
Prof. Jan Gocal, Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
przedstawił wniosek Rady Wydziału z dnia 4 maja 1995 r. o utworzenie Zakładu
Chemii Środowiska. Poinformował o planowanym składzie osobowym i zakresie
działania Zakładu oraz uzasadnił wniosek.
Po krótkiej dyskusji, w trakcie której popierano wniosek, w głosowaniu jawnym,
jednomyślnie, Senat podjął uchwalę o utworzeniu tego Zakładu.

b)
Prof. Wojciech Kapturkiewicz, Dziekan Wydziału Odlewnictwa, przedstawił wniosek o
reaktywowanie na Wydziale Zakładu Chemii Ogólnej i Analitycznej. Przypomniał, że
zespól taki funkcjonuje cały czas od 1924 roku, jednak ze względu na wymogi statutowe
nie mógł w ostatnim okresie ( od 1989 r. w momencie przejścia na emeryturę prof. E.
Ziclińskiego) stosować nazwy "zakład".
Wobec braku głosów w dyskusji, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie Senat podjął
uchwalę o reaktywowaniu Zakładu.

ad 7/a) i b)

Prof. W. Ptak, Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki przedstawił
wniosek Rady Wydziału z dnia 21.10.1994 r. o uzupełnienie nazwy specjalności
"ceramika" na "ceramika i szkło" oraz uzasadnił go. Podkreślił, że nie będą to zmiany
w profilu, systemie kształcenia czy organizacyjne lecz po prostu nazwanie
rzeczywistości. Przedstawił również wniosek Rady Wydziału o uruchomienie na
Wydziale, na kierunku Inżynieria materiałowa, trzech nowych specjalności: "materiały
konstrukcyjne", "materiały dla medycyny" oraz "materiały dla elektroniki"

a)przy  I  glosie  "wstrzymuję się"  wybrał   Wariant  111  Preambuły z
uzupełnieniem zgłoszonym przez prof. W. Milkowskiego i prof. K. Bisztygę,

b)przy 2 glosach "wstrzymuj^ się " wyl>ral Wariant II zapisu art. 2 ust. 3,
c)"za" ^2, "przeciw" 8, "wstrzymuję się" 3 wybrał Wariant I zapisu art. S ust.

1,
d)"za" 26, "przeciw" 22, "wstrzymuję się" 14 wybrał Wariant I zapisu art U

ust. 4.
Rektor prof. M. Ilandke zwrócił uwagę Komisji na bardzo małą różnicę głosów "za" i
"przeciw" przy wybraniu wariantu dot. likwidacji Wydziałowych Kolegiów Elektorów i
zasugerował ponowne, wnikliwe rozpatrzenie koncepcji ordynacji wyborczej oraz
podjęcie próby znalezienia rozwiązania trzeciego, bardziej kompromisowego.
Pełne teksty podjętych uchwal stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Jednocześnie, w głosowaniu jawnym, zdecydowaną większością głosów, Senat wyraził.
opinię, że zapisy art 18 ust. 1 pkt 3 i inne dotyczące składu rad wydziałów powinny
zostać bez zmian, Izn zawierać słowo: "zatrudnieni" a nie - jak proponowano -
"mianowani" tzn. zgodnie z brzmieniem obowiązującej Ustawy o szkolnictwie
wyższym, natomiast Komisja winna wystąpić do Rady Głównej i do MEN z pismem
apelującym o zmianę zapisów Ustawy o szkolnictwie wyższym w tej kwestii.

ad 6/


