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ilo^ci egzaminów w jednej sesji na wielu wydziałach oraz zasadności

wprowadzenia przez Wydział Wiertniczo-Naftowy egzaminów w letniej

sesji V-go roku.  Przypomniał również, że praktyki studenckie będą

w 1992 r. płatne z funduszy wydziałowych."

W odpowiedzi na pytania orof.St.Rychlicki wyjaśnił, że dane o 2-4

egzaminach w letniej sesji V roku na Wydz. Wiertniczo-Naftowym są

wynikiem pomyłki maszynistki, jest tylko seminarium dyplomowe.

Wobec braku dalszej dyskusji Prorektor prof.A.Garlicki wystąpił

z wnioskiem, aby pozostałe wątpliwości wyjaśniła Senacka Komisja

Dydaktyczna pod przewodnictwem doc.A.Oagiełło w trakcie roboczych

spotkart z Dziekanami - wniosek przyjąto.

ad 6a/

Rektor prof.J.Janowski przypomniał omówiony na poprzednim posiedzeniu

Senatu wniosek Rady Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego o zmianę
nazwy na Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, która

nie została uchwalona z powodu braku quorum. Wobec braku dodatko
wych uwag, w głosowaniu jawnym,-przy obecności 60 Senatorów (na 83

uprawnionych do głosowania) Senat AGH jednomyślnie uchwalił zapropo

nowaną zmianę nazwy. Uchwała jest zgodna z art. 11 ustawy o szkolnictwie

wyższym (nazwy wydziałdw stanowią dodatek Nr 1 Statutu AGH z dnia

28.05.91 r.).

ad 6b/

Prof.J.Gocał. Dziekan Wydziału Geodezji Gdrniczej przedstawił wniosek
Rady Wydziału o zmianę nazwy na Wydział Geodezji Górniczej i Inży

nierii S'rodowiska.

W uzasadnieniu profesor poinformował o historii Wydziału oraz przed

stawił jego merytoryczny rozwdj podkreślając istnienie potencjału

naukowego na Wydziale w tej dziedzinie wiedzy.

W imieniu Senackiej Komisji Organizacyjnej głos zabrał jej przewodni

czący prof.D.Zasadzirtski, który poinformował zebranych o pozytywnej

opinii Komisji na powyższy temat wyrażonej jednomyślną uchwałą na

posiedzeniu Komisji w dniu 15.05.1991 r. Przypomniał również, że na

poprzednim posiedzeniu Senatu przedstawił zasady i kryteria, którymi

kieruje się Komisja opiniując powyższe sprawy. Zostały one umieszczone
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w protokole z posiedzenia Senatu, wobec czego nie ma potrzeby ich

powtarzania.
W głosowaniu jawny^ przy obecności 57 Senatordw (na 83 usprawnionych

do głosowania) Senat AGH jednomyślnie uchwalił zaproponowaną zmianę

nazwy. Uchwała jest zgodna z art. 11 ustawy o szkolnictwie wyższym

(nazwy wydziałdw stanowią dodatek Nr 1 Statutu AGH z dnią_28.05.91 r.).

ad 6c/

Prof. St. Rychlicki, Przewodniczący Podzesnołu ds Regulaminu Studidw

przedstawił propozycję  7 pkt. 3 Regulaminu o następującym brzmie

niu:
"3. studiowanie poza swoją specjalnością za zgodą Dziekana, jeżeli

wypełnia wszystkie obowiązki związane z tokiem studidw na swojej

specjalności",

ktdra została uzgodniona z przedstawicielami URSS.

Konieczność! wprowadzenia tej zmiany, sygnalizowana przez prof.St.

Rychlickiego na posiedzeniu Senatu AGH w grudniu ubiegłego roku,

wynika z rozbieżności interpretowania przez Dziekandw dotychczas

istniejącego zapisu:
"3. studiowanie poza swoim kierunkiem podstawowym na dowolnej liczbie

kierunkdw za zgodą Dziekana, jeżeli wypełnia wszystkie obowiązki

związane z tokiSm studidw na kierunku podstawowym",

W toku dyskusji głos zabrali:

Prof. St.Gorczyca przedstawił pogląd, że proponowana zmiana prowadzi

raczej do zawężenia problemu niż do jego poszerzenia. Jeżeli rada

wydziału czy dziekan wyraża zgodę na studiowanie poza kierunkiem

podstawowym to specjalizacja mieści się w tym pojęciu i nie ma powodu

zmiany tego paragrafu, natomiast po wprowadzeniu tej poprawki, jeżeli

ktoś będzie chciał studiować! na innym kierunku to na podstawie nowego

zapisu Dziekan nie będzie mdgł tego zezwolenia udzielid.

Ad vocem prof.St.Rychlicki zwrdcił uwagę, że zapis o kierunkach

wykluczał 6 wydziałdw (na ktdrych jest ten sam kierunek) z możliwości

kończenia go jako drugiego kierunku, natomiast pojęcie specjalności

nie wprowadza tego zawężenia. Przy takim postawieniu sprawy nowy

zapis poszerza zakres działania.


