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W trakcie spotkania u Rektora dziekanów Wydziału Metalur-

gicznego i*Fizyki i Techniki Jądrowej, także przedstawicieli
samodzielnych pracowników Zakładu Fizyki Ciała Stałego uzgodnio-
no stanowisko w Sprawie przejścia Zakładu Ciała Stałego do stru-

ktury Wydz. FiTJ. Rada Wydziału Fizyki odrzuciła wniosek o prze-
niesienie do nich Zakładu. Jeśli Rektor i Senat postanowią

przeniesienie Zakładu, to Rada. stawia warunki o charakterze
organizacyjnym, np. dysponowanie lokalami. Rada Wydziału

Metalurgicznego zaopiniowała pozytywnie wniosek tego Zakładu.

Rektor uważa, że w interesie Uczelni leży integracja

potencjału naukowego z zakresu fizyki, ponadto, zgodnie z

decyzją Senatu, blokowo traktowane będą przedmioty z nauk

podstawowych. Programowanie i organizacja dydaktyki jeśli

będą rozproszone; to niekorzystnie wpływać będą na proces

dydaktyczny.

Prof. Jerzy Niewodniczański poinformował, że Rada Wydziału,

w głosowaniu tajnym wypowiedziała się przeciwko włączeniu w

Wydział Zakładu Fizyki Ciała Stałego. Decyzję motywowano

skokowym zwiększeniem liczby pracowników (ok. 254), reprezen-
tujących rozwiniętą na Wydziale specjalność. Sytuacja taka

może utrudnić starania Wydziału o rozwinięcie kadry w innych
specjalnościach. Ta zmiana organizacyjna dodatkowo przyczyni

się do obciążenia procesu uporządkowywania prac remontowych

i z tym związanych organizacyjnych, dydaktycznych badawczych

działań, prowadzonych w nowym pawilonie. Dodatkowo przejęcie

pomieszczeń po Zakładzie spowoduje niepotrzebne napięcia w

Uczelni, a przejście zespołu pracowników konflikty personalne.

Rektor zaznaczył, że decyzje organizacyjne, przynależne

Rektorowi, będą tylko przez niego rozpatrywane .

Prof. Józef Zasadziński zwrócił się z prośbą do Senatu,

by zgodnie z art. 14 Statutu AGH podobne sprawy kierować

wcześniej do Senackiej Komisji Organizacyjnej.

Rektor wyjaśnił, że Senacka Komisja jest opiniodawczą

dla Rektora i Senatu, natomiast ta sprawa nie wymaga dodatkowych

opinii i winna być rozstrzygnięta do 1 września, by obydwie te

jednostki były przygotowane do podjęcia zadań dydaktycznych.
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Prof. Tadeusz Florkowski przypomniał, że kilka lat

wcześniej planowano powołanie wydziału skupiającego jednostki

wymienione wyżej. Zaznaczył, że Rada Wydziału ma prawo zgłaszać

swoje zastrzeżenia.

Rektor zauważył, że nie można rozpatrywać spraw, będących

w jego kompetencji, pod jakimkolwiek naciskiem, a należy roz-

patrywać je obiektywnie.

Doc. Wojciech Mitkowski, stwierdził, że zmiany strukturalne

należą do poważnych zmian i powinny być wcześniej sygnalizowane

w porządku posiedzenia.

Senatorzy przegłosowali rozpatrzenie wniosku Rektora

o przeniesienie Zakładu Fizyki Ciała Stałego Wydziału Metalur-

gicznego na Wydział Fizykii Techniki Jądrowej -

34 głosy - za, 2 głosy-- przeciw, 12 głosów - wstrzymuję się.

W głosowaniu Senatorzy wypowiedzieli się za przeniesieniem

Zakładu Fizyki Ciała Stałego na Wydział Fizyki-i Techniki Jądrowej -

31 głosów - za, 4 głosy - przeciw, 13 głosów - wstrzymuję się.

Dr Krystyna Norwicz poinformowała, że w Krajowym Zjeździe

Stowarzyszenia Wychowanków AGH uczestniczyło ponad 120 delega-

tów. Przewodniczącym Stowarzyszenia wybrano doc. Kazimierza

Matla, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej doc. Mieczysława

Milewskiego, a Sądu Koleżeńskiego prof. Stanisława Pytkę.

Składając życzenia wakacyjne Senatorom, Rektor przypomniał

o konieczności wykorzystywania zaległych urlopów.
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