
Tym razem obrady prowadzi³
Prorektor ds. Nauki Prof. J. Kowal,
gdy¿ JM Rektor mia³ wa¿ne spo-
tkanie w Warszawie, którego nie
da³o siê prze³o¿yæ. Spraw by³o du-
¿o i wa¿nych, ale oprócz rutyno-
wych, podejmowanych zwykle o tej
porze roku (prowizorium bud¿eto-
we na 2002 rok, zasady rekrutacji
na przysz³y rok czy uaktualnienie
„Ramowych zasad kwalifikacji kan-
dydatur do Nagród MENiS i Na-
gród Rektora AGH dla nauczycieli
akademickich”) i rutynowych po-
dejmowanych o ka¿dej porze roku
(utworzenie nowej specjalnoœci
„ekonomika i zarz¹dzanie w prze-
myœle naftowym i gazownictwie”
na kierunku Górnictwo i Geologia
i powierzenie jej prowadzenia Wy-
dzia³owi Wiertnictwa, Nafty i Gazu
oraz pozytywne zaopiniowanie
wniosku Dziekana Wydzia³u Fizyki
i Techniki J¹drowej o mianowanie
dr hab. in¿. Marka Lankosza na
stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego) by³o kilka spraw „oryginal-
nych”. Miêdzy innymi, w czêœci
uroczystej, czworo studentów ode-
bra³o dodatkowe stypendia Mini-
stra Edukacji Narodowej i Sportu,
a Prorektor ds. Nauki prof. J. Kowal
„odebra³” z Motoroli czek na 20 ty-
siêcy dolarów na kontynuacjê reali-
zacji grantu dotycz¹cego rozwoju
laboratorium krótkozasiêgowej tech-
nologii radiowej w Katedrze Infor-
matyki. W czêœci roboczej podjêto
Uchwa³ê w sprawie dostosowania
metod i systemu nauczania w AGH
do wspó³czesnych mo¿liwoœci tech-
niki informacyjnej. O co to chodzi?
Otó¿ na polecenie Rektora Oœro-
dek Edukacji Niestacjonarnej, we
wspó³pracy z Prodziekanami ds.
Dydaktyki, opracuje ramowy pro-
gram przedsiêwziêæ niezbêdnych
do realizacji programu wyrównania
szans edukacyjnych. Program ten
powinien obejmowaæ miêdzy inny-
mi propozycje mo¿liwoœci:
– dostarczenia studentom pomo-

cy dydaktycznych specjalnie
dostosowanych do uczenia siê
w warunkach ograniczonego
czasu kontaktów z nauczyciela-
mi akademickimi,

– zorganizowania systemu kon-
taktów studentów z nauczycie-
lami i wzajemnych kontaktów
wewn¹trz œrodowiska studen-
tów, wykorzystuj¹c do tego
techniki informacyjne,

– dostosowania organizacji pro-
cesu dydaktycznego do wspó³-

czesnych mo¿liwoœci techniki
informacyjnej oraz nowych wy-
magañ Spo³eczeñstwa Infor-
macyjnego,

– stworzenia przes³anek do uru-
chomienia w AGH studiów
i kursów niestacjonarnych, pro-
wadzonych z wykorzystaniem
technik teleinformatycznych i te-
lekonferencyjnych.
W realizacji tego zadania Oœro-

dek Edukacji Niestacjonarnej bê-
dzie wspó³pracowa³ z Senack¹ Ko-
misj¹ ds. Kszta³cenia i przedsta-
wia³ jej sprawozdania z kierunków
i postêpu prac.

Ponadto podjêto uchwa³ê o zmia-
nie Medalu Staszica dla najlep-
szych absolwentów AGH. Dotych-
czas by³y dwa – dla najlepszych
i dla wzorowych absolwentów. Te-
raz bêdzie jeden, dla najlepszych,
i w dodatku w nowej formie to zna-
czy m.in. z or³em w koronie.

Kolejna uchwa³a zmodyfikowa-
³a formy przyznawania stypendiów
Imienia Zieliñskich. Ci, co uczestni-
cz¹ w Inauguracji roku akademic-
kiego wiedz¹, ¿e od 1996 r., co ro-
ku wrêczane s¹ „nagrody i stypen-
dia przyznawane szczególnie
uzdolnionym, wyró¿niaj¹cym siê
studentom wszystkich Wydzia³ów
AGH, którzy spe³niaj¹ wymogi kwa-
lifikacyjne do ubiegania siê o sty-
pendium MENiS oraz potrzebuj¹
wsparcia finansowego” (z prefe-
rencj¹ dla studentów z Polski po³u-
dniowo-wschodniej). Dotychczas
fundusz ten stanowi³y wp³aty Pana
Zieliñskiego, obecnie zaœ w Jaro-
s³awiu powsta³a Fundacja im. He-
leny i Tadeusza Zieliñskich z fili¹
Funduszu Stypendialnego w Kra-
kowie. W sk³ad Zarz¹du Oddzia³u
Funduszu Stypendialnego w Kra-
kowie wchodz¹: prof. Andrzej
Szczepañski, prof. Tadeusz Orze-
chowski, prof. Bronis³aw Barchañ-
ski i prof. Jerzy Frydrych. Wypada
siê tylko cieszyæ, ¿e s¹ jeszcze ta-
kie osoby jak Pañstwo Zieliñscy,
którzy doceniaj¹ znaczenie wy-
kszta³cenia i chc¹ pomagaæ tym
zdolnym, ale biednym.

Dobr¹ informacj¹ by³a równie¿
informacja o aktualnym stanie za-
awansowania prac przygotowaw-
czych w Uczelni do akcji podwój-
nych dyplomów. Prorektor ds.
Kszta³cenia prof. B. Barchañski
przypomnia³ dotychczasowe efekty
wspó³pracy z Niemcami w tym za-
kresie oraz krótko przedstawi³ nowe
perspektywy wspó³pracy z Ukrain¹.

Podjêto równie¿ ca³y szereg
uchwa³ honoruj¹cych zas³ugi do-
brodziejów, to znaczy osób, którym
AGH by³o b¹dŸ jest bliskie. I tak:
– na wniosek Wydzia³u Metalurgii

i In¿ynierii Materia³owej pawilo-
nowi B-5 nadano imiê Profeso-
ra Jana Janowskiego,

– na wniosek Wydzia³u Elektro-
techniki, Automatyki Informatyki
i Elektroniki nadano tytu³y hono-
rowe „Zas³u¿ony dla AGH” prof.
zw. dr in¿. Henrykowi Góreckie-
mu i prof. zw. dr hab. in¿. Lud-
gerowi Szklarskiemu,

– na wniosek Wydzia³u Odlewnic-
twa wszczêto postêpowanie
o nadanie tytu³u doktora Hono-
ris Causa AGH prof. dr hab. in¿.
Zbigniewowi Górnemu,

– na wniosek Wydzia³u Metalurgii
i In¿ynierii Materia³owej wszczê-
to postêpowanie o nadanie ty-
tu³u Doktora Honoris Causa
AGH Prof. Dr.-Ing. Reinerowi
Kopp z RWTH w Aachen.
Zupe³nie wyj¹tkow¹ uchwa³¹

by³o poparcie dla Politechniki War-
szawskiej. Otó¿ Politechnika pod-
jê³a uchwa³ê w sprawie przedsta-
wienia opinii publicznej oraz w³a-

œciwym w³adzom pañstwowym
i samorz¹dowym wniosku zmierza-
j¹cego do budowy pomnika Stani-
s³awa Staszica na Placu Politechni-
ki w Warszawie. Nasza Uczelnia,
obok: PAN, Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Akademii Medycznej w War-
szawie i SGGW jako „znacz¹ca in-
stytucja akademicka” i myœlê –
zwi¹zana niejako ze Staszicem ja-
ko naszym patronem – zosta³a po-
proszona o wsparcie tej inicjatywy,
co nasz Senat uczyni³ podejmuj¹c
odpowiedni¹ uchwa³ê.

By³y równie¿ z³e wiadomoœci.
Czego dotyczy³y? Oczywiœcie pie-
niêdzy. Pani Dyrektor Biblioteki
G³ównej mgr Ewa Dobrzyñska-La-
nkosz wszczê³a alarm o drama-
tycznej sytuacji finansowej Bibliote-
ki na wydatki rzeczowe, czyli prosto
mówi¹c na zakup zbiorów. Brak
œrodków na powiêkszanie zaso-
bów Biblioteki grozi nie tylko tym,
¿e nie bêdzie dla nas ksi¹¿ek czy
gazet, ale grozi te¿ tym, ¿e „spad-
n¹” notowania naszej Uczelni, gdy¿
zasoby biblioteczne s¹ brane pod
uwagê m.in. przy ustalaniu list ran-
kingowych.

O czym uprzejmie donosi AKD.
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Posiedzenie Senatu
w dniu 12 grudnia 2001 r.

SPROSTOWANIE

Przepraszam Pana prof. dr hab. in¿. Piotra Ma³oszewskiego oraz
Czytelników artyku³u „Rocznica Sonderaktion Krakau – relacja z wypra-
wy 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 Górni-
czej i Hutniczej, po studiach pracowa³ w Instytucie Fizyki J¹drowej
AGH, a stopnie naukowe zdobywa³ na Wydziale Geologiczno-Poszuki-
wawczym. mgr Teresa G³ówka

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 korpora-
cyjnych starali siê odpowiedzieæ min. Na pytania: jak œrodowisko informa-
tyczne ocenia zapotrzebowanie na nowe technologie oraz jakie technolo-
gie odpowiadaj¹ na powstaj¹ce potrzeby œrodowiska informatycznego in-
stytucji i korporacji. Wiêcej informacji znajdziecie Pañstwo na stronie inter-
netowej: www.polcom.com.pl
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