
ad 7/
Prorektor ds Nauczania prof. A. Szczepański poinformował, że na poprzednim
posiedzeniu Senatu, przy ustalaniu limitu przyjęć na studia w roku akademickim
1996/97 przeoczono ustalenie - tradycyjnej - rezerwy Rektora na odwołania od
decyzji rekrutacyjnych Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Rezerwa ta zwykle wynosi
5% ogólnej liczby miejsc.
Wobec braku głosów w dyskusji, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie Senat podjął
uchwałę nr 63/96 o ustaleniu 5% rezerwy Rektora.

ad 8/
Prof. Wojciech Mitkowski, Dziekan Wydziału E. A. i E. przedstawił wniosek Rady
Wydziału z dnia 28 września 1995 r.  o utworzeniu specjalności: Inżynieria
komputerowa w przemyśle" na kierunku Elektrotechnika i powierzenie jej
prowadzenia Wydziałowi. Dziekan uzasadnił również ten wniosek podkreślając fakt
posiadania przez Wydział dobrze przygotowanej kadry.
Prof. A. Gariicki, Przewodniczącej Senackiej Komisji ds Kształcenia poinformował, że
Komisja popiera przedstawiony wniosek.
Wobec braku głosów w dyskusji, w głosowaniu jawnym jednomyślnie Senat podjął
uchwałę nr 64/96 o uruchomieniu tej specjalności.

ad 5/
Prorektor ds Nauczania prof. A. Szczepański przedstawił komentarz do przesłanego
Senatorom  na  piśmie projektu Statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Przypomniał na wstępie, że sprawa ta była szeroko referowana na poprzednich
posiedzeniach Senatu przy okazji powoływania Centrum, natomiast tekst Statutu
Senat winien tylko zaopiniować.
W toku dyskusji głos zabrali min.:

*prof. M. Handke, który zwrócił uwagę na błędne angielskie tłumaczenie nazwy,
*prof. M. Szyper, który wystąpił z wnioskiem, aby w punkcie IV punkt 1 zmienić

sformułowanie na np.: Finanse Centrum wchodzą w skład kosztów wydzielonych jako
oddzielna pozycja,

*prof M. Lemberger, który zwrócił uwagę na brak spójności pomiędzy zapisem w
rozdziale I punkt 4 a używaniem w dalszej części tekstu skrótu "AGH",

Następnie w głosowaniu jawnym, przy 1 głosie "przeciw" i 5 głosach "wstrzymuję się"
Senat podjął uchwałę nr 61/96 o pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonego Statutu
wraz ze zgłoszonymi poprawkami. Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

ad 6/
Prorektor ds Nauczania prof. A. Szczepański przedstawił komentarz do przesłanego
Senatorom na piśmie projektu uchwały Senatu w sprawie utworzenia nagród i
stypendiów Imienia Heleny i Tadeusza Zielińskich.
Po krótkiej dyskusji, w głosowaniu jawnym, przy 1 głosie "wstrzymuję się" Senat
podjął uchwałę nr 62/96 w sprawie utworzenia tych nagród i stypendiów. Pełny tekst
uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


