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1. Uozelnia v liozbaoh / wg stanu na 31 grudnia 1982r./

^a studiach dziennych pobiera naukę 7.779 studentów, w tym

105 obcokrajowców. Na wieozorowych kształci się 561 osób, a na

zaocznych 1.1 w1* os., w tym 122 os.eksternistycznie.

Pełnoetatowo zatrudnionych Jest 5.O55 pracowników,  w tym :

1.768 praoowników naukowo-dydaktyoznych /123 prof. i 177 <ioo./,

91^ adiunktów, 281 starszych asystentów, 77 asystentów, 51 asy

stentów statystów, 67 starszych wykładowców, 32 wykładowców, Zk

lektorów, 7 nauczyoieli i 13 dyplomowanych bibliotekarzy',  wśród

3.288 pracowników nie będących nauozycielami Jest 21 oficerów ,

Sk praoowników służby bibliotecznej, pracowników teohnioznych -

1.172, 227 robotników, 689 pracowników administracji, 1.095 pra

oowników obsługi.

Studia doktoranckie w tym roku kontynuuje 262 os. /w tym :

dla praeująoych 95 os./.

^AG7I prowadzonyoh jest 10 rodzajów studiów podyplomowych.

VMiasteczku Studenckim XX-lecia PRL mieszka 6.600 studen

tów /z ag:: ^. ioo/.

3udynki Uozelni :

najstarsze :

pawilon A-0192 9r.

studium WF - Reymonta 7      1932r.

pawilon A-11951r.

najnowsze :

pawilon "Zębiec" 21982r.

Inst.Mechaniki i Wibroakustyki      1982r.

w realizacji :

pawilon ^ZębieC 3
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2. Zarządzenia i Pisma Okólne REKTORA

/są dostępne w Sekretariatach Jednostek Uczelni, •< Oddziale

Informacji Biblioteki Głównej - tel.32-15/

-nr 1/83 z dii. 3-01.1 983r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od

pracy w 198 3r.

-nr 2/83 z dn.10.01.1933r.w sprawie zmiany terminów dodatkowych

dni wolnych od pracy w 1983r.

-nr 3/S3 z dn.15.01.1983r.w sprawie wprowadzania w życie regula

minu przyznawania pracownikom AGh posiłków regeuera-

eyjnych,

-nr ^ł/83 ^ dn. 1 .02. 1 9S3r. w sprawie zmian w wewnętrznej struk -

turze Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska,

-nr 5/83 z dn.^.02.1983r, w sprawie przeprowadzania po^iaru sto-

Zeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku

pracy ,
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Zakład Poligrafii,

stołówka pracownicza

bud.dydakt.Fiz.i Tech.Jądrowej

obiekty o największej powierzohni użytkowej
pawilon A-015.12l m2

pawilon A~k7.910 m2

pawilon B-57.8^3 m2

obiakty o najmniejszej powierzchni użytkowej :

Laboratorium Drgań i Szumów39^ m

przewiązka między A-k i C-k1)00 m

Miastaozko Studenokie obejmuje 17 domów studenckich i 3 ho

tele asystenokie.



a dn.2.02.1983r. w sprawie warunków dodatkowego zatru -

dnienia nauozyoisli akademickich oraz innych pracow -

ników AGH,

-R/7/83 z dn.26.01.1983r.w sprawie uohwał i postanowień Senatu

AGH z dn.26.01.1983r.

-R/8/83 z dn.2.02.1983r. w sprawie dodatkowyoh wyjaśnień Mini

sterstwa NSzViT dotyczących niektórych świadczeń pra

cowniczych.

3. Nowe akty prawne :

Uchwała nr 282 Rady Ministrów

z dn.30.12.1982r. w sprawie zasad finansowania prac badawczych

-nr* 6/83 a dn. ^t. 02.1983r. w spra^ie zakładowego funduszu nagród

dla praoowników AGH za 1982r.

-nr 7/83 z dn.5.02.1983r. w sprawie odpłatności zaświadczenia

socjalne w ośrodkach w^poczynkowych i domach szkole-

niowo-wypoczynkowych TJozelni,

-nr 8/83 z dn.1.03.1983r. w sprawie kwalifikowania studentów do

odbycia 12-miesięoznego przeszkolenia wojskowego,

-nr 9/83 z dn.1.03.1983r. w sprawie powołania komisji d/s roz

strzygnie oia konkursu na stanowisko kierownika Zakła

du Poligraficznego AGH. V skład komisji wohodzą :

prof.Andrzej Oleś

inZ.Zdzisław Szymozyk

mgr BonifaOy Łukaszewicz

ini.Marek Osiński

mgr Marta Czubaj

dr Piotr VIoka

rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 maroa br,
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oraz zasad działalno^ci jednostek badawczych w 1983r./ i? nr ^ł

z dn.2.02.1983r./.

Zarządzenie Ministra NSzViT

- z dn.26.01.1983r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ob

liczania efektów stanowiących podstawę do ustalania  wy

sokości wyna^rodzeń za projekty wynalazcze / KP nr k

z dn.2.02.1983r./.

k. Konferencje, posiedzenia, spotkania

21.01.1983r. odbyła si^ konferencja naukowa nt."Powstawania

i zapobiegania wypadkom przy praoy". Naukowcy

i górnicy kopalń śląskich dyskutowali nad za -

kresem i stanem badań podstawowych w zapobie -

ganiu wypadkom przy praoy w górnictwie.

Uczestniczyło w niej 120 osób.

20.01.1983r. odbyło się zebranie sprawozdawozo-wyboroze Sto

warzyszenia Wychowanków AGH. Ponownie Przewód -

niozącym wybrano prof.Władysława Longę. Przewo

dniczącym Komisji Rewizyjnej został doc.Mieczy

sław Milewski. Zarząd SW AGH liczy 30 osób, a Sto

warzyszenie w 1982r. zrzeszało ponad 7.000 człon

ków.

2^.02.19831-. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze uczel

nianej organizacji ZiiOAiiD. Prezesem ponownie wy -

brano prof.Uaotawa Leskiewioza,

V-ce Przewodniczącymi : płk Kazimierza Bartosz^,

prof .Andrzeja ^olewsłu.u-;.-v..

prof-iiacłnwa kóżańaki e,".o
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Uozelniana organizaoja ZBOViD llozy ^0k członków

/w tyra k podopieoznych — wdowy po kombatantach pra-

oownikaob naszej Uozelni/. V zebraniu uozestniozył

Prezes Zarządu Dzielnicowego ZBOYiD pik Włodzimierz

Kieras.

Zk.OZ.1983r. odbyła się konferencja sprawozdawoza Samorządu Mie-

szkańoów Miasteozka Studenokiego. Przedyskutowano

m.in. projekt Statutu Samorządu Mieszkańoów. Za głów

ny cel aktyw mieszkańoów stawia sobie uporządkowanie

spraw soojalno-bytowyoh i organizaoję czasu wolnego

studentów. Proponuje się wprowadzenie w jednej ze sto

łówek baru szybkiej obsługi, który będzie czynny przez

cały dzień i zapewni odpowiedniej jakośoi potrawy.

Będzie się ubiegać o poszerzenie i zwiększenie asor

tymentu towarów y sklepie spożywczym Miasteczka.

Przewodniczącym Samorządu jest Yiesław Janik.

1.03.1983r. Rektor zarejestrował Studenckie Towarzystwo Górnicze

AGH, z siedzibą na Wydziale Górniczym. Głównym celem

Towarzystwa będzie kultywowanie szeroko pojętych tra-

dyoji górniczych. 3ędzie się ono zajmowało również

działalnością kulturalno-sportową. Zamierza navią -

zać kontakty z wydziałami górniczymi innych uczelni

w kraju i poza Jego granicami. Członkiem Towarzystwa

może być każdy student.



5. Aktualności naukowe

Ostatnie zapytania ofertowe w zakresie zakupu licencji na

szych rozwiązali dotyczą :

1/ MIMBiO   - metod otrzymywania  tlenków glinu, Żelaza i cemen

tu portlandzkiego / Syria, Iran, Australia /,

2/ Inst.Górnictwa Odkrywkowego   — elektrogęstościomierza pojem

nościowego / Anglia/,

3/ Inst.l^raeróbki^Plastycznej   - rur poprzecznie żebrowanych

/ Meksyk /.

Akademia Górniczp-Hutnioza zaktualizowała umowę, o współpra

cy z Wyższą Szkolą Górniczą w Ostrawie / Czechosłowacja /. tf ra

mach tej umowy z wyjazdów naukowych długoterminowych / od 1 do

10 miesięoy / może skorzystać 2 pracowników, na 1 tydzień może

wyjeohać 11 osób. Istnieje też możliwość odbycia sfaży doktoran-

ckioh aspiranckich — trzyletnich.

V Instytucie Górnictwa Podziemnego trwają prace :

-nad prowadzeniem robót strzelniozych w kopalni "Bełchatów" w a-

spekcie zmniejszenia skutków tych robót /ochrona studni odwad -

niających, skarp i innych obiektów przed wstrząsami/,

—teoretyczno-doświadczalne nad wyjaśnieniem przebiegu procesu

wytopu siarki w otworowej metodzie eksploatacji.

Ił Międzyresortowym Instytucie Materiałów Budowlanych i Ognio

trwałych /Zakład Ceramiki Szlachetnej/ opracowano krajowy plesty-

fikator organiczny dla modyfikacji parametrów Teologicznych i te

chnologicznych mas ceramicznych. Pozwala on wykorzystywać jaht - -

ciowo gorsze surowce krajowe i  odpady przemysłowe.
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Zom. 72/83        Ark. druk. 0,5        Oddano do produkcji 11. III. 1983

Ndkład 250-J-5 egz. Pap. druk. kl. V . 61,71 g. Druk. ukończono w marcu 1983

Wykoncno w Zakładzie Graficznym AGH, Kraków, ul. Manifestu Lipcowego 16

Redaguje; Sekretariat Rektora

Informator ukazywać się będzie raz w miesiąou.

Informaoje o konferenojaoh, Jubileuszach, spo

tkaniach, praoaoh naukowych, ioh efektaoh itp.

proszę zgłaszać do Szeoznika Prasowego AGI ;

tel.36-09.

Y TuŁowicach w Zakładach Poroelitu Stołowego "Tułowice" przy

stąpiono do prób przemysłowych z wykorzystaniem odpadu przemysło

wego /stłuozka biskwitowa/ i uzyskano obiecujące wyniki.

Zakład Doświadozalny Aparatury Naukowej AGH liczy Już 25 lat.

Koszt sprzedaży urządzeń wykonanyoh v Zakładzie w 1982r. wynosi

18.113 tys. zł. Wyprodukowano m.in. Komorę próżniową do wskaźni

ków ciekłokrystalicznych, analizator roztworów glinianowych — ti-

trator, elektrolizer do wytwarzania folii miedzianej, różne ukła

dy elektroniozne - m.in. zasilacze wysokiego napięoia, szafę re

gulacyjną do przekształtnika tyrystorowego dla nożycy /Branden -

burg - NRD/.
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