
ad 16)

Projekt uchwały Senatu w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET przedstawił JM Rektor prof R
Tadeusiewicz Tekst uchwały został dostarczony Senatorom przed posiedzeniem Senatu

JM Rektor przypomniał Senatorom, ze powstały jako środowiskowe centrum komputerowe
25 lat temu Cyfronet, nie może byc nadal finansowany przez KBN, gdyż w ustawie o KBN
nie ujęto krakowskiego centrum komputerowego Próbowano rozwiązać problem
finansowania Cyfronetu poprzez afiliację przy AGH Oznaczało to przekazywanie fUnduszy
z KBN do Cyfronetu poprzez Kwesturę AGH Rozwiązanie takie było jednak niemożliwe
do zaakceptowania z punktu widzenia KBN (nielegalny transfer pieniędzy) W takiej
sytuacji przyjęto pod rozwagę dwa wyjścia albo Cyfronet zostanie całkowicie wchłonięty
przez AGH. albo powstanie jednostka badawczo-rozwojowa o odrębnym statusie
podlegająca Ministrowi Edukacji Narodowej Na posiedzeniu Rady Naukowej ACK
Cyfronet wszyscy członkowie opowiedzieli się za inkorporacją Cyfronetu w AGH W celu
ostatecznego rozstrzygnięcia statusu Cyfronetu zwołano w dniu dziesiejszym nadzwyczajne
posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

W dyskusji, której problematykę zdominowały kwestie finansowania Cyfronetu
w przypadku włączenia w strukturę AGH, prawnych rozwiązań odnośnie własności
wyposażenia, budynku i terenu udział wzięli: prof M Lemberger, JM Rektor prof R
Tadeusiewicz, prof M Szyper, prof J Gocał. dr P Lewandowski. prof J Frydrych. prof
A Pasierb prof J. Zasadziński i Prorektor prof A Gołaś

W trakcie dyskusji JM Rektor prof R Tadeusiewicz zobowiązał się. ze me będzie
finansował bądź kredytował Cyfronetu w przypadku braku przelewu środków z KBN

Po dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały uwzględniając poprawkę
zgłoszoną przez prof. M Szypera polegającą na uzupełnieniu treści uchwały
o sformułowanie „na zasadzie samodzielności finansowej w ramach budżetu Uczelni" po
słowach Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET

Senat w głosowaniu jawnym (na 92 uprawnionych do głosowania, 60 głosujących 60
głosów „za") podjął uchwałę nr 64/98 w sprawie opinii Senatu o utworzeniu jednostki
organizacyjnej o nazwie Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Pełny tekst
uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu

ad 17)

Projekt uchwały Senatu w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w roku akademickim
1998/99 przedstawił JM Rektor prof R Tadeusiewicz Projekt ten został rozdany
Senatorom w trakcie posiedzenia Senatu

JM Rektor przypomniał Senatorom, ze 29 04 1998 roku Senat podjął uchwałę odnośnie
limitów przyjęć na I rok studiów w roku ak 1998/99. która zobowiązywała Rektora do
określenia dokładnej liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów dziennych
w terminie do dnia 15 czerwca 1998 roku Z uwagi na to. ze termin ten jest niemożliwy do
dotrzymania (brak oświadczeń wszystkich przyjętych na studia o zamiarze studiowania
w AGH). Rektor zaproponował przesunięcie tego terminu na dzień 15 września 1998 roku

Senat w głosowaniu jawnym (na 92 uprawnionych do głosowania. 60 głosujących 60
głosów „za") podjął uchwalę nr 65/98 w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w roku
akademickim 1998 '99 Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do mniejszego protokołu


