
^3ted:.̂ v Części ^aszyn na Fstedrę Po&staw fonstrakc^i
1 K^bbłOMcO/^c^ <CSJt^oM^ At^te^a^.yki oraz ut>vprzeaia
'     'd#   ^.r:x^s:c-' 3     ^•  ^j-^d.rJ.e z w^

>;>:..-.-::,•:-,•••!;   i-./:      .   t• v.':iy^ *>c '.e

5, - sprawy personalne:

a/ - wnioskowanie o stano^isko profesora nadzwyczajnego dla
doo dr inż .•^i^czysława ^amasiewloża

b/  vsnioskcwanie o stanowisko docenta etatowego dla
doo dr inż. -Sbigniet-a fejkl-s^iosa

/ - wnioskowanie o stanowisko docenta etatoeegod dla
doc dr inż.-. Franciszka 3adachov. ^kiego

d/ <• wnioskowanie o zatrudnienie dr inż^&leksandre Schillaka
na stanowiska etatowego starszego wyklado<>a^^

80 ^ Informacja ^. temat V ^ongresu Swiązk^w Zawodo^yc^
7u - spraw., organizacyjne:

s/ -vprsemianc.:ssiie Sakladu Zlśź ^eli na ^akład
Soli i Surccdt. Cher^Łczaych

b/ - v.niosko^anie o ut.-orzenie na vdziale i
trzech specjalności

^/ ^ v.nic3ko^ei;ie o utworzenie na ^dziale Metali ^ieżelaznych
trzech specjalności

Si - informacje na tematy:

a/  organizacji ośrodka filmowego w AGH
b/ - przebiegu ^ykonania budżetu uczelni na 1982r

S„ - wolne wnioski

Spra^y organizacyjnej

•>• otworzenia y. ^atedrce CT^emii Fizycznej Metalurgii Żelaza,
trzech seklsd^w

-ut^orzenie i-^tedry Odlewnictwa !fetali ^ieżelasayoh
•• przenianov.aiiie atedry Odlewnictwa aa ^atedrę Metalurgii

4 Odlewnictwa Ś"eiiwb—:•
otworzenia w Satedrze ^aszyn ^c^niczych czterech zaklad^w

-utworzenie ^ Setedrze ^echnologii Material^w 'Tiążąbych, d^n

. * sa-fc..ird*e^-Łe porządku obrad
•rprotokoł^ a posicdaejiia Secstu * ua

en^5wixi treści ref eratts pro^ramo^ego Kinistrs ^^
W; żssego ^^gioszoaego ca ko^^^erenc^i rektor^w   

^ii  przebiegu i r.-^aik5* nauczania w roku aka^emickia

o    ,jc
otead*

p^sieuaj4 opinii
po tenoi^ie roc*?3?a



.ytiowiedsioli się. z^

2^rf •.Jala^^ • w i^ie^iu Senackiej rr^i3ji do spray, organizacji
nauko^yc^."Jed^ostek uczelni odczytuje wniosek ^.^ra^ając
opinię j.&"3isji pGparcia wniosku.
iioć^Stg^a -  podkreśla^ źe zmiana nsz\ y gak^aću łączy się
z poszerienisis jegg zakresu

wniosek o prze^ianowanie Sakładu Z^^ż odli na Zakład Zi.6ź
•-•cli i "'-łaro^ców il^e^icznyeh.

yŵi^zki Sa^odcwe oceniły 3^ jako najbarosisj dynsraioza^ v,ysssą
uczelnię techniczną i nją zaaiar powierzyć ner.  szereg zagaćnie^
p charakterze ekspery^entalny^ co przeprowadzenia.

^ektcr ^-oefcj^ńs^ - podał ao ^iado^^eśat   se do udzis^a *•
ice^aSr^sprcszeai imaieź pr^edstaviioieie ziaeJci i ^r^żss^c^

2ektor A53 ^e^^ie udz^a^ vc i^o^gre^i^ ^ako delegat hat
ttezelni^ nas2i?c spotyka aie^itplivkie d^źe wyr^*aler^ia^ gdyż w ocenie
pracy ^yźszycli acael^i ftechnićsnych ^ Polsce...i^^a.Lazła się ^a jedny
* pierwszych nitjso,a •>. wynik^ wystę^owa^ia s s^eregisis inic^^^^w
przyz^a^o Rektorowi prsw:o do zabrania głosu podczas obrad.

Ks około liOO delegat^^ byIkc około ?^ "osób zabierze.  ayj^k^^
g^es^

lektor KochEia^iski iafornicje, ze w glosie dyskusji sa^&er:.-*
poruszyć zagadnienie roli A^' jako wyZsze^ .cselni technic.zae ^^
pousjac szereg osi^gnię^ v; oraey ^auko^e^ i d*'cakrf;yozae3^

i^raes się do członków"'Senatu i uc^c*tnikó?^ konferenc^i
o pod^nie ^^u dodatkowe tych prac.któri^iaanie^ zas^ugu^ą *aa ic^
vyvAienienie

aa ^kt  - ^siers^sc^s aa tesat V Songresu S^i^ak^jr ^^wodo .̂^ch •

Sektor ICochBariski - zarzędzs g^oso^a^ie jav/^^ nsd v:jxioskieSv
Ba ^.-'^1 obecLyćH^ił-Dr^^iiio^^ch do głosowani^ ez^c-aków Sens t^ v wss^sey

...*.-.•̂  ,. -.„• ~_ :.t-j-3 i3Cl.o^.cs ^ ćcie-
.i^^y^;.
^ podi^Je po^ roz''Sgę zagad^ie^ie v.ysuvaŁia

y^-isia profesorów nada^o zajaycb •.. wypadkach
~~"<f  ^^ c^yr.ls^is se stsrszyrs ju^ wiekiem pracownikiem nauki

pracu^^c ^ prze^yśle legity-^^uje s^^ po^aż^y^i wynika^i
1 du^y^3 deś.^iadozeniea.

TTor^l^ii traktując sprawa dr ochillaka musielibyśmy czekać
na tek^,- • .cili^ość coea^^joie^ 3 la^^,

ą: e^^u^łSrliefc - podkreślił aauk^we v,yjs.'iki prsoy dr ^
^J.l -̂^" osi^gii^^^pr^óu^^o * przera^śie przy r^aoołiasne3 pracy
pedagogicz^e^  AJłl


