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kandydatów, Rektor wystąpił z wnioskiem o wyrażenie tej opinii

poprzez głosowanie tajne. Wniosek przyjęto zwykłą większo^cią

głosów w głosowaniu jawnym. Po udzieleniu dodatkowych wyjaśnień

przez prof.B.Choczewskieod. w głosowaniu tajnym Senat pozytywnie

zaopiniował: prof.St.Białasa na stanowisko Dyrektora Instytutu

Matematyki oraz pozostałe kandydatury przedłożone przez Rektora

na wniosek odpowiednich Rad. Pełny wykaz osób wraz z liczbą uzys

kanych głosów w załączeniu.
Wobec wyniku głosowania Rektor prof.M.Handke poinformował, że

prof. A.P.Wojda zostanie powołany na stanowisko Z-cy Dyrektora

Instytutu Matematyki. Informację przyjęto do akceptującej wiado

mości.
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Rektor prof.M.Handke na wstępie poinformował, że są trzy możli

wości rozpatrzenia tego wniosku:

-przyjąć,

-odrzucić,
-przekazać do zaopiniowania przez Senacką Komisję Statutowo-Re-

gulaminową tzn. sprawdzenia jego zgodności z Ustawą, Statutem

i uchwałami Senatu AGH.
Następnie Dziekan Wydziału Energochemii Węgla i Fizykochemii

Sorbentów dr hab.Janina Milewska-Duda przedstawiła wniosek Rady

Wydziału o zmianę struktury wewnętrznej Wydziału tzn. podziału

Zakładu Energochemicznego Przetwórstwa Węgla na dwie Katedry:

-Katedrę Energochemicznego Przetwórstwa Węgla

-Katedrę Technologii Wyrobów Węglowo-Grafitowych.
W uzasadnieniu Pani Oziekan poinformowała m.in., że Zakład istnie

je od półtora roku, natomiast wcześniej funkcjonowały dwa nieza

leżne zakłady - jeden prowadzony przez prof.Długosza i drugi pro

wadzany przez prof.Karcza. W momencie powstawania nowej struktury

Wydziału tylko względy formalne zadecydowały b połączeniu tych

dwóch niezależnych zespołów tzn. brak tytułu profesora u doc.Kar

cza. Obecnie, po zniknięciu tej przeszkody, Rada Wydziału przy

1 głosie "przeciw", podjęła uchwałę o celowości wyodrębnienia
dwóch samodzielnych, przedstawionych powyżej 'katedr. Na zakoń

czenie swojej wypowiedzi Pani Oziekan zwróciła się z prośbą do

Senatu o pozytywne rozpatrzenie tego wniosku.
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W wyniku dyskusji, w której głos zabrali m.in.:prof. J.L.Lewan-

dowski, prof.W.Ptak, prof. L.Sadok, w głosowaniu jawnym, przy 1

głosie "za", Senat podjął uchwałę p nie przekazywaniu wniosku do

rozpatrzenia przez Komisję Senacką.

Następnie w głosowaniu jawnym: "za": 50, "przeciw" 0, "wstrzymuję

się" 4,  Senat podjął uchwałę o przyjęciu wniosku RWEWiFS tzn.

utworzeniu, w miejsce Zakładu Energochemicznego Przetwórstwa Wę

gla, dwóch katedr:

-Katedry Energocheraicznego Przetwórstwa Węgla,

-Katedry Technologii Wyrobów Węglowo-grafitowych.
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a/ Prorektor prof. J.Frydrych wystąpił z wnioskiem o skierowanie

do Senackiej Komisji ds Pracowniczych sprawy przeanalizowania

treści wzorów arkuszy oceny okresowej pracowników w grupie na

uczycieli akademickich oraz w grupie pracowników nie będących

nauczycielami akademickimi. Prorektor poinformował, że dotych

czas stosowane wzory zawarte są w załączniku nr 2 Zarządzenia

nr 4/92 Rektora AGH z dnia 10.04.92 r. w sprawie zasad polity

ki kadrowej i gospodarki kadrami w AGH. Przypomniał również,

że zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym, oceny nauczyciela

akademickiego dokonuje się co cztery lata lub na wniosek kie

rownika jednostki organizacyjnej Uczelni, a także przed upły

wem okresu, na który nauczyciel akademicki został zatrudniony.

Zwrócił się również z apelem do Dziekanów o kierowanie uwag na

ten temat do Komisji Senackiej. Senat w głosowaniu jawnym jed

nomyślnie przyjął przedstawiony wniosek.
b/ Prorektor prof. J.Frydrych wystąpił z wnioskiem o skierowanie

do Senackiej Komisji Statutowo-Regulaminowej spraw dotyczących:

-opracowania propozycji stanowiska Senatu w sprawie projektów

zmian ustaw o szkolnictwie wyższym i o tytule i stopniach

naukowych,
-usunięcia rozbieżności zapisów art. 17 ust. l.pkt 7 i art.

28 ust. 2 Statutu AGH,
-uściślenia zapisu art. 5 ust. 3 Statutu AGH.
Przedstawił również uzasadnienie tego wniosku. Senat w głosowa

niu jawnym zwykłą większością głosów przyjął przedłożony wnio

sek.


