor poprosił o poddanie pod głosowanie terminu
przyjęcia zmiany nazwy Centrum

W wyniku głosowania (44 głosy „za", 13 głosów „wstrzymuję się". 2 głosy „przeciw")
Senat postanowił przegłosować przedstawiony projekt na dzisiejszym posiedzeniu

Senat w głosowaniu jawnym (na 92 uprawnionych do głosowania. 58 głosujących 50
głosów „za". 8 głosów „wstrzymuję się") podjął uchwałę nr 33/98 w sprawie zmiany nazwy
Centrum Kształcenia Ustawicznego Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do mniejszego
protokołu

ad 7)

Informację o działalności „Centrum Kształcenia Ustawicznego" przedstawił prof J
Mischke Tekst informacji został dostarczony Senatorom wraz z zaproszeniem

Prof J Mischke poinformował Senatorów, ze CKU jest jednym z sieci centrów
edukacyjnych w całej Europie, powiązanych z uniwersytetami i szkołami średnimi,
utworzonych z inicjatywy Europejskiej Fundacji Kształcenia CKU przy AGH jest jednym
z ośmiu centrów działającyh w Polsce Zostało ono powołane przez Senat w dniu 29 maja
1996 roku Istotą i sensem istnienia CKU jest wprowadzenie nowych technik edukacyjnych
(znanych pod bardzo szeroką nazwą kształcenia niestacjonarnego) do praktyki kształcenia
AGH oraz ułatwienie wydziałom i ich pracownikom organizowanie różnorakich kursów
i szkoleń Centrum me jest jednostką dydaktyczną

W roku 1997 Centrum zorganizowało biuro i Studio Video-Konferencyjne, został
podpisany kontrakt z PHARE na stworzenie Centrum Kształcenia Niestacjonarnego
W roku bieżącym wydane zostaną trzy podręczniki do mat-fiz-chem. materiały do
repetytorium z matematyki i fizyki dla pierwszego roku studiów zaocznych, zostanie
uruchomionych 8 kursów doskonalących oraz zostanie nagrane drugie wydanie wykładu
z matematyki na repetytorium. Plany te mają pokrycie w obecnym budżecie.

Na zakończenie swojego wystąpienia prof J. Mischke zwrócił się z prośbą do Senackiej
Komisji ds. Kształcenia i Senackiej Komisji Budżetowej o opracowanie zasad
funkcjonowania Centrum.

W dyskusji.

-prof M. Szyper  poparł   inicjatywę Rektora prof  R Tadeusiewicza dotyczącą
przedstawiania informacji o swojej działalności przez jednostki finansowane w kosztach
wydzielonych. Postawił wniosek o przeprowadzenie takiej oceny przez wszystkie
zainteresowane komisje senackie. Krótko przedstawił zasady finansowania Centrum

-Rektor prof R. Tadeusiewicz uznał przedstawiony wniosek za zasadny

Senat przyjął do akceptującej wiadomości informacje o działalności „Centrum Kształcenia
Ustawicznego" i w głosowaniu jawnym (na 92 uprawnionych do głosowania. 61
głosujących: 61 głosów „za") podjął decyzję o skierowaniu tej „Informacji" do
przedyskutowania na posiedzeniach Senackiej Komisji ds Kształcenia. Senackiej Komisji
Budżetowej i Senackiej Komisji Statutowo-Regulaminowej.
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