3. Zniżka laka powinna przysługiwać kierownikowi SJO ze względu na brzmienie art. 25, ustęp
3 Statutu AGH. który stanowi iż kompetencje kierownika SJO są określone odpowiednio
przepisami dotyczącymi kompetencji dziekana.
W dyskusji głos zabrali:
-Prof. P. Wojda poparł wniosek Pana dr. J. Bluszcza. zwracając uwagę na specyfikę SJO
wysoko obciążonego godzinami dydaktycznymi, w których mają swój udział zarówno
kierownik jak i zastępca kierownika tej jednostki wysoko obciążeni dydaktyką,
-Rektor prof. M. Handke nie zgodził się z przedmówcą, argumentując swoje stanowisko
w ten sposób, że jedynym obowiązkiem pracowników SJO jest praca ze studentami i praca
organizacyjna jeżeli zgodzą się pełnić odpowiednią funkcję, za którą przewidziane jest
dodatkowe wynagrodzenie, natomiast dziekani i prodziekani mają obowiązków znacznie
więcej, dlatego iż oprócz nieco niższego pensum każdy z nich musi prowadzić badania
naukowe i jest z tych badań bardzo dokładnie rozliczany, stwierdził również iż funkcje
dziekana i prodziekana, pomimo dużego wysiłku kierownika studium lub jego zastępców,
jest jednak nieporównywalna, dodał również, że jest przeciwnikiem tego typu zwolnień,
gdyż praca dydaktyczna jest zasadniczą pracą wykładowcy, a sam jako Rektor nie korzysta
z podobnych zwolnień przy prowadzeniu trzech kursowych wykładów,
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Senat w głosowaniu jawnym
11 głosów „za" 21 głosów „przeciw" 35 głosów „wstrzymuję się" podjął uchwałę
nr 121/96 o odrzuceniu wniosku SJO polegającego na dopisaniu do punktu nr 2 uchwały nr 83/96
funkcji kierownika studium ze zniżką 70 godzin dydaktycznych, zastępcy kierownika ze zniżką 60
godzin dydaktycznych oraz dyrektora instytutu międzywydziałowego ze zniżką 70 godzin
dydaktycznych i zastępcy dyrektora instytutu międzywydziałowego ze zniżką 60 godzin
dydaktycznych.
ad 10 a)
Przewodniczący Rady Bibliotecznej Prorektor d/s Nauki prof. R. Tadeusiewicz przedstawił
wniosek RB o mianowanie Pani mgr Anny Kegel na stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej.
W głosowaniu tajnym nad wnioskiem Rady Bibliotecznej o mianowanie na stanowisko
Dyrektora Biblioteki Głównej Pani mgr Anny Kegel, uczestniczyło 79 Senatorów
(na 91 uprawnionych do głosowania):
77 głosów „za"0 głosów „przeciw" I głos „wstrzymuję się", 1 głos „nieważny"
Senat podjął uchwałę nr 122/96 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii na mianowanie,
ad 10 b)
Pan dr J. Stochel przedstawił wniosek Instytutu Matematyki o mianowanie Pana prof. dr. hab.
Adama Pawła Wojdy na stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu Matematyki d/s Naukowych.
W głosowaniu tajnym nad wnioskiem Instytutu Matematyki o mianowanie na stanowisko
Zastępcy Dyrektora Instytutu Matematyki d/s Naukowych. Pana prof dr. hab. Adama Pawła
Wojdy. uczestniczyło 73 Senatorów (na 91 uprawnionych do głosowania):
71 głosów „za"0 głosów „przeciw" 1 głos „wstrzymuję się", 1 głos „nieważny"
Senat podjął uchwałę nr 123/96 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii na mianowanie.

