
ad 5 f/ Prof. Artur Bęben przedstawi^ dorobek naukowy i dydakty

czny prof. nadz. dr hab.inż. Zbyszko Stójka. Wniosek Rady Wydziału

Maszyn Górniczych 1 Hutniczych o nadanie tytułu profesora zwyczaj

nego prof. Z. Stójkowi poparł prof. Z. Engel.

W tajnym głosowaniu uczestniczyło  33 Senatorów -

32 głosy      -      za

1 głos        —       wstrzymuję się.

ad. 6/ Prof. Marian Noga zapoznał zebranych ze stanem komputery

zacji w Uczelni. W ubiegłym roku został opracowany projekt tegoż.

Dokonano w nim oceny będącego w Uczelni sprzętu, a także określono

potrzeby w tym zakresie do roku 2000. Program zakłada znaczną rozbu

dowę bazy obliczeniowej dostępnej dla pracowników i studentów, także

powstanie infrastruktury informatycznej wewnątrzuczelnianej z możli

wością połączenia się z sieoią regionalną 1 ogólnopolską.

Obecnie Uczelniane Centrum Informatyki wyposażone jest w system

DELTA 8000 ¦ 16 monitorów lokalnych + 2 stacje robocze przeznaczone

do obsługi dydaktyki i prac badawczych. Istnieje możliwość rozbudowy

tego systemu o dalsze 16 monitorów lub terminali; także system R-32

^ ^h monitorów lokalnych, a przeznaczony do obsługi dydaktyki, admini

stracji 1 obliczeń naukowych. Po wprowadzeniu nowych systemów do

obsługi administracji system ten zostanie wycofany z eksploatacji.

V UCI Jest również laboratorium mikrokomputerowe wyposażone w 20

mikrokomputerów IBM-PC/XT.

V Instytucie Informatyki w laboratorium mikrokomputerowym Jest

10 mikrokomputerów IBM-PC/XT przeznaczonych dla dydaktyki. V uczelni

oprócz systemów ogólnodostępnych, 50 stanowisk, jest również ok. 2OO
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zestawów mikrokomputerowych IBM-PC/XT lub AT.

Obecnie będące w użytku systemy  do zarządzania uczelnią będą

musiały ulec gruntownej modernizacji. Opracowano już projekt założeń

dla tyoh systemów oraz harmonogram ich realizacji. Wykonania całości

tych prac podjął się UNISEIW /Sp. z o.o, - j.g.u./

V1989 r. głównym źródłem środków na wyposażenie uczelni w sprzęt

jest program R.R.I.iU. Ola wydziałów zostanie opracowana propozycja

sprzętu, jego podłączeń i kosztów; do pokrycia z własnych środków.

Specjalistyczną kadrę, a także możliwościami w zapewnieniu wysokiej

jakośoi sprzętu dysponuje UNISERW.

VUCI planuje się zakup - 16 terminali do systemu DELTA 8OOO,

30 mikrokomputerów IBM — PC/XT, wyposażanie i osprzęt dla utworzenia

sieci uczelnianej. V Instytucie Informatyki mają być zakupione 3 syste

my mikrokomputerowe IBM-PC/AT-386 z wielodostępem.

UCI wspólnie z UNISERW -em prowadzić będzie serwis krajowy systemów

DELTA-80OO, sama  spółka podejmie działania zmierzające do dostarcza

nia dla Uczelni wysokiej jakośoi sprzętu mikrokomputerowego, a także

utworzy serwis tychże. Obecnie opracowywany jest system F-ka dla

Kwestury, a w dalszej kolejności innych działów administracji i nowego

systemu organizacyjnego i finansowego UCI. Ola wykonywania prac

bezpośrednio związanych a informatyzacją Uczelni zatrudniani będą

w UCI i UNISEIW - ie studenci.

Ooc. Zdzisław Klonowicz - zauważył, że centralne instalowanie

komputerów nie jest racjonalne. Należy pomieścić Je w instytutach,

gdyż będzie łatwiejszy do nich dostęp i lepsze wykorzystanie.

Zwrócił się,z pytaniem kto powinien płacić za wykorzystywanie sprzętu

i z jakich funduszy jest zakupywany. Podkreślił brak w opracowniu kosz^

torysu.
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Dr Jerzy Lasooki - zaznaczył, że nie nożna przeprowadzać kompute

ryzacji oddzielnie w jednostkach i dokonywać podziału na dydaktykę

i administrację, winna to być baza centralnych danych. Senator zapro

testował przeciw odpłatności za wykorzystywanie aparatury, jak również

podkreślił niekorzystny wpływ zbyt częstej zmiany dyrekcji UCI na

funkcjonowanie tej Jednostki. Uważa, że są zbyt wysokie koszty ekspo-

atacji  Vaxa.

Prof. Jerzy Niewodniczański - uważa, że koszty za wykorzystywanie

komputerów winne być rozliczane z budżetu. Podkreślił, że Instytut

Informatyki powinien mieć pieczę nad nauczaniem informatyki.

Prof. Marian Noga odpowiadając na pytania powiedział, że Vaxy

zakupiło Ministerstwo, obecnie pracują w całości dla dydaktyki i te

raz tworzone jest dla nich oprogramowanie. Podkreślił, że Instytut

Informatyki powinien odpowiadać za nauczanie podstaw informatyki.

Wyjaśnił, że UCI wysyła rachunki za pracę maszyn dla zorientowania

dziekanów w wykorzystywaniu ich przez studentów. Płacone one były

z dydaktyki.

Rektor podkreślił, że ciągnący się już wiele lat pomysł i pro

gram komputeryzacji wreszcie powinien być realizowany. W tej kadencji

władze Uczelni chcą stworzyć podstawy szerokiej komputeryzacji i dla

tego przygotowane są systemy w tym samym języku. Na 1 października

musi być przetworzony już w dziekanatach system rekrutacji. Kompute

ryzacja zarządzania płacona jest z funduszu rezerw, komputeryzacja

dydaktyki na szczeblu UCI płacona jest z wypracowanego funduszu

rezerw, połączenie jednostek i ich wyposażenie musi odbywać się ze

środków wypracowanych przez poszczególne Jednostki. Prof. Jan

Janowski podkreśli, że Prorektor d/s Nauczania ma koordynować szkolenie

w zakresie podstaw informatyki. Do tego celu ma powołać któregoś

z dyrektorów instytutów.
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Rektor wyjaśnił, *e nie wydal żadnego zarz^dzenia na podstawie

którego UCI należy płacić za wykorzystanie komputerów,

UCI przesłało informację, że godzina pracy zleconej kosztuje

1.2OO zł.

Wydaliśmy polecenie, że UCI prowadzić będzie dydaktykę, którą

zleci dziekan. 31 grudnia 1988r. Centrum wystawiło Kwesturze rachu

nek na ponad 50 min zł. nie mając dokumentacji T ^to i ile zlecał.

UCI, jako jednostka AGH, ma zabezpieczać funkcjonowanie maszyn

na cele dydaktyczne w ramach kosztów własnych. Powinno sobie zarabiać

poprzez działalność badawczą.

Instytut Informatyki pośredniczy w zbieraniu zleceń.

Wyrażając podziękowania za pracę na stanowisku Dyrektora

"Cyfronetu" doc. Jerzemu Kolendowskiemu, Senatorzy zaakceptowali

przyznanie Docentowi nagrody indywidualnej Rektora.

Dziekan Józef Czajkowski zaprosił Senatorów /9 marca o godz.

9.00/ do obejrzenia stanu komputeryzacji w Dziekanacie EAiE.

ad 8/ Prof. Julian Bugiel przedstawił wyniki badań prowadzonych

przez Zakład Socjologii wśród studentów IV roku. Jak Uczelnia rzutuje

na ich postawy, zachowania, czego oczekiwali po tych studiach były

celem prowadzonych prac./badania pierwsze przeprowadzono na I roku

studiów w 198^r./. Przychodząc do uczelni oczekiwali, że kadra

będzie o wysokim poziomie naukowym, osiągną wiedzę teoretyczną, że

będzie atrakcyjny sposób przekazywania wiedzy - sięgały one 80-90 %.

Natomiast na IV roku wykazują, że oczekiwania co do kadry naukowej

sięgają k\ %, co do osiągniętej wiedzy - ^ł0 %t zdobycie umiejętności
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