60 głosów „.za”

2 głosów „przeciw”

I głos „wstrzymuję się”

Senat podjął uchwałę nr 106/96 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie.
ad 9 a)

Prot. J. Beluch Dziekan Wydziału GGiIŚ przedstawił zakres i przedmiot działalności
naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej dr. hab. inż. Jana Dobrowolskiego
prot. AGH.
Prof. S. Piechota przedstawił pozytywną opinię Senackiej Komisji d/s Pracowniczych.
Prorektor d/s Ogólnych prof. A. Gołaś uzupełnił informację o liczbę godzin zajęć
dydaktycznych prowadzonych przez Kandydata.
Wniosek poparli Prorektor d/s Nauki prof. R. Tadeusiewicz oraz prof. Stanisław Majewski.
W głosowaniu tajnym nad wnioskiem Rady Wydziału GGIIŚ o mianowanie dr hab. inż. Jana
Dobrowolskiego prof. AGH na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
uczestniczyło 62 Senatorów (na 91 uprawnionych do głosowania):
58 głosów „za”
2 głosy „przeciw”
2 głosy „wstrzymujęsię”
Senat podjął uchwałę nr 107/96 w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku.
ad 10 a)
Prof. Józef Zasadziński Dziekan Wydziału MN przedstawił zakres i przedmiot działalności
naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej dr. hab. inż. Henryka Dybca.
Prorektor d/s Ogólnych prof. A. Gołaś uzupełnił informację o liczbę godzin zajęć
dydaktycznych prowadzonych przez Kandydata.
W głosowaniu tajnym nad wnioskiem Rady Wydziału Metali Nieżelaznych o mianowanie
dr hab. inż. Henryka Dybca na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5. lat
uczestniczyło 61 Senatorów (na 86 uprawnionych do głosowania):
60 głosów „,za”
0 głosów „„przeciw”
I głosy „„wstrzymuję się”
Senat podjął uchwałę nr 108/96 w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku.
ad 11)

Rektor prof. M. Handke poinformował, że zgodnie ze Statutem AGH Senat powinien
zaopiniować kandydatury na stanowiska dyrektorów instytutów
pozawydziałowych,
kierowników studiów specjalistycznych i ich zastępców. Propozycje tych osób, wnioskowane
przez odpowiednie Rady, Senatorowie otrzymali na piśmie.
Wobec braku głosów w dyskusji Senat w głosowaniu tajnym wyraził opinię nad
proponowanymiprzez odpowiednie Rady kandydaturami.
Pełnalista kandydatur na poszczególne stanowiska wraz z liczbą głosów jakie otrzymali:
a) Dyrektor Instytutu Matematyki prof. dr hab. Stanisława Bialasa,

za 58

przeciw 2

wstrzymujesię |

głosy nieważne|

b) Kierownik Studium Języków Obcych dr Lucjana Bluszcza,

za 61

przeciw 0

wstrzymuje się |

głosy nieważne 0

c) Zastępca Kierownika Studium Języków Obcych: dr. Alberta Małka
za 62
d)

przeciw0

wstrzymuje się O

głosy nieważne 0

Zastępca Kierownika Studium Języków Obcych: mgr. Janusza Szczygła,

za 6l

przeciw 0

wstrzymuje się |

głosy nieważne O

e) Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu dr Jacka Fuka
za 6l

przeciw 0

wstrzymuje się |

głosy nieważne 0

ad 12)
Prorektor d/s Nauki, poinformował, że zgodnie ze Statutem AGH Senat powinien wybrać,
spośród kandydatów zgłoszonych przez Rektora, 6 osób. Propozycje tych osób, Senatorowie
otrzymali na piśmie, bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Senatu.
W głosowaniu tajnym Senat podjął uchwałę nr 109/96 o wyborze 6 reprezentantów do Rady
Bibliotecznej, przedstawicieli wydziałów. Wykaz wybranych osób wraz z liczbą głosów jakie
uzyskali stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

ad 13)
Prof. Z. Kłeczek przedstawił bieżące informacje na temat budżetu dla nauki na rok przyszły
alarmując o jego bardzo niskim stanie, który nie dorównuje inflacji oraz o działaniach jakie
podejmuje KBN aby budżet ten powiększyć. Przedstawione zostały również informacje na temat
wyborów do 3 kadencji do KBN.
ad 14)

Prof. Z. Cięciwa Dziekan Wydziału Zarządzania przedstawił wniosek o zwiększenie limitu
przyjęć na WZ o 15 osób, co dałoby jedną grupę laboratoryjną i nie spowodowałoby zwiększenia
ilości grup wykładowych.
W dyskusji głos zabrali:
— Rektor prof. M. Handke zwrócił się z pytaniem czy nowa grupa laboratoryjna będzie

wyłącznie dla Polaków z kresów, którzy mieli zostać przyjęci na studia do AGH,
— prof. Z. Cięciwa potwierdził, że tak i dodał iż w skład tej grupy weszłaby jeszcze jedna
kandydatka,
— Rektor prof. M. Handke wyraził obawę, że tak duża liczba studentów jaka została już przyjęta
na

WZ

może

spowodować

obniżenie

jakości

kształcenia,

ponieważ

WZ

ma

nie

wystarczających możliwości kadrowych, podobna sytuacja ma miejsce na Wydziale WNiG,
— prof. A. Szczepański uzupełnił wypowiedź prof. Z. Cięciwy, że chodzi tu o wolnych
słuchaczy, ponieważ na takie rozszerzenie liczby studentów wyraził zgodę jako Porektor
w obliczu niewiadomejliczby studentów z zagranicy,
— Rektor prof. M. Handke zwrócił się do prof. Z. Cięciwy z prośbą aby Ten wyraził deklarację,
że poziom kształcenia na WZnie ulegnie obniżeniu,
— prof. Z. Cięciwa wodpowiedzi stwierdził, że takie zwiększenie liczby studentów Wydziału nie
powinno obniżyć poziomu kształcenia,

