w dniu 12 grudnia 2001 r.
Tym razem obrady prowadzi³
Prorektor ds. Nauki Prof. J. Kowal,
gdy¿ JM Rektor mia³ wa¿ne spotkanie w Warszawie, którego nie
da³o siê prze³o¿yæ. Spraw by³o du¿o i wa¿nych, ale oprócz rutynowych, podejmowanych zwykle o tej
porze roku (prowizorium bud¿etowe na 2002 rok, zasady rekrutacji
na przysz³y rok czy uaktualnienie
„Ramowych zasad kwalifikacji kandydatur do Nagród MENiS i Nagród Rektora AGH dla nauczycieli
akademickich”) i rutynowych podejmowanych o ka¿dej porze roku
(utworzenie nowej specjalnoœci
„ekonomika i zarz¹dzanie w przemyœle naftowym i gazownictwie”
na kierunku Górnictwo i Geologia
i powierzenie jej prowadzenia Wydzia³owi Wiertnictwa, Nafty i Gazu
oraz pozytywne zaopiniowanie
wniosku Dziekana Wydzia³u Fizyki
i Techniki J¹drowej o mianowanie
dr hab. in¿. Marka Lankosza na
stanowisko profesora nadzwyczajnego) by³o kilka spraw „oryginalnych”. Miêdzy innymi, w czêœci
uroczystej, czworo studentów odebra³o dodatkowe stypendia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,
a Prorektor ds. Nauki prof. J. Kowal
„odebra³” z Motoroli czek na 20 tysiêcy dolarów na kontynuacjê realizacji grantu dotycz¹cego rozwoju
laboratorium krótkozasiêgowej technologii radiowej w Katedrze Informatyki. W czêœci roboczej podjêto
Uchwa³ê w sprawie dostosowania
metod i systemu nauczania w AGH
do wspó³czesnych mo¿liwoœci techniki informacyjnej. O co to chodzi?
Otó¿ na polecenie Rektora Oœrodek Edukacji Niestacjonarnej, we
wspó³pracy z Prodziekanami ds.
Dydaktyki, opracuje ramowy program przedsiêwziêæ niezbêdnych
do realizacji programu wyrównania
szans edukacyjnych. Program ten
powinien obejmowaæ miêdzy innymi propozycje mo¿liwoœci:
– dostarczenia studentom pomocy dydaktycznych specjalnie
dostosowanych do uczenia siê
w warunkach ograniczonego
czasu kontaktów z nauczycielami akademickimi,
– zorganizowania systemu kontaktów studentów z nauczycielami i wzajemnych kontaktów
wewn¹trz œrodowiska studentów, wykorzystuj¹c do tego
techniki informacyjne,
– dostosowania organizacji procesu dydaktycznego do wspó³-
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czesnych mo¿liwoœci techniki
informacyjnej oraz nowych wymagañ Spo³eczeñstwa Informacyjnego,
– stworzenia przes³anek do uruchomienia w AGH studiów
i kursów niestacjonarnych, prowadzonych z wykorzystaniem
technik teleinformatycznych i telekonferencyjnych.
W realizacji tego zadania Oœrodek Edukacji Niestacjonarnej bêdzie wspó³pracowa³ z Senack¹ Komisj¹ ds. Kszta³cenia i przedstawia³ jej sprawozdania z kierunków
i postêpu prac.
Ponadto podjêto uchwa³ê o zmianie Medalu Staszica dla najlepszych absolwentów AGH. Dotychczas by³y dwa – dla najlepszych
i dla wzorowych absolwentów. Teraz bêdzie jeden, dla najlepszych,
i w dodatku w nowej formie to znaczy m.in. z or³em w koronie.
Kolejna uchwa³a zmodyfikowa³a formy przyznawania stypendiów
Imienia Zieliñskich. Ci, co uczestnicz¹ w Inauguracji roku akademickiego wiedz¹, ¿e od 1996 r., co roku wrêczane s¹ „nagrody i stypendia przyznawane szczególnie
uzdolnionym, wyró¿niaj¹cym siê
studentom wszystkich Wydzia³ów
AGH, którzy spe³niaj¹ wymogi kwalifikacyjne do ubiegania siê o stypendium MENiS oraz potrzebuj¹
wsparcia finansowego” (z preferencj¹ dla studentów z Polski po³udniowo-wschodniej). Dotychczas
fundusz ten stanowi³y wp³aty Pana
Zieliñskiego, obecnie zaœ w Jaros³awiu powsta³a Fundacja im. Heleny i Tadeusza Zieliñskich z fili¹
Funduszu Stypendialnego w Krakowie. W sk³ad Zarz¹du Oddzia³u
Funduszu Stypendialnego w Krakowie wchodz¹: prof. Andrzej
Szczepañski, prof. Tadeusz Orzechowski, prof. Bronis³aw Barchañski i prof. Jerzy Frydrych. Wypada
siê tylko cieszyæ, ¿e s¹ jeszcze takie osoby jak Pañstwo Zieliñscy,
którzy doceniaj¹ znaczenie wykszta³cenia i chc¹ pomagaæ tym
zdolnym, ale biednym.
Dobr¹ informacj¹ by³a równie¿
informacja o aktualnym stanie zaawansowania prac przygotowawczych w Uczelni do akcji podwójnych dyplomów. Prorektor ds.
Kszta³cenia prof. B. Barchañski
przypomnia³ dotychczasowe efekty
wspó³pracy z Niemcami w tym zakresie oraz krótko przedstawi³ nowe
perspektywy wspó³pracy z Ukrain¹.

Podjêto równie¿ ca³y szereg
uchwa³ honoruj¹cych zas³ugi dobrodziejów, to znaczy osób, którym
AGH by³o b¹dŸ jest bliskie. I tak:
– na wniosek Wydzia³u Metalurgii
i In¿ynierii Materia³owej pawilonowi B-5 nadano imiê Profesora Jana Janowskiego,
– na wniosek Wydzia³u Elektrotechniki, Automatyki Informatyki
i Elektroniki nadano tytu³y honorowe „Zas³u¿ony dla AGH” prof.
zw. dr in¿. Henrykowi Góreckiemu i prof. zw. dr hab. in¿. Ludgerowi Szklarskiemu,
– na wniosek Wydzia³u Odlewnictwa wszczêto postêpowanie
o nadanie tytu³u doktora Honoris Causa AGH prof. dr hab. in¿.
Zbigniewowi Górnemu,
– na wniosek Wydzia³u Metalurgii
i In¿ynierii Materia³owej wszczêto postêpowanie o nadanie tytu³u Doktora Honoris Causa
AGH Prof. Dr.-Ing. Reinerowi
Kopp z RWTH w Aachen.
Zupe³nie wyj¹tkow¹ uchwa³¹
by³o poparcie dla Politechniki Warszawskiej. Otó¿ Politechnika podjê³a uchwa³ê w sprawie przedstawienia opinii publicznej oraz w³a-

œciwym w³adzom pañstwowym
i samorz¹dowym wniosku zmierzaj¹cego do budowy pomnika Stanis³awa Staszica na Placu Politechniki w Warszawie. Nasza Uczelnia,
obok: PAN, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Medycznej w Warszawie i SGGW jako „znacz¹ca instytucja akademicka” i myœlê –
zwi¹zana niejako ze Staszicem jako naszym patronem – zosta³a poproszona o wsparcie tej inicjatywy,
co nasz Senat uczyni³ podejmuj¹c
odpowiedni¹ uchwa³ê.
By³y równie¿ z³e wiadomoœci.
Czego dotyczy³y? Oczywiœcie pieniêdzy. Pani Dyrektor Biblioteki
G³ównej mgr Ewa Dobrzyñska-Lankosz wszczê³a alarm o dramatycznej sytuacji finansowej Biblioteki na wydatki rzeczowe, czyli prosto
mówi¹c na zakup zbiorów. Brak
œrodków na powiêkszanie zasobów Biblioteki grozi nie tylko tym,
¿e nie bêdzie dla nas ksi¹¿ek czy
gazet, ale grozi te¿ tym, ¿e „spadn¹” notowania naszej Uczelni, gdy¿
zasoby biblioteczne s¹ brane pod
uwagê m.in. przy ustalaniu list rankingowych.
O czym uprzejmie donosi AKD.

Bezpieczeñstwo danych
W dniu 5 grudnia 2001 r. w auli pawilonu A-0 odby³o siê seminarium
pt. „Archiwizacja i bezpieczeñstwo danych – informacja niedostêpna to
informacja bezwartoœciowa”. Wspó³organizatorami imprezy by³y: Katedra
Informatyki AGH, Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
oraz Polcom Sp. z o.o. Przedstawiciele œrodowisk naukowych i korporacyjnych starali siê odpowiedzieæ min. Na pytania: jak œrodowisko informatyczne ocenia zapotrzebowanie na nowe technologie oraz jakie technologie odpowiadaj¹ na powstaj¹ce potrzeby œrodowiska informatycznego instytucji i korporacji. Wiêcej informacji znajdziecie Pañstwo na stronie internetowej: www.polcom.com.pl
fot. Z. Sulima

Posiedzenie Senatu

SPROSTOWANIE
Przepraszam Pana prof. dr hab. in¿. Piotra Ma³oszewskiego oraz
Czytelników artyku³u „Rocznica Sonderaktion Krakau – relacja z wyprawy studentów i pracowników AGH” (BIP nr 97/98, grudzieñ 2001) za
nieœcis³oœæ, która wkrad³a siê do tekstu.
Otó¿ napisa³am, ¿e p. prof. Piotr Ma³oszewski jest wychowankiem
Wydzia³u Geologiczno-Poszukiwawczego AGH. W rzeczywistoœci prof.
Piotr Ma³oszewski ukoñczy³ studia na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej, po studiach pracowa³ w Instytucie Fizyki J¹drowej
AGH, a stopnie naukowe zdobywa³ na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym.
mgr Teresa G³ówka
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