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Protokół sporządziła mgr Anna Kryś-Dyja.
Szczegółowe uzupełnienie protokołu
stanowią kasety magnetofonowe z posiedzenia
Senatu przechowywane przez okres kadencji.

c) Przewodniczący Senackiej Komisji ds Kształcenia prof. A. Garlicki przedstawi!
interpretację uchwały Senatu AGH z dnia 8.05.91 w sprawie nauczania języków
obcych:
"Uchwala Senatu AGH z dnia 8.05.91 w sprawie nauczania języków obcych nie
dotyczy studentów odpłatnych studiów zaocznych. Decyzja czy i na jakim poziomie
opanowanie języka obcego przez studentów odpłatnych studiów zaocznych jest
warunkiem uzyskania absolutorium pozostaje w kompetencji poszczególnych rad
wydziałów"; interpretację t.ą przyjęto jako obowiązującą bez głosowania,

f)Prorektor prof. A. Szczepański wystąpił z wnioskiem o przekazanie do rozpatrzenia
przez Senacką Komisję ds Kształcenia spraw związanych z prowadzeniem zajęć (np.
z matematyki, lektoratów) poza uprawnionymi do tej działalności jednostkami tzn.
Studium Języków Obcych, Instytutem Matematyki itp. W przypadku nic znalezienia
polubownego rozwiązania tego problemu przez Komisję zostanie on poddany do
rozpatrzenia przez Senat; wniosek przyjęto,

g)Prorektor prof. A. Szczepański poinformował,  że Radio Centrum ubiega się
o przyznanie pasma na UKF jako Radio Akademickie "Kraków" - sprawa jest w
toku załatwiania,

h) mgr Maria Świerczyńska, Dyrektor Biblioteki Głównej AGH poinformowała, że od
marca br Oddziały Opracowania Alfabetycznego i Rzeczowego wdrażają
zintegrowany system biblioteczny VTLS (zakupiony pod koniec 92 r. przez władze
AGH). Jednocześnie część już nabytych zbiorów w tym roku będzie opracowywana
w dotychczasowym trybie tj. w pakiecie programów micro-lSIS. Wdrażanie systemu
VTIi> wiąże się, zwłaszcza w pierwszym okresie, z ogromnym nakładem pracy oraz
koniecznością zmian w jej organizacji. Nieunikniona dwutorowość prac znacznie tą
sytuację komplikuje, co spowoduje opóźnienia w toku pracy i dostępie do informacji
o nowo nabytych książkach. Pani Dyrektor wyraziła jednak nadzieję, że ostateczny
cel, jaki ma być osiągnięty, pozwoli spojrzeć użytkownikom na przedstawiony
problem z właściwym zrozumieniem,

i) Prof. St. Jasieńska, Dziekan Wydziału Met. i Inż. Mat. poinformowała o aktualnych
działaniach programu TF.MPUS oraz zaapelowała o poparcie dziekanów dla
studentów w tych działaniach,

j) zatwierdzono protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 23 lutego 1994 r.


