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o dobro poszczególnych pracowników.
Doc. J.Frydrych podziękował prof. J.Siemkowi za udział
w tych wyborach.

ad 4/ Senatorzy otrzymali "Regulamin Technicznego Uniwersytetu Otwartego przy AGH",

Rektor przedstawił treść pisma z Ministerstwa Edukacji
Narodowej zawierającego informację o przygotowanych projektach

ustaw zmieniających ustawę o szkolnictwie wyższym, stopniach i tytułach naukowych /pismo otrzymali wszyscy Senatorzy/. Założenia do
projektu nowej ustawy Rektor przekazał do opiniowania Senackiemu

Doraźnemu Zespołowi ds Zmian w ustawie.
Senatorzy otrzymali informację o strukturze kosztów Uczelni

oraz źródłach finansowania w roku 1988. Rektor zwrócił się z.prośbą do zebranych, by z powyższą informacją, jak również innymi
istotnymi dla funkcjonowania Uczelni, zapoznali członków rad wy-

działów, ihstytutów.,
Rektor przedstawił treść pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sekretarza PAN dotyczącego współdziałania szkół wyższych

i placówek PAN w zakresie rozwoju nauki, techniki ikultury,
z prośbą o podjęcie dalszych działań na wydziałach,
Rektor ogłosił, że z dniem 10 maja, teleksy krajowe i zagra-

niczne podpisywane będą przez dyrektorów instytutów /te obciążane
będą kosztami/. Rektor zaznaczył, że z teleksu Biura Rektora

mogą korzystać. te wydziały, których jednostki nie posiadają
własnych teleksów.

Prof. J.Niewodniczański przedstawił wniosek Rady Naukowej
Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej o nadanie

w/w praw wydziału.
Prof. M.Kruciński zwrócił się z pytaniem, czy zmiana statusu
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tego Instytutu jest równoznaczna z uporządkowaniem spraw fizyki
w Uczelni. Rektor odpowiedział, że takie są plany, ale obecna
decyzja nie jest równoznaczna z integracją jednostek, w których
prowadzone są prace z zakresu fizyki,
Prof. A.Bęben zapytał, czy nadanie praw wydziału temu
Instytutowi nie zakłóci przyjętego programu rozwoju Uczelni,
Rektor podkreślił, że decyzja taka jest właśnie realizacją
przyjętego programu, Natomiast dydaktykę zleca dziekan. Z chwilą
uzyskania przez Instytut Fizyki praw wydziału będzie on prowadził
kształcenie w zakresie podstawowych problemów techniki, rozpocznie
kształcenie w nowych specjalnościach np. technika jądrowa, fizyka
komputerowa, kształcenie z nadawaniem stopnia naukowego z zakresu

fizyki.
Prof. Z.Kolenda stwierdził, że współczesna uczelnia technicz-

na winna mieć mocny wydział fizyki. Profesor popiera wniosek Rady
Naukowej MIFiTJ tym bardziej, że w tym Instytucie rozwijane będą

nauki związane z energetyką jądrową,
W głosowaniu jawnym, przy 5 głosach "wstrzymuję się", Senatorzy pozytywnie zaopiniowali wniosek Rady Naukowej MIFiTJ,

W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, Senatorzy wypowiedzieli
się za przyznaniem Rektorowi nagrody /w wysokości 2-krotnej nagrody GP ustalonej przez Senat za ubiegły rok/ za całokształt działal-

ności w pracach naukowo-badawczych w Uczelni,
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„ Jan Janowski

