
ad 6/

Prof. M. Szyper, Przewodniczący Senackiej Budżetowej przedstawi) komentarz
wyjaśniający do przesianej Senatorom na piśmie Informacji i wniosków niezbędnych do
prac nad budżetem.
Senat przyjął przedstawioną informację do akceptującej wiadomości. Pełny tekst
stanowi załącznik do oryginału protokołu.

ad 7/

Rektor prof. M. Ilandke przedstawił krótką informację nt aktualnych działań władz
Uczelni w sprawie obsady stanowiska Kwestora. Sprawę - za zgodą Pani Kwestor ek.
dypl. T. Ozgi przełożono na posiedzenie Senatu w dniu 10 maja br.

ad 8/

Rektor prof. M. Ilandke przedstawił komentarz wyjaśniający do przesłanych
Senatorom na piśmie materiałów dotyczących utworzenia w AGH Międzynarodowej
Szkoły Inżynierskiej - International School of Engincering. Poinformował m.in., że
pełnomocnikiem Rektora ds tej Szkoły jest dr hab. Janusz Golas, który - w uzgodnieniu
z Zespołem Radców Prawnych - przygotował projekt uchwały. Wystąpił również z
wnioskiem o uzupełnienie przedłożonego projektu uchwały w tej sprawie o dwa
Wydziału: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Wydział Geodezji
Górniczej i Inżynierii Środowiska.
Po krótkiej dyskusji, w trakcie której wyjaśniono m.in. przewidywane zasady
finansowania tej szkoły, Senat w głosowaniu jawnym, jednomyślnie podjął przedłożoną
uchwalę. Pełny tekst stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

ad 9/

Rektor prof. M. Handke przypomniał, że wniosek o zmianę nazwy Wydziału był już
wielokrotnie rozpatrywany przez Senat. W wyniku dalszych dyskusji Wydział
podtrzymał wniosek o zmianę nazwy na Wydział Paliw i Energii.
Wobec braku głosów w dyskusji, w głosowaniu jawnym "za" 61" "przeciw" 0,
"wstrzymuję się" 2 Senat podjął uchwalę o zmianie nazwy Wydziału Encrgochemii
Węgla i Fizykochemii Sorbentów na Wydział Paliw i Energii.

ad 10a/

Prof. dr hab. inż. Andrzej Skorupa, Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i
Robotyki, przedstawi! zakres  i  przedmiot  działalności  naukowo -  badawczej   i
dydaktycznej prof. dr hab. inż. Józefa Hansla.
Wniosek poparł prof. Z. Drzymała.

W głosowaniu tajnym nad wnioskiem Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i
Robotyki o mianowanie prof. dr hab. inż. Józefa Hansla na stanowisko profesora
zwyczajnego uczestniczyło 52 Senatorów (na 86 uprawnionych do głosowania):

45 głosów "za"


