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KRÓTKO
Spotkanie Komisji 

Porozumiewawczej NSZZ “S”
W dniu 9.11.93 r. odbyło się kolejne spotka

nie Komisji Porozumiewawczej NSZZ “Soli
darność” Uczelni Wrocławia. Jedną z 
ważniejszych omawianych spraw była kwe
stia nowelizacji ustaw dotyczących szkolnic
twa wyższego. Wnioski z dyskusji zawarto w 
przyjętym stanowisku:

“Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność’ 
Uczelni Wrocławia udziela poparcia propozycjom 
nowelizacji ustaw dotyczących Szkolnictwa Wyższe
go. Przedstawione propozycje są w znacznej części 
zbieżne ze zgłaszanymi w uczelniach przez członków 
Związku.

Wprowadzenie zmian ustawowych umożliwiają
cych rozszerzenie rodzajów studiów, zwiększają
cych w pewnym zakresie samorządność uczelni i 
dostosowujących zapisy dotyczące nauczycieli aka
demickich do rzeczywistej sytuacji w uczelniach 
uważamy za celowe i w niektórych przypadkach 
wręcz konieczne.

Komisje Zakładowe NSZZ “Solidarność" Uczelni 
Wrocławia zapewniają, że będą wspomagać działa
nia zmierzające do wprowadzenia w życie propono
wanych nowelizacji."

Stanowisko to uzyskało akceptację KU NSZZ“S” 
naszej Uczelni.

Na spotkaniu Komisji Porozumiewawczej poru
szono też kwestię wypłaty dodatkowego wynagro
dzenia dla pracowników w wypadku dysponowania 
przez uczelnie nie wykorzystanymi środkami finan
sowymi, a także problem udziału Związku w przy- 
szłrocznych wyborach samorządowych i zwrotu 
majątku “Solidarności” utraconego po wprowadze
niu stanu wojennego.

Naszą Uczelnię reprezentowała na spotkaniu prof. 
Teresa Smolińska.

/mwj/

Workuta wczoraj i dziś
9 grudnia 1993 r. w Klubie Pracowniczym w 

Gmachu Głównym AR zebrało się więcej osób niż 
mieściła sala i więcej niż na wszystkich poprzednich 
“Spotkaniachzhistorią” organizowanych przez Ko
ło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 
“Workuta wczoraj i dziś” to tytuł filmu i temat 
wspomnień Andrzeja Kwiatkowskiego, wielo- 
tniego pracownika naszej Uczelni, dziś już na eme
ryturze, który w ramach “XI Spotkania" 
opowiedział o tragicznych losach Polaków w obo
zach pracy na dalekiej północy “nieludzkiej ziemi”. 
Tam, gdzie upłynęło pięóstraszliwych lat jego mło
dości podążył nie tylko wspomnieniami. W kwiet
niu 1993 r. spędził trzy tygodnie na terenie byłych 
obozów pracy w Workucie, spotkał się i rozmawiał 
z działaczami “Memoriału" i... nakręcił film, który 
jest montażem zdjęć archi wal nych i współczesnych. 
Przybyli na spotkanie mieli okazję obejrzeć skróco
ną wersję filmu i usłyszeć wstrząsające, ale i wzru
szające wspomnienia uczestnika wydarzeń sprzed 
40. lat, a także byli świadkami wręczenia Andrze
jowi Kwiatkowskiemu Krzyża Drugiej Obrony 
Lwowa przez Kanclerza Kapituły Zdzisława Oj- 
rzyńskiego.

/mwj/

Przebrzmiały już sylwestrowe toasty i życzenia składane o północy na 
towarzyskich spotkaniach, zabawach, czy w gronie najbliższych. Pierwszy 
tydzień Nowego Roku już za nami i oby był (ten Nowy Rok) dla naszych 
Czytelników pomyślny, bez większych trosk i kłopotów. Życzymy wszy
stkim sukcesów zawodowych, realizacji planów i zamierzeń, oraz - co 
niemniej ważne - zadowolenia wżyciu osobistym. A my, to znaczy redakcja, 
obiecuj emy ze swej strony mniej gaf i pomyłek w naszym piśmie, takich j ak 
chociażby zmiana imienia (pana rektora Eugeniusza Kołotę i Czytelników 
przepraszamy), czy rodzaju komisji. Więcej uwagi będzie można poświęcić 
na korektę merytoryczną tekstów, bowiem w korekcie literowej wyręczy nas 
już nowy program komputerowy CorWin 2.0 pracujący w środowisku Win
dows, który otrzymaliśmy wraz z licencją w prezencie podczas pobytu na 
Info-Festi walu '93 w Krakowie. Program znakomicie wychwytuj e wszystkie 
błędy literowe i ortograficzne, czyta teksty zapisane w kilku najbardziej 
popularnych edytorach, dokonuje konwersji z jednego edytora na drugi. 
Warto zobaczyć.

W noworocznym numerze o finansach Uczelni i perspektywach jej roz
woju rozmawiamy z J.M. Rektorem prof. Jerzym Kowalskim. Przypomina
my uchwalone przez Senat zasady rekrutacji na I rok i plan nowego 
kierunku studiów "Ochrona Środowiska". Przypominamy też raz jeszcze o 
nowych zasadach programu TEMPUS II. Wnioski w tej sprawie należy 
składać do końca stycznia br., czasu jest więc niewiele. Dzięki udostępnie
niu i starannemu opracowaniu przez prof. Zbigniewa Dudę materiałów 
zawartych w przysłanym Vademecum, za co mu serdecznie dziękujemy, 
można było zamieścić więcej szczegółów na ten temat. Być może będzie to 
zachętą dla potencjalnych wnioskodawców. I już całkiem na koniec ostatnie 
"Notatki Przewodniczącego", sprawozdanie z działalności Rady Głównej 
IV kadencji, z próbą podsumowania i własnej oceny, czyli "nieformalne i 
bardzo osobiste" uwagi i komentarze prof. Andrzeja Białasa.

Życzymy miłej lektury i zachęcamy do współpracy 

Redakcja

Włączmy się do akcji dobrej woli
i Siedmioletni chłopiec Craig Schernold jest nieuleczalnie chory na raka i jego 
i marzeniem jest, aby zostać ujętym w Księdze GUINESSA z największym zbiorem 
i kart wizytowych. Prośba o okazanie mu pomocy i włączenie się do akcji poprzez 
; wysłanie pisma w tej sprawie do dziesięciu innych instytucji została skierowana do 
; Ministerstwa Edukacji Narodowej, a za jego pośrednictwem do wyższych uczelni w 
Polsce, w tym do Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Każdy z nas może się włączyć 
do tej akcji dobrej woli.

Adres chłopca:

CRAIG SCHERNOLD 
36 SELBY ROAD 
CARISCHOLTEN
GB - SURREY SNLD 

CYTAT MIESIĄCA
Ludzie boją się zmian, nawet na lepsze ...

 /Józef Ignacy Kraszewski/



W dwanaście lat później ...
Rozmowa z J.M. Rektorem prof. Jerzym Kowalskim

- Tak się składa, że to dziś właśnie mija dwanaście lat od wprowadzenia stanu 
wojennego. Dwanaście lat w życiu uczelni to nie tak wiele, a jednak minęła cała 
epoka...
- Tak, dwanaście lat to rzeczywiście niewiele, zwłaszcza dla starszego pokolenia. Ale 
jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nasi studenci mają 20,22 lata, to w chwili wprowadzenia 
stanu wojennego mieli 8, czy 10 lat, więc siłą rzeczy nie mogą pamiętać problemów, które 
towarzyszyły tamtym czasom. Poza oczywiście całkiem zewnętrznymi przejawami i 
odczuciami, jak widok wozów opancerzonych, czy ZOMO na ulicach. Co to oznaczało 
dla życia społecznego, publicznego - takich doświadczeń i świadomości nie mieli i dziś 
nie mają. Ustrój uczelni w latach 70. i 80. z tym, co zostało wprowadzone po 1989 roku 
różni się zasadniczo. My tego może na co dzień nie dostrzegamy, ale dziś uczelnia jest 
automiczna i samorządna. Ministerstwo sprawuje pewien nadzór, ale niczego nie narzuca. 
Ogranicza nas jedynie Ustawa i Statut Uczelni, który zresztą sami uchwaliliśmy. Szcze
gólnie wyraźne są różnice w zakresie spraw związanych na przykład z awansami, czy 
wyjazdami zagranicznymi. O tym kiedyś decydowały względy nie tylko merytoryczne, 
ale w znacznej mierze polityczne. Nikt nie mógł wyjechać za granicę bez podpisu 
sekretarza podstawowej organizacji partyjnej. Dziś o tych sprawach decydują organy 
kolegialne Uczelni: rady wydziałów, Senat, wybrani demokratycznie dziekani, rektor, ale 
przede wszystkim względy merytoryczne. To, czy pracownik osiągnie tytuł, stopień 
naukowy, czy wyjedzie za granicę zależy wyłącznie od jego osiągnięć.

- Trudno jednak nie zauważyć, że wraz z wolnością i autonomią uczelni przyszły 
ograniczenia finansowe. Ciasny gorset finansowy tę, jakże cenną wolność, ogra
nicza.
- To prawda. Dzisiaj o naszych działaniach w zakresie nauki, dydaktyki, a praktycznie we 
wszystkich sferach naszej działalności decydują finanse, a właściwie brak odpowiednich 
środków finansowych. Generalnie może bym nie dramatyzował, ale największe zagroże
nie widzę w zakresie wynagrodzeń pracowników, które w porównaniu choćby ze średnimi 
w sferze produkcji materialnej, są skandalicznie niskie. Jeżeli dziś ta średnia wynosi 4 
min. 400 tys. zł, to jest to poziom wynagrodzenia profesora nadzwyczajnego. Pensje 
adiunktów są poniżej średniej krajowej, nie mówiąc już o asystentach. Za 2 min. zł. czy 
2 i pół nie są w stanie utrzymać nie tylko rodziny, ale także i siebie. Ta polityka 
finansowania nauki, jeżeli się nie zmieni, będzie brzemienna w skutki, które odczujemy 
dopiero za kilka lat. Zabraknie po prostu nowej kadry naukowej. Nie ma dziś dopływu 
młodych pracowników, takich, na których uczelni powinno zależeć. Znajdują oni zatrud
nienie albo za granicą, albo poza uczelnią.

- Często też znajdują zatrudnienie, albo dodatkowe źródła zarobkowania poza 
uczelnią, nie rezygnując z pracy w uczelni, co na tej pracy odbya się z całą 
pewnością bardzo niekorzystnie...
- To jest odrębny problem, bardzo niekorzystny dla rozwoju kadry naukowej. Młodzi 
pracownicy są niekiedy zmuszeni do szukania dodatkowego zatrudnienia, czy dodatko
wych źródeł zarobkowania, nie zawsze zresztą w podstawowym kierunku swojej pracy 
naukowej. Nie wystarcza wówczas czasu na prowadzenie dobrej dydaktyki i badań 
naukowych. Nie można nauki uprawiać z doskoku.

- Czy istnieją jakieś formy dofinansowania tych skromnych uposażeń, na przy
kład w postaci stypendiów?
- Są stypendia doktorskie, czy habilitacyjne, ale dość skromne: 1/3 wynagrodzenia 
asystenta dla stypendium doktorskiego i 1/3 wynagrodzenia adiunkta dla stypendium 
habilitacyjnego i to przez okres co najwyżej 18 miesięcy. To nie rozwiązuje sytuacji.

- Czy studia doktoranckie nie mogłyby być takim rozwiązaniem?
- Studiów doktoranckich nasza Uczelnia nigdy właściwie nie prowadziła, brak tu pewnych 
tradycji. Mogłyby one rozwiązać problem braku asystentów do prowadzenia zajęć dyda
ktycznych. Zwiększając obecnie liczbę przyjmowanych studentów, będziemy odczuwali 
brak kadry dla realizacji dydaktyki. Nie można z kolei zwiększać zatrudnienia ze względu 
na brak środków finansowych. Poprzez studia doktoranckie mielibyśmy rozwiązane dwie 
sprawy: lepszego finansowania (algorytm MEN rozdziału środków finansowych dla 
uczelni wyraźnie preferuje studia doktorackie w stosunku do przyjmowania asystentów) 
i pomoc w realizacji dydaktyki. Tak też rozwiązuje się te sprawy na Zachodzie, gdzie 
doktorantów jest bardzo dużo. To zadanie trzeba postawić przed władzami wydziałów. 
Prowadziłem już w tej sprawie rozmowy z dziekanem Wydziału Zootechnicznego, który 
przygotowuje się do takiej formy studiów. Myślę, że inne wydziały pójdą też tą drogą.cd. na s. 4

KRÓTKO
Profesorskie nominacje
95. uczonych z całego kraju w dniu 29 listopada

1993 r. otrzymało w Belwederze nominacje profe
sorskie. Było wśród nich siedmiu wrocławskich na
uczycieli akademickich: prof. Bernard Janusz 
Albin, prof. Tadeusz Paszkiewicz i prof. Krzy
sztof Wachowski z Uniwersytetu Wrocławskiego, 
prof. Andrzej Barski i prof. Eugeniusz Bagiński 
z Politechniki Wrocławskiej oraz prof. MICHAŁ 
LICZNAR i prot WITOLD GOLNIK z naszej 
Uczelni.

* * *
MICHAŁ LICZNAR - gleboznawca, specjali

sta w zakresie gleboznawstwa rolniczego i żyzności 
gleb - od 1965 r. pracownik naukowo-dydaktyczny, 
najpierw Katedry, a potem Instytutu Gleboznawstwa i 
Ochrony Środowiska Rolniczego, od stycznia 1989 r. 
kierownik Zakładu Gleboznawstwa Rolniczego i Ży
zności Gleb, od października 1990 r. prodziekan Wy
działu Rolniczego.

Działalność naukowa prof. Michała Liczna ra zmierza 
do lepszego poznania środowiska glebowego. Jego 
zainteresowania skupiają się w obrębie badań związ
ków próchniczych, właściwości fizyko-chemicznych, 
chemicznych i mikromorfologicznych gleb oraz ich 
urodzajności. Spośród 83 prac, których jest autorem (w 
tym 36 po uzyskaniu stopnia dr. hab.), są oryginalne 
monografie,studia i rozprawy (44 pozycje), podręczniki 
i skrypty, artykuły i komunikaty naukowe oraz inne 
opracowania.

Prof. Michał Licznarjest członkiem PTG-Ieb, pełniąc 
równocześnie funkcję sekretarza w Oddziale Wrocła
wskim i członka Komisji Rewizyjnej w Zarządzie 
Głównym. Od 1986 r. jest członkiem Wrocławskiego 
Towarzystwa Naukowego, a obecnie sekretarzem Wy
działu VII. W obecnej kadencji jest członkiem Senac
kiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą.

* * *
WITOLD GOLNIK - wirusolog, specjalista z 

zakresu chorób wirusowych koni, a szczególnie wiruso
wego zapalenia tętnic koni. Studia weterynarii ukoń
czył w warszawskiej SGGW, tam też odbywał studia 
doktoranckie i po uzyskaniu stopnia doktora pracował 
na stanowisku adiunkta do 1973 r. Od 1973 r. jest 
pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału 
Weterynaryjnego wrocławskiej AR. Miał tu zorganizo
wać pracownię wirusologiczną oraz prowadzenie zajęć 
dydaktycznych z wirusologii. Od roku 1981 r. (po habi
litacji w roku 1980) był docentem w Katedrze Mikro
biologii, której był i jest kierownikiem.

Działalność naukowa prof. Witolda Golnika dotyczy 
głównie badań czterech wirusów stanowiących w odpo
wiednim czasie bardzo aktualne zagadnienia w wiruso
logii i patologii weterynaryjnej. Jako pierwszy w 
Europie rozpoznał w 1979 r. wirus wywołujący zapale
nie tętnic koni, opracował metodykę diagnostyki wiru
sologicznej i serologicznej choroby. Przygotował także 
szczepionkę zapobiegawczą z wirusem modyfikowa
nym. Jako ekspert współpracuje z ośrodkami chorób 
koni w Wielkiej Brytanii, Francji i Stanach Zjedno
czonych. W prowadzonej przez siebie katedrze zorga
nizował ośrodek diagnostyki i badań chorób 
wirusowych koni, prowadząc jedyne w kraju laborato
rium rozpoznawcze wirusowego zapalenia tętnic koni 
zarówno na potrzeby hodowli koni rasowych, jak i w 
związku z eksportem i importem koni.

Na dorobek naukowy prof. Witolda Golnika składa 
się 75 pozycji, w tym 19 ekspertyz dla stadnin koni 
rasowych w kraju.

Jako specjalista wirusolog prowadził zajęcia dyda
ktyczne dla sudentów biologii Uniwersytetu Wrocła
wskiego oraz Wydziału Farmacji Akademii Medycznej. 
W obecnej kadencji jest dziekanem Wydziału i człon
kiem Senackiej Komisji Statutowej.

/mwj/



KRÓTKO
British Council proponuje

British Council oferuje różnorodne staże i kursy 
podyplomowe (do 10 miesięcy) rozdzielane w dro
dze konkursu dla osób, które chciałyby prowadzić 
badania lub uczestniczyć w kursach akademickich 
w Wielkiej Brytanii. Oferta dotyczy ludzi młodych 
(25-35 lat). British Council pokrywa opłaty i koszty 
pobytu w UK z wyjątkiem przejazdu. Kandydaci 
muszą mieć polskie obywatelstwo i biegle znać ję
zyk angielski. Przewiduje się też krótkie wizyty w 
Wielkiej Brytanii, jak również przyjazdy brytyj
skich specjalistów do Polski na zaproszenie polskich 
gospodarzy. Najwłaściwsze byłyby - zdaniem pro
jektodawców - serie krótkich wizyt w ramach wy
miany pomiędzy brytyjskimi ipolskimi instytucjami 
akademickimi w okresie dwóch/trzech lat Oferowa
ne typy współpracy to staże naukowe (3-10 miesię
cy), krótkie wizyty (do 2 tygodnie), współpraca 
ośrodków akademickich w cyklu 2-3 letnim i, jako 
nowość, wspólny system współpracy badawczej fi
nansowany przez British Council i KBN. Termin 
zgłaszania wniosków na rok akademicki 1994/95 
upływa z dniem 31 stycznia 1994 r. Wszystkimi tymi 
programami kieruje warszawskie biuro British Co
uncil i tylko tam należy kierować korespondencję: 
THE BRITISH COUNCIL, «L Jerozolimskie 59, 
00-697 Warszawa, teL 628-74-01/2/3, tlx 812555, 
fax 21-99-55 (od grudnia 1993 r. 621-99-55). 
Szczegółowe informacje zainteresowani mogą uzy
skać w Dziale Organizacji Badań i w dziekanatach, 

/mwj/

Wybory do KBN
W połowie maja br. roku kończy się pierwsza 

kadencja Komitetu Badań Naukowych i już w grud
niu rozpoczęła się akcja wyborcza. Przewodniczą
cy Komisji Wyborczej, dr Jan Krzysztof 
Frąckowiak pismem z dnia 30 listopada 1993 r. 
przekazał uczelniom informacje dotyczące dwóch 
pierwszych czynności wyborczych - rozesłanie kart 
zgłoszenia kandydatów (termin 30 listopada 1993 
r.) i zwrot tych kart (termin 10 stycznia 1994 r.). 
Zmiana Regulaminu wyborów, która została doko
nana w dniu 17 listopada 1993 r. pozwala miejsco
wym komisjom wyborczym aktualizować listę 
wyborców do chwili jej wysłania. Przypomnij my, 
że czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje 
osobom mającym tytuł lub stopień naukowy, z tym 
że bierne prawo nie przysługuje osobie, która była 
członkiem KBN przez dwie kolejne kadencje po
przedzające wybory, pełni funkcję rektora, prore
ktora, dyrektora placówki PAN lub dyrektora 
jednostki badawczo-rozwojowej. Każdy wyborca 
ma prawo zgłosić nie więcej niż trzech kandydatów 
do jednego tylko zespołu. Wykazy zespołów oraz 
dziedzin i dyscyplin nauki należących do właści
wości poszczególnych zespołów, szczegółową in
strukcję wyborczą oraz instrukcję zgłoszenia 
kandydatów i karty do głosowania były dostępne 
dla każdego wyborcy w dziekanatach.

Dalszy etap to głosowanie spośród sporządzo
nych list kandydatów, których będzie trzykrotnie 
więcej niż liczba członków danego zespołu. Wszy
stkie wątpliwości - gdyby takie wystąpiły - wyjaśni 
nasza Uczelniana Komisja Wyborcza kierowana 
przez prof. Zygmunta Mikołajczaka.

/mwj/

W dwanaście lat później...
dok. ze s. 3

- Wprawdzie rytm życia uczelni wyznaczają kolejne inauguracje, niektóre sprawy 
bilansują się w roku kalendarzowym. Jaki był bilans tego roku?
- Mimo, że narzekamy na trudności związane z ograniczonymi środkami finansowymi, ten 
bilans jest dodatni i to w różnych sferach. Dużym osiągnięciem jest znaczna liczba 
habilitacji, zwłaszcza na tych wydziałach, gdzie brak było kadry ze stopniem doktora 
habilitowanego. Może nieco gorzej jest z uzyskiwaniem tytułów naukowych - w ostatnim 
roku były tylko trzy nominacje. Centralne Laboratorium zostało wyposażone w nowoczes
ną aparaturę i chyba dobrze będzie służyło naszej Uczelni. Budowa sieci komputerowej 
jest też bardzo zaawansowana i w styczniu, lutym będziemy już łączyć się z siecią 
politechniczną. Sale dydaktyczne wyposażone zostały w wysokiej klasy sprzęt audiowizu
alny, czego nam zazdroszczą goście z innych uczelni. To są chyba te główne osiągnięcia.
- A sprawa RZD?
- Poza osiągnięciami uczelnia ma też kłopoty i trudności. Tradycyjnie już od kilku lat wynik 
finansowy rolniczych zakładów jest ujemny. Co gorsza ten deficyt zwiększa się z roku na 
rok.

- Senat na swoim ostatnim posiedzeniu uchwalił wprowadzenie administrowania, 
jako formy zarządzania RZD. Czy nie będzie to antidotum na problemy finanso
we?
- Chciałbym wierzyć, że tak będzie. Rolnicze zakłady funkcjonują w pewnej makroekono
mii i jeżeli nie zmieni się całe otoczenie rolnictwa, to i nasze zakłady nie mają - niezależnie 
od tego jaka forma zarządzania będzie zastosowana - większych szans. Dzisiaj gospodar
stwa przerzucają się z jednego działu produkcji na drugi. W jednym roku, powiedzmy, jest 
rentowna uprawa rzepaku, w drugim ziemniaków. Nigdy nie wiadomo, co w przyszłym 
roku będzie korzystne, jeśli chodzi o profil produkcji. Te sprawy wymagają pewnej polityki 
rządowej i Ministerstwo musi podjąć jakieś działania w tym zakresie.

- Za kilkanaście dni rozpocznie się nowy rok. Jakie są perspektywy finansowe 
Uczelni w tym nadchodzącym roku?
- Myślę, że nie należy się spodziewać wielu zmian na lepsze. Widać to po dyskusjach w 
Sejmie i przymiarkach do nowego budżetu. Stan gospodarki jest taki, jaki jest, a pochodną 
tego jest stan budżetu państwa. Natomiast, ile z budżetu państwa zostanie wykrojone na 
naukę i szkolnictwo wyższe to zależy już od naszych przedstawicieli w Parlamencie. 
Szkolnictwo i nauka były - w przeszłości i w ostatnich latach - spychane na ostatnie miejsca, 
jeśli chodzi o wagę spraw. Nie utworzono w Sejmie naukowego lobby, które by mogło ich 
bronić. Obym się mylił, ale w tej materii nie jestem optymistą.

- Im skromniejszy budżet, tym istotniejsze jego racjonalne wykorzystanie. Na 
najbliższym posiedzeniu Senatu będzie omawiana sprawa rozdziału środków 
budżetowych między wydziałami. Jakich rozwiązań należy oczekiwać?
- O zasadach podziału zadecyduje Senat na styczniowym posiedzeniu. Ja osobiście jestem 
zwolennikiem jak najdalej idącej decentralizacji w zarządzaniu Uczelnią. Jeżeli przesuwa 
się szczebel podejmowania decyzji na wydziały, albo jeszcze niżej na jednostki organiza
cyjne, to za tym muszą iść środki na realizację tych decyzji. Generalnie moja propozycja 
podziału idzie w tym kierunku, aby jak największą część budżetu, którą uzyskujemy z MEN 
na działalność dydaktyczną, kierować na wydziały. Kierować według pewnego systemu, 
a konkretnie opierając się o algorytm zgodnie, z którym uczelnie otrzymują środki. W tym 
algorytmie uwzględnia się stan liczbowy studentów i stan kadry naukowej i to są te dwa 
parametry, od których zależy, jakie środki otrzyma uczelnia. Według tych samych kryte
riów otrzymywałyby środki finansowe wydziały. O tym, jak będą dzielone na katedry, 
będzie decydował dziekan i rada wydziału. Wydział będzie mógł prowadzić odpowiednią 
politykę kadrową, a kwestia tworzenia nowych etatów będzie zależeć tylko od możliwości 
finansowych wydziału, a nie od decyzji rektora. Rektor nie może mieć pełnego rozeznania, 
czy etat jest bardziej potrzebny Katedrze Matematyki, czy na przykład Katedrze Anatomii.
- Wraz z przekazaniem środków finansowych i kompetencji przejmuje się odpo
wiedzialność. Czy dziekani zechcą wziąć na siebie ten ciężar?
- Myślę, że skoro zgodzili się przyjąć obowiązki dziekana to - poza zaszczytami, które z 
tego wynikają - zgodzili się przyjąć również obowiązki i odpowiedzialność.
- Autonomia, którą otrzymały uczelnie schodzi zatem niżej...
- Myślę, że przede wszystkim powinny być tym zainteresowane wydziały. To właśnie 
dziekani powinni zabiegać o możliwość decydowania o polityce na wydziale, a do realizacji 
tej polityki powinni otrzymać środki finansowe. Chcę im to tylko umożliwić.

Rozmawiały: Maria Wanke-Jerie i Małgorzata Wanke-Jakubowska



DOKUMENTY
Uchwała z dnia 26 listopada 1993 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego 

Rolniczego Zakładu Doświadczalnego
Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z 12.09.90 o szkolnictwie wyższym (D. U. 

nr 65 poz. 385 z późn. zmianami) oraz § 10 ust. 4 Statutu AR we Wrocławiu z dn. 24.05.91 
z późn. zmianami ustala się co następuje:

§1
Wprowadza się “Regulamin Organizacyjny Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w

Akademii Rolniczej we Wrocławiu” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
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§2
Regulamin, o którym mowa w § 1 wprowadza się do RZD Radomierzzdn. 1.12.93 oraz 

do RZD Pruszowice, Szczodre i Samotwórz dn. 1.01.94.

§3
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Prorektorowi d/s Współpracy z Gospo

darką Narodową i RZD.

§4
Uchwała wchodzi w życie w terminach określonych w § 2.

Uchwała z dnia 26 listopada 1993 r. w sprawie 
sprzedaży lub wydzierżawienia majątku 

Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Magnice
Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 12.09.90 o szkolnictwie wyższym (D. U. nr 

65 poz. 385 z późn. zmianami) oraz § 16 ust. 1 pkt. 8 i 10 Statutu AR we Wrocławiu z dn. 
24.05.91 z późn. zmianami ustala się co następuje:

§ 1
Senat Akademii Rolniczej we Wrocławiu wyraża zgodę na sprzedaż lub wydzierżawie

nie osobom fizycznym lub prawnym majątku wchodzącego w skład Rolniczego Zakładu 
Doświadczalnego Magnice.

§2
Do ustalenia warunków sprzedaży lub dzierżawy upoważnia się Rektora Akademii 

Rolniczej we Wrocławiu.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.12.93.

Zarządzenie Rektora AR w sprawie ustalenia regulaminu 
przeprowadzenia przetargu ofert na dzierżawę majątku 

Rolniczych Zakładów Doświadczalnych
Na podstawie art.49 ust. 2 ustawy z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym

Dz. Ust. nr 65 poz. 385 z późn. zmianami i § 22 Statutu AR z 24 maja 1991 r. z późn. 
zmianami.

Zarządza się ca następuje:
§1 

Ustalam regulamin przeprowadzenia przetargu ofert na dzierżawę majątku Rol
niczych Zakładów Doświadczalnych AR, będący załącznikiem do niniejszego za
rządzenia.

§2
Nadzór nad wprowadzeniem zarządzenia powierzam Prorektorowi d/sWspół

pracy z Gospodarką Narodową i RZD,

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dn.9 grudnia 1993 r.

Regulaminy: RZD i przeprowadzenia przetargu ofert na dzierżawę majątku dla zainteresowanych 
do wglądu w Ośrodku ds. Wynalazczości, Wdrożeń i RZD, uL Norwida 25, bud.A-5,I p., poL 16, 
tel. 205-219

Z SENATU
Porządek dzienny pierwszego w Nowym Roku posiedzenia Sena

tu, przeniesionego z grudnia na dzień 7.01.94 r., został uzupełniony 
o sprawy: przyjęcie zasad rekrutacji na studia zaoczne i wniosek o 
zmianę nazwy zakładu doświadczalnego w Radomierzu.

* Zasady rekrutacji na studia zaoczne, zgodne z uchwałami rad 
wydziałów, które zreferował prorektor ds. dydaktyki prot Marian 
Rojek, zostały przyjęte jednogłośnie.

•Propozycję nowych zasad finansowania jednostek organizacyj
nych Uczelni przedstawiła pani Kwestor mgr Urszula Paszkowska- 
Szczerba, a uzupełnił JuM. Rektor. Istotnym nowum w 
proponowanym projekcie jest przekazanie do dyspozycji wydziałów 
części dotacji MEN na prowadzenie działalności dydaktycznej (wy
nagrodzenia, usługi dydaktyczne realizowane przez jednostki z in
nych wydziałów, Studium Języków Obcych oraz Studium WF, 
amortyzację, koszty wydawnictw, kształcenia kadry, konserwacji i 
remootu aparatury, remontów pomieszczeń, działalności kółnauko- 
wych), według tego samego algorytmu, według którego Minister
stwo przyznaje środki uczelniom. W rozliczeniach między 
wydziałami pokrywa się połowę przeciętnego kosztu 1 etatu, a za 
podstawę rozliczeń przyjmuje się 300 godzin na 1 etat. Myślą 
przewodnią jest decentralizacja decyzji finansowych. Przewodniczą
cy Komisji Finansowej prot Teodor Nietupski przedstawił stano
wisko Komisji oraz szczegółowe uwagi i zastrzeżenia dotyczące 
projektu. Podsumował je stwierdzeniem, że propozycja jest intere
sująca, ale zawiera pewne luki, a także wprowadza tak zasadnicze 
zmiany w gospodarce finansowej Uczelni, że projekt wymaga dal
szych prac. Taki był też końcowy wniosek Komisji. Do uwag szcze
gółowych ustosunkował się J.M. Rektor prot Jerzy Kowalski, 
wyjaśniając zarówno filozofię projektu, jak i przewidywane konse
kwencje poszczególnych zapisów. W toku dyskusji, przy general
nym poparciu proponowanych zasad (system nowoczesny, 
decentralizujący i aktywizujący a przy tym sprawiedliwy), zwracano 
uwagę na nieprzygotowanie jednostek do tak rewolucyjnych zmian. 
J.M. Rektor zaproponował łagodniejsze, wzorem MEN w odniesie
niu do finansowania uczelni, wprowadzanie zasad projektu, np. 50% 
dotacji budżetowej dzielićmiędzy wydziały według proponowanych 
zasad finansowania, a 50% według proporcji ubiegłorocznych. Tę 
płynność wprowadzania projektu poparli w toku dyskusji dziekani. 
Prof. Ewa Krzy wieka-Blum zapronowała, aby podobne zasady, jak 
w projekcie, wprowadzić w rozliczeniu między uczelniami. J.M. 
Rektor poinformował, iż na jego wniosek przyjęto ten system w 
rozliczeniach z Politechniką i trwają prace w Kolegium Rektorów 
nad wprowadzeniem podobnych zasad w rozliczeniach między 
uczelniami wrocławskimi. Senat wyraził zgodę na dalszą pracę nad 
projektem przez Komisję Finansową, a ostatecznej decyzji należy 
oczekiwać na kolejnym posiedzeniu.

• Prorektor ds. współpracy z gospodarką i RZD prot Eugeniusz 
Kołota zgłosił wniosek, by zakład doświadczalny w Radomierzu 
przyjął nazwę Sudecki Rolniczy Zakład Doświadczalny. Władze 
województw jeleniogórskiego i wałbrzyskiego przychylnie odniosły 
siędotej propozycji i zadeklarowały finansowanie niektórych przed
sięwzięć zakładu. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

• Działalność Biblioteki Głównej zaprezentowała pani Dyrektor 
mgr Grażyna Talar. Obszerny materiałdotyczący Biblioteki zamie
ścimy w lutowym numerze GŁOSU UCZELNI. Dr Jerzy Weber 
zaproponował, aby przy Biliotece utworzyć pracownię introligato- 
ską, świadczącą również usługi na zewnątrz. J.M. Rektor wyraził 
uznanie dla pracy całego zespołu Biblioteki.

• Projekt zmian w Regulaminie Studiów, związanych z terminami 
zdawania egzamin ównierygorowych oraz zasadami przeniesienia ze 
studiów dziennych na zaoczne, przedstawiony przez prorektora ds. 
dydaktyki prot Mariana Rojka, przyjęto jednogłośnie.

• Zmiany organizacyjne: zaproponowane przez Radę Wydziału 
Medycyny Weterynaryjnej przekształcenie Zakładu Prewencji i Im
munologii Weterynaryjnej w Katedrę oraz połączenie Katedry Hi- 
stologii i Embriologii z Katedrą Anatomii Zwierząt w Katedrę 
Anatomii i Histologii, z zakładami: Anatomii Zwierząt oraz Histo- 
logii i Embriologii a także wniosek Rady Wydziału Zootechnicznego 
o połączenie samodzielnego Zakładu Hodowli Kooi z Katedrą Ho
dowli Bydła i Produkcji Mleka przyjęto większością głosów w 
głosowaniu tajnym.

• Dokonano wyboru Sądu Koleżeńskiego, a J.M. Rektor przypo
mniało konieczności zgłoszenia przez rady wydziałów kandydatów 
do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademic
kich.

• Dyrektor Administracyjny mgr Marian Rybarczyk poinformo
wało możliwościach Uczelni wykupienia na br. zniżek kolejowych 
dla pracowników, a pani Kwestor omówiła sprawy związane z 
opodatkowaniem dochodów osobistych.
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Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenie Rady Wydziału 
Medycyny Weterynaryjnej 

(7.12.1993 r.)
• Rada Wydziału powołała komisję konkursową do roz

strzygnięcia konkursu na etat profesora nadzwyczajnego w 
Katedrze Histologii i Embriologii.

• Podjęto uchwałę w sp rawie nadania stopnia doktora nauk 
weterynaryjnych lek. weL Jackowi Ingardenowi z Katedry 
Patologii Rozrodu Zwierząt i Kliniki Położniczej.

• Podjęto uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu doktor
skiego lek. wek Piotrowi Nowakowi, zatwierdzono temat 
i tytułpracy doktorskiej oraz powołano promotora w osobie 
prot dr. hab. A. Ramisza.

• Omówiono sprawy finansowe Wydziału.
• Powołano pod przewodnictwem prot dr. hab. Zbignie

wa Michalskiego Komisję do przeprowadzenia wyboru 
kandydatów do Komitetu Badań Naukowych.

• W sprawach dydaktycznych rozpatrywano propozycję 
prot dr. hab. J. Dębowego przedstawioną przez Prze
wodniczącego Wydziałowej Komisji Dydaktycznej - prot 
dr. hab. Zbigniewa Michalskiego odnośnie zmiany zapisu 
w regulaminie studiów § 35 i 36. Jednakże w wyniku 
dyskusji Rada Wydziału nieprzyjęta powyższej propozycji. 
Sprawa została odłożona i przekazana ponownie Komisji.

• W związku z uchwałą Rady Wydziału z dnia 16.11.93 r. 
o połączeniu Katedry Anatomii Zwierząt z Katedrą Histo
logii i Embriologii - prot dr. hab. Piotr Wyrost zwrócił 
się do Rady Wydziału o ponowne przedyskutowanie nazwy 
nowej katedry. Profesor zaproponował; by nazwa katedry 
brzmiała: Katedra Anatomii Zwierząt, a nie jak w uchwale 
z 16.11.93 r. - Katedra Anatomii i Histologii.

W głosowaniu tajnym Rada Wydziału przyjęła uchwałę o 
pozostawieniu nazwy Katedra Anatomii i Histologii.

• Dziekan poinformował o zatwierdzeniu przez Senat 
zasad rekrutacji na rok następny.

/wg/
Posiedzenie Rady Wydziału 

Rolniczego (7.12.1993 r.)
• Na posiedzenie Rady Wydziału Rolniczego zaproszono 

wyróżniających się w nauce absolwentów Wydziału, którym 
wręczono nagrody.

• Wszczęto postępowanie o nadanie prot dr. hab. Janu
szowi Hamanowi tytułu doctora honoris causa naszej Uczel
ni.

• W sprawach naukowych wszczęto dr inż. Zofii Spiakz 
Katedry Chemii Rolniczej przewód habilitacyjny i powołano 
recenzentów. Wszczęto przewody doktorskie, zatwierdzono 
tematy prac i powołano promotorów w sprawach doktoran
tów; mgr. Jacka Lipokaz WSP wOpolu, mgr. inż. Wiesła
wa Wojciechowskiegoi mgr inż. Janiny Zawiejaz Katedry 
Ogólnej Uprawy Roli i Roślin.

• Sprawy osobowe dotyczyły zaop iniowania prośby d r inż. 
Anity Biesiady o przyznanie stypendium habilitacyjnego, 
co Rada zaakceptowała. Pozytywnie zaopiniowano również 
prośby mgr. inż. Wiesława Wojciechowskiego i mgr inż. 
Janiny Zawieja o przyznanie stypendiów doktorskich.

Rada Wydziału poparła wniosek komisji o mianowanie dr. 
inż. Romana Śniadego na stanowisko adiunkta w Katedrze 
Ogólnej Uprawy Roli i Roślin. W sprawie konkursu na 
stanowisko adiunkta w Katedrze Hodowli Roślin i Nasien
nictwa powołano komisję.

• Prodziekan prot dr hab. Jan Kaczmarek zabierając 
głos poinformowało terminach szkolenia studentów IV roku 
studiów z wybranych zagadnień informacji naukowo - tech
nicznej oraz o zmianach w nadzorze dydaktyczno - wycho
wawczym praktyki 6-miesięcznej obowiązującej na VII 
semestrze- co Rada Wydziału zaakceptowała. Prodziekan dr 
hab. Andrzej Kotecki wystąpił z propozycją maksymalnej 
liczebności grup studentów na zajęciach.

• W związku z pismem Komitetu Badań Naukowych do
tyczącym przeprowadzenia wyborów do zespołów komisji 
KBN drugiej kadencji powołano komisję wyborczą wydzia
łu.
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TEMPUS II
Dnia 29 kwietnia br. Rada Ministrów Wspólnot Europej

skich podjęła decyzję o realizacji drugiej fazy programu TEM
PUS. Program ten - nazwany TEMPUS II przewidziany jest na 
lata 1994 - 1998 i obejmie swym działaniem nie tylko kraje 
Europy Centralnej, w ramach programu PHARE, lecz również 
republiki b. ZSRR - w ramach programu TACIS. Programy te 
są realizowane równolegle i rozłącznie, mają odmienne zasady 
i własne budżety.

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia 
wprowadzono szereg zmian w zarządzaniu 
programem, co znalazło odbicie w nowym 
VADEMECUM, składającym się z 9 osob
nych broszur, poświęconych różnym formom 
działalności. Jedno wszakże pozostało bez 
zmian - TEMPUS jest programem edukacyj
nym, finansującym wszelkie działania zwią
zane z rozwojem szkolnictwa wyższego, 
udoskonaleniem systemu edukacji, otwiera
niem nowych kierunków studiów i modern
izacją programów nauczania (poza ściśle 
ograniczonymi przypadkami studiów dokto
ranckich). Program TEMPUS nie dofinanso
wuje żadnej formy badań naukowych.

WSPÓLNE PROJEKTY EUROPEJ
SKIE - JOINT EUROPEAN PRO- 
JECTS (JEP)

Podstawą działalności JEP-u jest nadal 
umowa co najmniej 3 instytucji: uczelni z 
kraju środkowoeuropejskiego, uczelni z jed
nego z krajów EWG i instytucji z innego 
kraju EWG. Partnerów może być więcej. Do
brze widziany jest udział większej liczby 
uczelni w kraju uprawnionym, co pozwoli 
rozszerzyć efekty współpracy na większy te
ren. Przedstawiciel jednej z tych instytucji 
jest odpowiedzialny za merytorycznąreal iza- 
cję programu (koordynator), a inna instytucja 
czuwa nad stroną finansową(kontraktor). Od 
tego roku uczelnie polskie mogą być za
równo koordynatorem, jak i kon trakto
rem JEP-ów. Zwraca się jednak uwagę na 
fakt, że z funkcją kontraktora wiąże się ko
nieczność skrupulatnego prowadzenia rozli
czeń, co wymaga dużego nakładu pracy i 
może okazać się trudne przy naszym jeszcze 
niedoskonałym systemie bankowym.

Nowością jest finansowanie projektów w 
systemie 3-letnim, co oznacza, że budżet zo
stanie przyznany globalnie na cały okres re
alizacji, a nie - jak dotąd - corocznie. W

ramach JEP-ów tzw. strukturalnych finansuje 
się wyjazdy studentów na studia, kusy i pra
ktyki, wymianę nauczycieli akademickich, 
zakup sprzętu dla instytucji w krajach upraw
nionych, kupno książek, druk materiałów i 
podręczników, tłumaczenia i wszelkie inne 
wydatki służące restrukturyzacji procesu na
uczania.

Wyraźnie podkreśla się zasadę przestrzega
nia priorytetów. Wnioski, których tematyka 
nie mieści się w wachlarzu dziedzin uzna
nych przez MEN za priorytetowe dla Polski, 
w ogóle nie będą kwalifikowane. Priorytety 
te dotyczą zarówno dziedzin, jak i form dzia
łania.

PRIORYTETY PROGRAMU TEMPUS 
II na rok akad. 1994/95:

1. Rozwój współpracy między uczelniami i 
przemysłem.

2. Rozwój i restrukturyzacja krótkotermi
nowych kursów akademickich i studiów po
dyplomowych w dziedzinach, takich jak:

- ekonomia i zarządzanie (rolnictwo, ban
kowość, produkcja i transport, finanse publi
czne i spółdzielcze, buisness administration, 
ochrona zdrowia, świadczenia socjalne);

- inżynieria i technologia (telekomunikacja 
i przekazywanie informacji, elektronika, na
uka o materiałach, biotechnologia, żywność i 
technologie rolne, technologie energoosz
czędne);

- ochrona środowiska (wszelkie aspekty).
3. Popieranie postanowień Europejskiego 

Porozumienia odnoszących się do Kształce
nia i Szkolenia (Education and Training) po
przez rozwój kierunków:

- studia europejskie, w tym nauczanie języ
ków europejskich,

- prawo europejskie i porównawcze,
- historia i działania instytucji Wspólnot 

Europejskich,
- problemy ekonomiczne, społeczne i poli

tyczne związane z integracją europejską,



TEMPUS II (dok.ze s.6)
4. Tworzenie sieci instytucji w celu ułatwie

nia wyjazdów studentów medycyny, nauk 
ścisłych, historii, matematyki, architektury, 
sztuk pięknych i wzornictwa, co ma docelo
wo prowadzić do wzajemnego uznawania dy
plomów.

5. Rozwój dziedzin ściśle związanych z 
przemianami społeczno-politycznymi, taki
mi jak:

-nauki społeczne i polityczne, w tym admi
nistracja publiczna i samorządy lokalne oraz 
badania rynku pracy,

- psychologia społeczna i socjologia demo
kracji,

- opieka socjalna i bezrobocie.
M in is terstwo określ iło równ ież procentowo 

profil przyjętych wniosków w sposób nastę
pujący:

• ekonomia i zarządzanie 15%
• inżynieria i technologia 15%
• studia europejskie i języki 25%
• ochrona środowiska 15%
• nauki społeczne i polityczne 15%
• medycyna, nauki ścisłe, matematyka, hi

storia, architektura, sztuka i wzornictwo 15%
Wnioski mogą również składać partnerzy, 

którzy współpracowali w ramach TEMPUS- 
a w latach ubiegłych, jednak nie powinny one 
dotyczyć dokładnie tych samych zagadnień.

W ramach JEP-ów realizowane też będą 
tzw. MJEP - MOBILITY JEP, które przewi
dują jako formę działalności jedynie wymia
nę studentów. W tym przypadku wyjazdy 
naukowców łącząsię tylko z nadzorem i opie
ką naukową nad grupam i studenckimi. Wnio
ski będą oceniane pod kątem organizacji 
wyjazdów, przygotowania językowego stu
dentów, zaliczania okresu studiów, trwałych 
efektów wymiany. Dodatkowym kryterium 
będzie udział partnerów zachodnich w in
nych programach edukacyjnych, jak ERAS- 
MUS, COMETT czy LINGUA.

PRZYPOMINAMY!
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 

NA JEP-y UPŁYWA 31.01.1994 r.
Utworzono specjalny rodzaj JEP-ów dla 

usprawnienia administracji uniwersyteckich.
JEP+ mogą utworzyć 2 instytucje z krajów 
EWG oraz co najmniej 3 uczelnie krajowe. 
Tematyka dotyczy: i

- poprawy zarządzania systemem finanso
wym uczelni, w tym wprowadzenia kompu
terowych systemów informacyjnych;

-unowocześnienia biurwspółpracyzzagra- 1
nicą;

- wprowadzania komputeryzacji bibliotek 
uniwersyteckich.
WYJAZDY INDYWIDUALNE - IN Dl- j
VIDUAL MOBILITY ,
Finansowanesą indywidualne wyjazdy pra- j

cowników i nauczycieli akademickich. Mają j
one na celu podniesienie poziomu dydaktyki.
Nie obowiązują tu priorytety. Do wniosku r
należy dołączyć imienne zaproszenie, wysto-

sowane przez instytucję zachodnią, w którym 
wyraźnie określono datę rozpoczęcia i zakoń
czenia pobytu. Jest to warunek konieczny. 
Wymaga się też przedstawienia konkretnego 
programu pobytu oraz planu wykorzystania 
zdobytych umiejętności w macierzystej 
uczelni.

TERMINY SKŁADANIA WNI OSKO W
O IM:

15.12.1993 r. - na wyjazdy w terminie od
1.09.94 do 31.08.95 i

15.06.1994 r. - na wyjazdy w terminie od
1.01.95 do 31.08.95.

DZIAŁANIA DODATKOWE - COM-
PLEMENTARY MEASURES (CME)

W ramach CME finansowane będą projekty 
służące ocenie efektów realizacji programu 
TEMPUS, udział uczelni lub jej indywidual
nych przedstawicieli w organizacjach mię
dzynarodowych, przygotowanie publikacji, 
informatorów lub innych materiałów doty
czących systemu kształcenia, pobyty studial
ne w celu analizy szkolnictwa wyższego w 
krajach uprawnionych.

Utworzono specjalną kategorię projektów 
CME+, poświęconych rozwojowi samego 
programu TEMPUS w kraju uprawnionym. 
Dla Polski MEN określił następujące priory
tety:

- badanie wkładu programu TEMPUS w 
restrukturyzację programu studiów w dzie
dzinach uprawnionych;

- pomoc w publikowaniu katalogów pol
skich uczelni i programów studiów podyplo
mowych i doktoranckich;

- badania nad celowościąopracowania bazy 
danych rynku pracy w Polsce;

- doradztwo Ministerstwu Edukacji Naro
dowej w zakresie organizacji centrum akre
dytacyjnego edukacji narodowej.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 
O CME:

15.12.1993 r. - na działalność w okresie od 
1.09.94 do31.08.95 i 15.06.1994 r. - na dzia
łalność w okresie od 1.01.95 do 31.08.95.

Osoby zainteresowane składaniem wnio
sków mogą uzyskać szczegółowe informacje 
we wszystkich dziekanatach i Dziale Współ
pracy z Zagranicą. Zwracamy m.in. uwagę 
na potrzebę jasnego sformułowania spraw 
finansowych już na etapie redagowania apli
kacji. Dotyczy to w szczególności systemu 
podziału środków między partnerów 
wschodnich i zachodnich.

Wprowadzone zostały nowe formularze na 
wszystkie rodzaje Joint European Projects 
(jednakowy dla JEP-ówstrukturalnych i JEP- 
ów+; inny dla Mobility JEPs). Wszystkie 
wzory zawarte są w broszurach nowego VA- 
DEMECUM. Można tam również znaleźć 
instrukcje dla indywidualnych wyjazdowych 
grantów oraz przedsięwzięć komplementar
nych.

/mwj/

Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenie Rady Wydziału 

Zootechnicznego (20.12.1993 r.)
• Zatwierdzono wniosek Komisji o przyznanie do

datkowych 15 godzin za prowadzenie prac magister
skich o charakterze eksperymentalnym.

• Na wniosek Wydziałowej Komisji Konkursowej 
podjęto uchwałę o powołanie doc. dr. hab. Witolda 
Janeczka na stanowisko profesora nadzwyczajnego 
z zakresu higieny zwierząt i profilaktyki weteryna
ryjnej w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska 
Hodowlanego.

• Na wniosek Wydziałowej Komisji Konkursowej 
podjęto uchwałę o powołanie na stanowisko adiun
kta: dr inż. Damiana Knechta - w Katedrze Ho
dowli Trzody Chlewnej i dr inż. Andrzeja 
Zachwieję w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji 
Mleka.

• Powołano Wydziałową Komisję Konkursową do 
prowadzenia konkursu o zatrudnienie adiunkta w 
Katedrze Limnologii i Rybactwa.

• RW podjęła uchwałę o włączenie samodzielnego 
Zakładu Hodowli Koni do Katedry Hodowli Bydła 
i Produkcji Mleka.

• W głosowaniu tajnym RW Zootechnicznego wy
brała:

- prof. zw. dr. hab. Jerzego Juszczaka do Sądu 
Koleżeńskiego,

- prof. zw. dr. hab. Zofię Fritz i dr inż. Teresę 
Gwara do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli 
Akademickich.

• Prof. dr hab. Stanisław Krzywiecki przedstawił 
stan zaawansowania prac nad budową katedr Wydziału 
Zootechnicznego.

• Powołano zespoły do opracowania programów na
uczania na studiach podyplomowych z zakresu: żywie
nia zwierząt, drobiarstwa i hodowli zwierząt oraz na 
studiach doktoranckich.

• Dziekan przedstawił stan prac nad edycją informa
tora Wydziałowego i dla studentów.

• Zatwierdzono plan pracy RW Zoot. na rok 1993/94.
• Przedstawiono ordynację wyborczą do KBN.

/af/
Posiedzenie Rady Wydziału Technologii 

Żywności (17.12.93 r.)
Rada Wydziału przyjęła porządek obrad bez 

zmian.
W sprawach naukowych:
• powołano recenzentów rozprawy doktorskiej 

mgr inż. Anny Czubaszek, asystenta w Katedrze 
Technologii Zbóż, ustalono zakres egzaminów do
ktorskich i skład komisji egzaminacyjnych,

•jednogłośnie przyjęto protokół Komisji Wydzia
łowej do wszczęcia postępowania o nadaniedrhab. 
prof. nadzw. Tadeuszowi Trziszce tytułu nauko
wego profesora oraz dokonano wyboru recenzen
tów do oceny całokształtu jego działalności.

W sprawach organizacyjnych:
• jednogłośnie wybrano przedstawicieli Wydziału 

do: Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akade
mickich - dr hab. Małgorzatę Narkiewicz-Jodko 
i mgr. inż. Tomasza Ziębę oraz do Sądu Koleżeń
skiego - prof. dr. hab. Antoniego Siewińskiego i 
dr. Antoniego Golachowskiego.

W sprawach różnych i wolnych wnioskach dzie
kan m.in. poinformował o wyborach do Zespołów 
Komisji Komitetu Badań Naukowych drugiej ka
dencji, przekazano członkom Rady Wydziału 
Uchwałę Nr21/93 KBNzdn. 13.10.1993 r„ instru
kcję wyborczą i kartę zgłoszenia kandydatów.

/rs/



Akademia Rolnicza zaczyna w coraz wię
kszym stopniu korzystać z techniki kompute
rowej. Z każdym semestrem przybywa 
pracowników, którzy potrafią użyć kompute
ra, którzy doskonalą swe umiejętności obsłu
gując coraz ciekawsze programy, lub nie mogą 
się po prostu obejść bez tego cudeńka końca 
XX wieku. W niektórych jednostkach Uczelni 
powstały też sieci komputerowe. W Katedrze 
Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Admi
nistracji (Dział Kadr i Spraw Socjalnych + 
Kwestura), Bibliotece Głównej, Katedrze 
Geodezji i Fotogrametrii, w Instytucie Ekono
miki i Organizacji Rolnictwa (serwer EKO
NOM) i w Ośrodku Zastosowań Informatyki 
(serwer OZI) są zainstalowane sieci lokalne.

Oprogramowanie wspomnianych serwerów 
sieciowych zależy oczywiście od tematyki, 
jaką dana jednostka się zajmuje. W szczegól
ności na serwerze OZI nie jest ono jeszcze 
bardzo bogate, ale mniej wymagającego użyt
kownika zwykle już zadowala. Można bo
wiem na nim korzystać z następujących 
aplikacji:

TAG - polski edytor tekstów 
(wersja 2.0),

Word Perfect - edytor tekstów
(wersja 5.1, angielskojęzyczna),

AmiPro - edytor tekstów pracujący w środo
wisku Windows (wersja 3.0, spolszczona),

Turbo Pascal - język programowania 
(wersja 7.0),

Quattro Pro - arkusz kalkulacyjny 
(wersja 4.0),

El - pakiet oprogramowania edukacyjnego 
(elementy informatyki),

SAS - pakiet programów statystycznych, 
PMAIL - poczta elektroniczna

(wersja 3.0).
Warto dodać, że duże doświadczenie zwią

zane z sieciami komputerowymi ma Politech
nika Wrocławska. Jej lokalne sieci zostały 
połączone w jeden system - w uczelnianą sieć 
komputerową. Ta sieć uczelniana jest z kolei 
połączona z Naukową Akademicką Siecią 
Komputerową (NASK) w Polsce, poprzez 
NASK Politechnika kontaktuje się z Wied
niem i Sztokholmem, a tą drogą z całym świa
tem.

Spróbujmy zdać sobie sprawę z korzyści, 
jakie ma użytkownik sieci.

Przypuśćmy, że pan Iksiński, który dla kom
putera jest np. użytkownikiem IKSIN, włączył 
komputer, przygotował go do pracy w sieci i 
poleceniem login iksłn rozpoczął swoją sesję 
sieciową. Jeśli teraz uruchomi na przykład 
Nortona Commandera (ważna uwaga: pro
gram Norton Commander musi być wyłączo
ny, gdy rozpoczynamy lub kończymy pracę w 
sieci), to zauważy, że dysponuje zarówno no
wym dyskiem, jak i pewnymi programami, 
których nie miał na swoim lokalnym kompu
terze. Może je oczywiście uruchomić. Pan 
Iksiński może prócz tego sprawdzić, kto aktu
alnie pracuje w sieci i wybranej osobie prze
słać króciutką wiadomość, nie wychodząc

Czy warto korzystać z sieci

oczywiście z pokoju.
Tę drugą drobną usługę można potężnie 

wzmocnić. W tym celu należy użyć programu 
poczty elektronicznej pmail. Wówczas wy
branemu użytkowni kowi, niekon ieczn ie w da
nej chwili pracującemu w sieci, pan Iksiński 
może przesłać krótszy lub dłuższy list. Adresat 
listu dowie się o przesyłce, gdy otworzy swoją 
sesję, a pan Iksiński otrzyma, gdy tego zechce, 
potwierdzenie doręczenia i przeczytania prze
syłki. Program pmail daje podobnych możli
wości znacznie więcej.

Opisana wyżej sytuacja dotyczy jednej sieci.

Ale gdy sieć, do której pan Iksiński należy, 
zostanie przyłączona do drugiej sieci, do któ
rej pan Iksiński nie należy, to możliwości prze
syłania informacji za pomocą programu pmail 
zostaną rozciągnięte również na drugąsieć itd. 
Daje to bardzo wygodny sposób porozumie
wania się, często o wiele atrakcyjniejszy od 
łączności np. telefonicznej. Ściślej mówiąc, 
nie zawsze wygląda to tak prościutko i gładko, 
jak przedstawiono, ale ten tekst - trzeba to w 
końcu przyznać - ma cel m.in. reklamowy. 
Poszerzenie zasięgu działania poczty elektro
nicznej nie musi być jedynym pożytkiem wy-



komputerowej
nikającym z połączenia dwu sieci. Niekiedy, 
po załatwieniu odpowiednich formalności i 
być może za pewną opłatą, można skorzystać 
z tych czy innych aplikacji zainstalowanych na 
serwerze tej drugiej sieci.

Jak wiadomo (pisaliśmy o tym w GŁOSIE
UCZELNI nr 9), we Wrocławiu zakładane są 
dwie sieci o dużym zasięgu. Pierwsza z nich to 
sieć metropolitalna, czyli sieć miejska, która 
połączy ważniejsze urzędy miejskie, banki, 
niektóre przedsiębiorstwa itp. Druga - to sieć 
metropolitalna międzyuczelniana, do której 
będą należeć Politechnika Wrocławska, Aka
demia Rolnicza, Akademia Medyczna, a także 
niedługo Uniwersytet Wrocławski. Również 
Akademia Ekonomiczna, chociaż jest usytuo
wana trochę dalej od kompleksu wspomnia
nych uczelni, ma zamiar przystąpić do sieci 
międzyuczelnianej. Obie sieci są jak na razie 
dwoma różnymi przedsięwzięciami, lecz nale
ży mniemać, że kiedyś zostaną połączone.

Prace nad powstaniem sieci międzyuczelnia
nej zostały rozpoczęte na początku 1993 r. W 
pracach tych rola wiodąca przypada Politech
nice Wrocławskiej, która ma doświadczonych 
i wysoko w tym zakresie wykształconych spe
cjalistów. Pracami kieruje prof. Daniel Józef 
Bem z Politechniki. Natomiast inicjatorem po
wstania sieci uczelnianej w Akademii Rolni
czej i pomysłodawcą przyłączenia jej do 
Politechniki, czyli do sieci metropolitalnej 
międzyuczelnianej jest dr Henryk Jakubicki, 
kierownik Ośrodka Zastosowań Informatyki. 
Nad pracami związanymi z okablowaniem 
światłowodowym, w tym np. wyszukaniem 
wykonawcy, i nad różnymi tego typu pracami 
technicznymi, czuwa i sprawuje nadzór mgr 
inż. Władysław Szydełko, kierownik Działu 
Aparatury i Pomocy Dydaktycznych.

Można powiedzieć, że fizyczne włączenie h
Akademii Rolniczej do sieci międzyuczelnia-  
nej stało się już faktem, gdyż serwer OZI (Ośr. 
Zast. Inf.) na początku bieżącego roku akade
mickiego został przyłączony światłowodem 
do Politechniki. Ten etap pracy mamy już za 
sobą. Należałoby teraz życzyć sobie, by w  
Nowym Roku kontakty ze światem były szer-  
sze, łączność ściślejsza i ciekawsza, a sprzęt  
miał 99 + 0.99 + 0.0099 + ... procent nieza- 

wodności.
Zbigniew Cylkowski

Od red. Osoby zainteresowane przy-  
łączeniem się do sieci uczelnianej (a przez  
nią sieci międzyuczelnianej i dalej) mogą 
zasięgnąć informacji w Ośrodku Zastoso
wań Informatyki, ul. Grunwaldzka 53 p. 
110, tel. 205-618. Administratorem sieci 
lokalnej OZI (a w przyszłości może i sieci 
uczelnianej) jest dr Zbigniew Cylko
wski, tel. 205-691.

N aukowa i A kademicka Sieć Komputerowa w Polsce (NASK) jest rozległą siecią komputerową (WAN) 
o zasięgu krajowym, zintegrowaną z sieciami międzynarodowymi Jej głównym celem jest obsługa 
środowiska naukowego i akademickiego. Rozwój i utrzymanie sieci następują w ramach środków 
przydzielanych przez Komitet Badań Naukowych. NASK korzysta z osobowości prawnej Uniwersytetu 
Warszawskieg o.

W zasięgu sieci jest 40 wyższych uczelni i ponad 100 
placówek naukowych w 20 ośrodkach miejskich. Aktual
nie sieć łączy ok. 150 lokalnych sieci komputerowych 
(LAN), zawierających ok. 4.000 komputerów. Sieć NASK 
jest osiągalna także za pośrednictwem innych sieci kom
puterowych (Polpak, sieci zagraniczne) oraz za pomocą 
'zwykłej* sieci telefonicznej.

Sieć NASK posiada aktualnie ok.30.000 użytkowni
ków. Obsługuje także klientów pozaakademickich.

W sieci szkieletowej (tzn. na łączach międzymiasto
wych i zagranicznych) utrzymywane są cztery protokoły 
transmisji danych: IP, X.25, DecNet, BSC/SNA, umożli
wiając współistnienie czterech podsieci:

• Internet: gałąź wielkiej sieci międzynarodowej; pro
tokół IP jest standardem w systemach UNIX i Newell, zaś 
na komputerach personalnych pracujących pod kontrolą 
systemów DOS i Windows jest realizowany przez niedro
gie (lub publiczne ) oprogramowanie. Decyduje to o po
pularności tej sieci.

• XO5: sieć oparta o protokół najczęściej używany w 
publicznych sieciach komputerowych. Ma bezpośrednie 
połączenie z międzynarodowymi sieciami X.25 oraz licz
ne łącza do krajowej sieci publicznej POLPAK.

• Decnet sieć komputerów firmy Digital Eąuipment; 
ograniczona do obszaru Polski (połączona zsieciami świa
towymi za pośrednictwem pozostałych podsieci NASK).

• EARN: międzynarodowa sieć operująca tylko w śro
dowisku naukowym i akademickim (stanowi o tym jej 
statut). Łączność w tej sieci opiera się o mechanizmy 
poczty komputerowej.

Łącza krąjowe
• Są to łącza dzierżawione od innych operatorów sieci 

telekomunikacyjnych. Linie pomiędzy Warszawą a Kra
kowem, Wrocławiem, Poznaniem i Toruniem (satelitarna) 
pracują z prędkością 64 Kbps; linia Warszawa - Katowice 
ma przepustowość 2 Mbps; pozostałe linie międzymiasto
we to 9.6 Kbps. Planuje się zwiększenie prędkości linii 
międzymiastowych do 2 Mbps lub 64 Kbps.

Łącza międzynarodowe:
• linia 2 Mbps Warszawa - Sztokholm (satelitarna); łącze 

do międzynarodowej sieci NORDUNET (w zakresie In
ternetu i EARN) oraz do Unisource - DATAPAK w za
kresie X.25,

• linia 128 Kbps Warszawa - Wiedeń; łącze do między
narodowej sieci EBONE (Internet),

• linia 9.6 Kbps Warszawa - Lwów (planowane zwię
kszenie szybkości do 64 Kbps),

• linia 9.6 Kbps Warszawa - Moskwa (planowane zwię
kszenie szybkości do 64 Kbps).

Podstawowe usługi:
• Telnet: zdalna praca na komputerach; umożliwia bez

pośredni dostęp do każdego z 2 milionów komputerów 
dołączonych do światowej sieci Internet.

• FTP: transfer plików w sieci Internet; wybór plików 
następuje interakcyjnie, po nawiązaniu łączności pomię
dzy komputerami.

• Poczta elektroniczna (e-mail): wymiana przesyłek 
(listów) pomiędzy użytkownikami posiadającymi konta na 
dowolnych komputerach włączonych do sieci; dzięki licz
nym "przekładkom" międzysieciowym operuje w skali 
wszystkich połączonych sieci.

Niektóre inne usługi i zasoby:
• Fingen system pozwalający sprawdzić, kiedy dany użyt

kownik po raz ostatni pracował na danym komputerze i kiedy 
po raz ostatni czytał pocztę elektroniczną

• Gophen rozproszony system informacyjny; operując try
bem kolejnych menu pozwala użytkownikowi "wędrować” po 
różnych włączonych do tego systemu komputerach w poszu
kiwaniu określonych informacji.

• World-Wide Web (WWW): rozproszona baza informa
cyjna, oparta o "hypertekst"; użytkownik korzysta z jej zaso
bów bez wiedzy, w jakich systemach komputerowych jest 
zapisana.

• WAIS (Wide Area Information Server): rozproszony sy
stem, pomocny przy przeszukiwaniu baz danych.

• W HOIS: rozproszony serwis wyszukiwania adresów kom
puterowych, pocztowych i telefonicznych.

• NETFIND: podobna do whois "książka adresowa" Inter
netu.

• X.500: rozproszona baza danych o użytkownikach; oprócz 
adresów może zawierać zdjęcia użytkowników i ich przesiania 
głosowe.

• Serwery FTP: nie powiązane ze sobą archiwa danych i 
oprogramowania na różnych komputerach należących do sieci 
Internet, otwarte dla wszystkich użytkowników sieci.

• TRI CKLŁ system przeszukiwania "serwerów nr" opar
ty o mechanizmy poczty komputerowej.

• ARCHI E: system automatycznego gromadzenia informa
cji o zasobach zlokalizowanych na ok. 700 dużych serwerach 
FTP (baza baz).

• L1STSERV: Program dystrybucji poczty komputerowej 
do grup użytkowników tworzących "listy dyskusyjne".

• NETNEWS: system rozsyłania "nowości" w ramach grup 
zainteresowań.

• Bazy daoycfa: liczne bazy w kraju i za granicą.



Plan studiów “OCHRONA ŚRODOWISKA” na Wydziale Rolniczym 
uchwalony przez Senat AR w dniu 26 listopada 1993 r.

Egz. Egz. Liczba godzin Tygodniowy rozkład zajęć

Nazwa ■ys- niciyg. ćwicz. Studia inżynierskie | Studia magisterskie

Lp przedmiotu po
scm.

po
scm.

wykL i
scm.

ćw.ter. I rok II rok m rok IV rok V rok

ćw

Semestry
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

w ĆW W ĆW w ćw w ĆW W ĆW W ĆW W ĆW W ĆW W ĆW W

I. Przedmioty ogólne i podstawowe
1 WF - - - 180 - 2 2 2 2 2 2
2 Język obcy - 6,zal.9 - 180 - 2 2 2 2 2 2 2 2
3 Agrofizyka i biofizyka 1 - 30 45 - 2 3
4 Zoologia - 1 15 45 - 1 3
5 Botanika 2 - 30 30 15 1 1 1 1
6 Chemia (nieorganiczna i organiczna) 2 - 45 75 - 2 2 1 3
7 Biochemia 3 - 15 30 - 1 2
8' Goologia i goocbemia 1 - 15 30 - 1 2
9 Gleboznawstwo 2 - 30 60 15 1 2 1 2
10 Agrornctoorologia - 2 15 15 - 1 1
11 Ekologia 2 - 30 30 - 2 2
12 Mikrobiologia 3 - 30 60 - 2 2 2
13 Fizjologia roślin 3 - 30 30 - 2 2
14 Fizjologia zwierząt 4 - 15 30 1 2
15 Informatyka - zal. 1 - 30 - 2
16 Elementy statystyki - 2 15 30 - 1 2
17 Kartografia i elementy geodezji 4 - 15 30 - 1 2

II. Przedmioty humanistyczne i społeczne
18 Socjologia wsi - zal. 2 - 30 - 2
19 Filozofia i etyka - zal. 7 - 30 - 2
20 Ekouomia i podstawy zarządzania - 5 15 45 - 1 3

fil. Przedmioty rolnicze
21 Chemia rolna 3 - 15 30 - 1 2
22 Podstawy produkcji roślinnej 5 90 165 12 2 4 2 4 2 3
23 Podstawy produkcji zwierzęcej - 5 45 60 - 2 3 1 1
24 Podstawy gospodarki leśnej - 5 15 15 - 1 1

IV. Ochrona środowiska
25 Podstawy ochrony środowiska 1 15 - - 1
26 Zasoby naturalno i ich ochrona - 3 15 15 - 1 1
27 Rolnicze i pozaroln. obciąż, środowiska 7 - 15 30 - 1 2
28 Zanieczyszczenia i ochrona atmosfery 4 - 15 30 - 1 2
29 Ekologia wód 4 - 15 30 - 1 2
30 PodsL gospodarki wodnej i ściekowej 5 - 60 75 - 4 5
31 Ochrona gleb i rekultyw. ter. zdegrad. 6 - 30 45 15 2 3
32 Podstawy techniki w ochronie śród. 7 - 45 30 - 3 2
3^ Infrastruktura obszarów wiejskich 6 - 15 30 - 1 2
34 Gospodarka odpadami - 6 15 30 - 1 2
35 Planowanie i zagospod. przestrzeni - 7 30 30 - 2 2
36 Monitoring środowiska i teledetekcja 7 - 30 45 - 2 3
37 Toksykologia i higiena produktów roln. 6 - 45 60 - 3 4
38 Ochrona przyrody - zal. 6 - 30 - 2
39 Prawo w ochronie środowiska - zal. 6 - 30 - 2
40 Ekonomika ochrony środowiska 7 - 30 30 - 2 2

41 Kompleksowo ćwiczenia terenowo - zal. 7 - - 30 +
42 Seminarium inżynierskie - zal. 7 - 15 - 1

43 Degradacja środowiska a zdrowie czL - 8 30 - - 2
44 Doradztwo ekologiczno - 8 30 45 - 2 3
45 Diotransformacjo w środowisku 8 - 30 60 - 2 4
46 Przedmioty specjalizacyjne ** - [8-10] 150 210 - (2] 4 4 8 4I 2
47 Seminarium dyplomowe - zal. 10 - 90 - 3 3
48 Pracownia magisterska - zal. 10 - 60 - 2 2

Razem 1125 2385 87 9 19 7 19 9 17 8 19 9 17 7 19 10 14 8 13 0 15 4 7

* Język obcy - ponadobowiązkowo
*• Przedmioty specjalizacyjne w łącznym wymiarze 360 godzin - wg specjalizacji

W programie studiów przewiduje się ponadto 3-micsięczną praktykę zawodową, realizowaną podczas wakacji
Po 7. semestrze - egzamin inżynierski. Możliwość kontynuacji studiów magisterskich dla 80% studentów.
Liczba godzin wciągu 7 semestrów studiów inżynierskich: 2652 godz. (+180 godz. WF). Kurs magisterski: 765 godz. Łącznie: 3417 godz. (+ 180 godz. WF).

Proponowane specjalizacje magisterskie: 1. Ochrona ekosystemów rolniczych
a) produkcja roślinna
b) produkcja zwierzęca

2. Rolnictwo ekologiczno
3. Ochrona wód
4. Ochrona glob i rekultywacja terenów zdegradowanych
5. Ekologia rolnicza
6. Ekonomika ochrony środowiska



Zasady rekrutacji na I rok studiów dzienych w roku akademickim 1994/95

Kierunek studiów Specjalność
Konkurs świadectw

z przedmiotów
Egzamin wstępny z przedmiotów

Maksy

malna il.

punktów

BUDOWNICTWO
- Budownictwo Rolnicze

(studia magisterskie 5. letnie)

Na wniosek kandydata możliwość 

poprawienia ocen z jednego lub więcej 

przedmiotów:

GEODEZJA

I KARTOGRAFIA

- Geodezja Gospodarcza 

* Urządzanie Obszarów Wiejskich 

(studia magisterskie 5. letnie)

j. obcy

matematyka

fizyka (lub chemia

dla Inżynierii Środowiska)

pisemny - j. obcy

ustny - matematyka, fizyka (lub cbemia 

dla Inżynierii Środowiska)

5

12

8

INŻYNIERIA

ŚRODOWISKA

- Inżynieria Wodna i Sanitarna Wsi

- Inżynieria Melioracyjna i Ochrona 

Środowiska

(studia dwustopniowe: inżynierskie - 3,5 

letnie, magisterskie - 1,5 letnie)

ROLNICTWO
(studia dwustopniowe: inżynierskie 3,5 

letnie, magisterskie 1,5 letnie)

dotyczy absolwentów

z 1994 r.

Na wniosek kandydata możliwość 

poprawienia ocen z jednego lub więcej 

przedmiotów:

OCHRONA

ŚRODOWISKA
(studia dwustopniowe: inżynierskie 3,5 

letnie, magisterskie 1,5 letnie)

biologia

j. obcy

chemia lub

matematyka

pisemny - biologia

j. obcy

i

chemia lub

matematyka

12

6

12

12

TECHNIKA

ROLNICZA I

LEŚNA

- Mechanizacja Rolnictwa

(studia dwustopniowe: inżynierskie - 3,5 

letnie, magisterskie 1,5 letnie)

dotyczy absolwentów z

lat 1992,1993, 1994

matematyka 

j. obcy

fizyka

Na wniosek kandydata możliwość 

poprawienia ocen z jednego lub więcej 

przedmiotów:

pisemny - matematyka 

j. obcy

ustny - matematyka

Fizyka

12

6

12

TECHNOLOGIA

ŻYWNOŚCI I

ŻYWIENIE

CZŁOWIEKA

• Technologia Żywnośd 

- Biotechnologia Żywności 

(studia dwustopniowe: inżynierskie 3,5 

letnie, magisterskie 1,5 letnie)

Egzamin ustny z dwóch przedmiotów do

wyboru spośród:

biologia

chemia

fizyka

matematyka

15

15

15

15

WETERYNARIA (studia lekarskie 5,5 letnie)

Egzamin ustny z przedmiotów: 

biologia

i chemia

12

12

ZOOTECHNIKA
(studia inżynierskie 3,5 letnie 

i magisterskie 5 letnie)

dotyczy absolwentów z

lat 1992,1993, 1994

biologia lub hodowla zw.

cbemia

matematyka

Na wniosek kandydata możliwość 

poprawienia ocen na egzaminie ustnym z

poszczególnych przedmiotów.

10

10

10

Na wszystkich kierunkach studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani na I rok studiów finaliści olimpiad stopnia centralnego a ponadto:
1. na kierunku Weterynaria oprócz finalistów stopnia centralnego olimpiad: biologicznej, chemicznej, ekologicznej i fizycznej, laureaci 5. pierwszych miejsc stopnia wojewódzkiego,
2. na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człcwieka oprócz finalistów olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej i matematycznej, laureaci 5. pierwszych miejsc stopnia wojewódzkiegp 

będą zwolnieni z egzaminu z przedmiotu kierunkowego,
3. na kierunkach Rolnictwo, Ochrona Środowiska finaliści stopnia wojewódzkiego olimpiad: biologicznej, chemicznej, ekologicznej, matematycznej; na kierunku Technika Rolnicza i Leśna - fizycznej, 

matematycznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych, na Zootechnice - biologicznej, chemicznej, ekologicznej, fizycznej, matematycznej oraz wiedzy i umiejętności rolniczych i na 
wzystkich kierunkach wymienionych w p. 3. laureaci 5 pierwszych miejsc stopnia okręgowego zwolnieni z egzaminu z przedmiotu kierunkowego,

4. finaliści olimpiad stopnia centralnego: na Geodezji i Kartografii - astronomicznej, ekologicznej, fizycznej, matematycznej i wiedzy technicznej, na Budownictwie - eknlogirmej, fizycznej, 
matematycznej, wiedzy technicznej oraz wiedzy i umiejętności budowlanych, na Inżynierii Środowiska - chemicznej, ekologicznej, fizycznej, matematycznej oraz wiedzy technicznej.



Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenie Rady Wydziału Melioracji 

i Inżynierii Środowiska (21.12.93 r.)
550. posiedzenie Rady Wydziału Melioracji i In- 

żynierrii Środowiska w dniu 21 grudnia 1993, i ze 
względu na jubileuszowy "numer", i przedświątecz
ny okres miało bardziej - niż normalnie - uroczysty 
charakter (oraz nieoczekiwany epilog).

• Na wstępie posiedzenia dziekan Wydziału prot dr hab. 
Włodzimierz Parzonka poinformował o sugerowanych 
(po przeprowadzeniu ogólnouczelnianych konsultacji) na
zwiskach kandydatów w zbliżających się wyborach do 
KBN.

"Prodziekan, dr inż. Jerzy Piotrowski omówili skomen- 
towałprzyjęte przez Senat zasady rekrutacji na I rokstudiów 
dziennych.

• Na wniosek komisji wszczęto przewód habilitacyjny i 
powołano recenzentów rozprawy dr inż. Czesława Sza
frańskiego z AR w Poznaniu. Wynik głosowania - wszyscy 
obecni "za".

• Jednogłośnie powołano komisję ds. przyjęcia rozprawy 
doktorskiej, wyznaczono tematy i terminy egzaminów do
ktorskich oraz ustalono skład komisji egzaminacyjej dla 
mgr. Andrzeja Moryla (Instytut Inżynierii Środowiska).

• Jednogłośnie powołano promotora rozprawy (prof dr 
h ab. C zesła w O pal iński) oraz wszczęto p rzewód doklors la 
obywatela Ghany mgr. Johna Rocksona.

• W punkcie dotyczącym rozwoju kadry naukowej na 
Wydziale, dyskutowano głównie o trybie i kryteriach powo
ływania dr hab. na stanowiska profesorów nadzwyczajnych. 
Zwrócono uwagę na niepokojące zjawisko "luki pokolenio
wej" pomiędzy profesorami "tytularnymi" i młodszymi pra
cownikami oraz brakiem motywacji dla uzyskiwania 
habilitacji. Poruszono także problemy trybu ogłaszania kon
kursów na stanowiska asystentów i adiunktów oraz kryte
riów ustalania kolejności potrzeb w skali całego Wydziału.

• Jednogłośnie mianowano dr. inż. Stanisława Serafina 
na stanowisko kierownika Zakładu Geodezji Gospodarczej.

• Większością głosów przyjęto wnioseko zatrudnieniu na 
stanowisku asystenta w Katedrze Matematyki mgr Edwar
da Gąsiorką dotychczas pracownika Instytutu Melioracji i 
Kształtowania Środowiska.

• Ostatnie dwa punkty posiedzenia zrealizowano w ogro
mnym pośpiechu i niespotykanym dotychczas tempie. Spo
wodowała to podana przez dziekana informacja o 
rozpoczęciu ewakuacji budynku wywołanej wcześniejszym 
telefonem do dziekanatu o podłożeniu bomby. Nie przerwa
no jednak posiedzenia i pozostałe dwa punkty zrealizowa
no, a ponadto wzniesiono toast za pomyślność w Nowym 
Roku i spokój oraz radość w okresie Bożego Narodzenia. 
Alarm bombowy okazał się na szczęście kolejnym "dowci
pem".

/mr/

SPROSTOWANIE
Tekst zatytułowany "Jak to było z -Ochrona Środo- : 

wtska»" (GŁOS Nr 15) był podpisany inicjałami tor/. 
Autorem tekstu jest osoba o inicjałach /ad/,

T. głębokim smutkiem zawiada
miamy, że w dniu 17.12.1993 r. zmar
ła tragicznie

Ś P
BOGDANA REPEŁA

Studentka V roku Technologii 
Żywności. Pożegnaliśmy Zmarłą na 
Cmentarzu Grabiszyńskim we Wro
cławiu, w dniu 21 grudnia ub. roku, 
w rocznicę Jej 23. urodzin.

STUDENCI O STUDENCKICH SPRAWACH

 AKADEMICKI
Już wkrótce pierwsze tegoroczne numery dwutygodnika informacyjno-publicystycznego.  
W numerze 1/94 znajdą Państwo m.in.

i zwiększoną porcję informacji, tych bardzo krótkich i tych trochę dłuższych.
 blok tematów poświęconych szkolnictwu wyższemu w Skandynawii,
 kontynuację sondy przeprowadzonej wśród ludzi nauki, którzy odpowiadają na pytanie: I

czy jest możliwe powstanie lobby naukowego. Na to pytanie odpowiada m.in. prof. 
Wojciech Wrzesiński, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego,

 rozważania na temat końca świata autorstwa Mariana Filipiaka.
Numer 2/94 jest w dużej mierze poświęcony problemom kultury fizycznej i sportu. Znajdą w  

i nim Państwo: 
w prezentację poznańskiej AWF,

artykuł poświęcony problemom Akademickiego Związku Sportowego,
tekst pióra Marka Remiszewskiego o alienacji uczonych pochłoniętych własną pracą,j

Przypominamy, że PRZEGLĄD AKADEMICKI jest do nabycia w księgami Politechniki  
Wrocławskiej, Gmach Główny, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27.

Św. Mikołaj w Domu Dziecka
Jak co roku i tym razem, III rok Wydziału Zoote

chniki, pod opieką pani dr Bożeny Patkowskiąj- 
Sokoły był sprawcą dużej radości i wielu 
uśmiechów na twarzach dzieci, wychowanków Do
mu Dziecka w Sobótce. Dom ten działa przy Ośrod
ku Wychowawczym dla Dzieci Specjalnej Troski.

Już od trzech lat studenci III roku Wydziału Zo
otechniki sprawiają radość dzieciom. Tym razem 10 
grudnia 1993 r. zorganizowali Mikołaja. Za wspo
mnianego Świętego przebrany był Krzysztof Flak, 
znany również pod pseudonimem “Harnaś”. Grano 
i śpiewano kolędy wspólnie z dziećmi i ich opieku
nami, a dzieci ze łzami w oczach żegnały 
zaprzyjaźnionych gości, oczekując ich ponownie w 
Dniu Dziecka.

Studenci III roku Zootechniki okazali naprawdę 
dużo życzliwości i serca, poświęcili też sporo czasu 
na zorganizowanie imprezy. Środki na zorganizo
wanie przyjęcia w Domu Dziecka zebrano wśród 
studentów III roku Zootechniki, mieszkańców Do
mu Studenckiego “Labirynt”. Finansowe wsparcie 
wpłynęło również z katedr Wydziału Zootechniki. 
Z zebranych funduszy można było zakupić wiele 
wspaniałych maskotek, cukierków czekoladowych 
oraz składników do znakomitych ciast w ośmiu 
gatunkach, które upiekły studentki III roku Zoote
chniki w Domu Studenckim “Arka”(są znakomity
mi "cukierniczkami").

Szczególnie wyróżnili się: Magdalena Zatoń (III 
rok), Violetta Krasnodębska (III rok), Anna Sobo
lewska (III rok), Aleksandra Katana (III rok), 
Eliza Dziedzic (III rok), Elżbieta Puto (III rok), 
Marek Kopania (III rok), Jacenty Adamski (I 
rok), Rafał Leroch (III rok), Krzysztof Flak (V 
rok), Aleksandra Natłoczna (III rok), Iwona Paw
lik (III rok), Beata Pinkowska(IV rok).

III rok Wydziału Zootechniki pragnie podzięko
wać wszystkim ofiarodawcom: studentom, pracow
nikom katedr oraz mieszkańcom DS “Labirynt”.

My wszyscy jesteśmy zaś winni 
podziękowania dla studentów III ro- 
ku Wydziału Zootechniki oraz ich 
opiekunki pani dr Bożeny Patko- 
wskiej-Sokoły, za tak wspaniały od- SagŁaEfc 
ruch serca.

“Negus"

W dniu 7.12.1993
 r. odbyło się w sie-

 dzibie Samorządu
 Studenckiego spot-

-------------- ---------------kanie Komitetu Lo-
-------------------------------- IAAS-u z

władzami naszej
 Uczelni. Na tym
spotkaniu przedsta

wiliśmy plany działalności na dalszą część 
obecnego roku akademickiego, jak również 
bardziej dalekosiężne. Planujemy rozwinąć 
na większą skalę działalność naszego Banku
Danych "ABSOLWENT", zorganizować 
spotkania z firmami w związku z perspekty
wą pracy dla naszych absolwentów. Nawią
zaliśmy kontakt z Międzynarodowym 
Stowarzyszeniem Prawników "Elsa", który 
być może zaowocuje współpracą w wielu 
dziedzinach życia studenckiego, m.in. w for
mie kursów z prawa. W najbliższym czasie 
odbędzie się we Wrocławiu spotkanie wszy
stkich Komitetów Lokalnych, na którym bę
dzie rozpatrywana m.in. kwestia 
przeniesienia Komitetu Narodowego do 
Wrocławia.

/ad/

sport • sport ♦ sport
OBRONILI PUCHAR
Zwycięska drużyna
Geodezji i Kartografii

Dnia 14 grudnia 1993 r. w meczu koszykówki o 
Puchar Dziekana Wydziału Melioracji i Inżynierii 
Środowiska, prof. Włodzimierza Parzonki, 
zmierzyły się drużyny: Inżynierii Środowiska, Bu
downictwa oraz Geodezji i Kartografii. Ponownie 
wygrali geodeci i obronili puchar. Po raz pierwszy 
taki mecz odbył się 8.12.1992 r. i pewnie stanie się 
tradycją Wydziału.

/mwj/



uśmiechnij się ...

Humanista i filozof
Profesor Hugo Steinhaus (1887-1972), wy

bitny matematyk i nauczyciel wielu znakomi
tych matematyków, cieszył się dobrze 
zasłużoną opinią humanisty, a jego oryginal
na i niepowtarzalna osobowość przeszła w le
gendę.

★ * *
Na targach książki naukowej do profesora Hu

gona Steinhausa, ówczesnego prezesa Wrocła
wskiego Towarzystwa Naukowego, podszedł prof. 
Jan Trzynadlowski (polonista), aby podziękować 
za wybranie na członka Towarzystwa.

- A pan to humanista? - zagadnął Steinhaus
- Tak sądzę, przynajmniej z wykształcenia i 

zawodu.
- Bo wie pan... i mnie czasem nazywają huma

nistą. A u nas jest tak: gdy się chce pochwalić na 
przykład matematyka, to się o nim mówi, że to 
“prawdziwy humanista”, a gdy się chce zganić 
humanistę, wzrusza się ramionami: “e, humani
sta!”

“Dowcipem nie należy celować, tylko trafiać” - 
to nadzwyczaj celne stwierdzenie Hugona Stein
hausa oddaje cały sekret Steinhausowskiego hu
moru, który trafia w sedno rzeczy a - jakże częste 
- podwójne dno jego dowcipu zasadza się na 
głębszym znaczeniu. Część z nich zachowała się 
w "Słowniku racjonalnym” i w zbiorku afory
zmów zatytułowanym “Kilka słów o kilku sło
wach” (Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 
1992). Najwięcej pozostało zapewne w pamięci 
tych, którzy go znali. Jedną z nich jest prof. Ewa 
Krzywicka-Blum, która prof. Hugona Steinhau
sa nie tylko znała, ale z nim współpracowała i 
prowadziła korespondencję.

* * *

Swój wykład w Auli Leopoldyńskiej z okazji 
mianowania go doktorem honoris causa Akade
mii Medycznej we Wrocławiu, Hugo Steinhaus 
rozpoczął stwierdzeniem: “Jestem szczęśliwy sta
jąc się doktorem, ale ojeszcze większym szczęściu 
mogą mówić mol "honorowi” pacjenci “.

* * *

Z pobytu w South Bend w stanie Indiana (USA) 
przekazał takie oto wrażenia na temat tamtejszych 
kobiet: “Liczbę Interesujących, świetnie ubranych 
l doskonale zbudowanych kobiet szacuję na 180 
w South Bend. Można je widzieć za szybami ma
gazynów - są to manekiny o powłóczystym spoj
rzeniu, melancholijnym wyrazie twarzy l wcale 
niepodobne do reszty kobiet, które stają za szyba
mi l podziwiają.

* * * 
O swojej angielszczyźnie wyraził się krytycznie: 

“Bardzo męczy mnie moja angielszczyzna; mówią 
ml, że mówię dobrze, a to, że nikt mnie nie rozumie 
ani Ja nikogo, to drobiazg”.

* * *

W dyskusji z historykiem sztuki stwierdzają
cym wyższość Mony Lizy nad Elliotem, Hugo Ste
inhaus powiedział: “Leonardo da Vlnct dał wiele 
dowodów na tezę przeciwną: był największym 
inżynierem swej epoki”.

/Nieopublikowane dotąd dykteryjki Hugona Stein
hausa zawdzięczamy pamięci i zachowanej korespon
dencji prof. Ewy Krzywickiej-Blum/.

Z “Kilku słów o kilku słowach” 
Hugona Steinhausa - słów kilka

 Dzięki rozpowszechnieniu oświaty można dziś §
 czytać, pisać i publikować nie przestając być an- 
 alfabetą.

* * * $
Łatwo z domu rzeczywistości zajść do lasu ma-  

tematyki, ale nieliczni tylko umieją wrócić.
* * *

Matematyka nie może wypełnić życia, ale nie-  
 znajomość matematyki już niejednemu wypełniła,  
 (Ex.gratum: dendrometrzy i ekonomiści).

* * *
: 

Prawdziwy pisarz wykreśla ze swego manu-  
 skryptu każdy zbędny wyraz. Tym różni się od 
dziennikarza.

* * *
 

W kraju, gdzie telefony funkcjonują, można  
 żyć. Jeszcze lepiej żyje się w kraju bez telefonów.  
 Trudno wytrzymać tylko tam, gdzie są telefony, ale f
 nie funkcjonują.
 



Z RADY GŁÓWNEJ

“Nieśmiałe próby podsumowania”
Wystąpienie Przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego 

na Posiedzeniu Plenarnym w dniu 25 listopada 1993
Dobiegła końca IV kadencja Rady Głównej

Szkolnictwa Wyższego. Upoważnia mnie to - 
i zobowiązuje - do złożenia sprawozdania. 
Mam nadzieję, iż nie wywołam protestów z 
tego powodu, że nie będzie to sprawozdanie 
formalne, a raczej zbiór osobistych refleksji 
nad naszą działalnością oraz - raczej nieśmiałe 
- próby jej podsumowania. Nieśmiałe - bo 
przecież podsumowywać nas będą nasi wy
borcy i ich następcy.

OCENA AKTÓW WYKONAW
CZYCH

Przypomnijmy, że IV kadencja Rady Głów
nej - pierwsza w wolnej Polsce - rozpoczęła 
się dwa miesiące po uchwaleniu nowej ustawy 
o szkolnictwie wyższym. Początkowo w na
szej pracy dominowała więc ocena aktów wy
konawczych. Co prawda obecna ustawa 
przyznaje Radzie głównie uprawnienia opi
niodawcze, niemniej - przynajmniej w począt
kowym okresie - opinie nasze miały dość duży 
wpływ na kształt zarządzeń ministerialnych. 
W ciągu mniej więcej roku udało się doprowa
dzić do wydania większości koniecznych do
kumentów. Tylko kilka z nich resort musiał 
zmieniać w wyniku głośnych protestów, co 
chyba wypada uznać za sukces.

SIEDEM PROBLEMÓW
Spośród pozostałych problemów, nad który

mi pracowaliśmy, wymienię siedem.
(i) Ustaliliśmy nową, znacznie zredukowaną 

listę kierunków studiów. Wynik okazał się 
kontrowersyjny. Z jednej strony z zadowole
niem przyjęto likwidację licznych kierunków 
“branżowych”. Z drugiej strony wyższe uczel- 
nie zdecydowanie broniły swojej autonomii. 
Spór obecnie nieco ucichł, ale tli się dalej i 
dlatego wydaje mi się, że problem kierunków 
studiów będzie musiał być podjęty na nowo 
przez Radę następnej kadencji. Bowiem refor
ma, którą przeprowadziliśmy jest tylko poło
wiczna: w dalszym ciągu mamy wiele 
odizolowanych kierunków studiów i od same
go początku uczymy młodzież w dosyć wą
skich specjalnościach. Warto więc rozważyć 
ponownie możliwość utworzenia znacznie 
mniejszej liczby, ale za to bardzo szerokich 
kierunków.

(ii) Usiłującbronić znaczenia i prestiżu tytu
łu profesorskiego (znacznie nadszarpniętego 
wprowadzeniem stanowiska profesora nad
zwyczajnego w miejsce docenta), ustaliliśmy 
proporcje pomiędzy liczbą profesorów zwy
czajnych i nadzwyczajnych zatrudnianych w 
ramach dotacji budżetowej. Miało to pewien 
korzystny wpływ, ale oczywiście nie mogło 
całkowicie zniwelować skutków fatalnego

rozwiązania ustawowego. Sądzę, że przygoto
wując nowelizację ustawy, należy do tej spra
wy koniecznie powrócić.

(iii) Ustaliliśmy kryteria kadrowe dla prowa
dzenia przez uczelnię studiów magisterskich i 
zawodowych. Weszły one w życie 1 paździer
nika 1993. Uważam ich sformułowanie za waż
ny krok w próbach podniesienia poziomu 
kształcenia w naszych uczelniach. Jest to jed
nak jedynie krok pierwszy (był on zresztą kry
tykowany jako zbyt formalny) i dalsza praca w 
tym kierunku winna być kontynuowana. Dlate
go Rada zaproponowała nowy system oceny 
jakości nauczania w szkołach wyższych i zor
ganizowała dyskusję na ten temat w środowi
skach uczelnianych. Wynikiem jest projekt 
“założeń” takiej oceny, który przedstawiamy 
kierownictwu resortu i rektorom, licząc, że sta
nie się on podstawą dalszych działań.

(iv) Już z początkiem 1991 r. opracowaliśmy 
algorytm podziału budżetu na cele dydaktycz
ne. Przypomnę jego podstawowe zasady: finan
sowanie proporcjonalne do liczby studentów z 
uwzględnieniem poprawek na koszty i jakość 
kształcenia. W sprawę tę włożyliśmy wiele pra
cy, niestety z mizernym skutkiem: przez dwa 
lata nasze postulaty były przez resort po prostu 
ignorowane, a budżet dzielony “po staremu”. 
Ostatnia propozycja resortu uwzględnia jednak 
niektóre elementy naszych propozycji, więc 
może nie cały wysiłek poszedł na marne.

(v) Przeprowadziiśmy ogólnopolską dysku
sję na temat ewentualnej nowelizacji ustaw o 
tytule naukowym i o stopniach naukowych, 
oraz o szkolnictwie wyższym. Na podstawie 
wypowiedzi ogromnej większości uczelni, 
uzyskano dość wyraźne sprecyzowanie stano
wisk w obu sprawach. Były one podstawą 
uchwał Rady odrzucających projekty przedsta
wione przez resort w 1992 r. Co ważniejsze, 
wyniki tej dyskusji mogą być użyte w ewentu
alnej przyszłej nowelizacji ustaw.

(vi) Zupełnie nowym zadaniem stało się opi
niowanie projektów tworzenia prywatnych 
szkół wyższych. Zaopiniowaliśmy pozytywnie 
ok. 30 wniosków. Szkoły te istotnie powstały i 
stanowią pożyteczne uzupełnienie dla szkół 
państwowych. Brakuje jeszcze co prawda sku
tecznego systemu ich kontroli, ale - pod stałym 
naciskiem Rady - resort rozpocząłjuż jej orga
nizowanie.

(vii) Do niewątpliwych sukcesów Rady nale
ży również uzyskanie pewnych ustępstw mini
sterstwa finansów w interpretacji przepisów 
podatkowych w stosunku do osób wyjeżdżają
cych za granicę w ramach międzynarodowej 
wymiany naukowej. Sprawa ta nie została jed
nak zakończona i pozostało jedynie pozosta
wić ją do realizacji przez naszych następców.

Należy podkreślić, że podejście resortu finan
sów jest (było?) wyjątkowo nieprzychylne i 
pełne uprzedzeń, co bardzo utrudnia rzeczową 
dyskusję.

POSTULAT PODWOJENIA 
LICZBY STUDENTÓW

Oprócz wymienionych wyżej spraw “bieżą
cych”, Rada podjęła też dyskusję na temat 
problemów o dłuższym horyzoncie czaso
wym.

W październiku 1992 uchwaliliśmy stanowi
sko w sprawie “strategicznego kierunku roz
woju szkolnictwa wyższego”. Postulujemy w 
nim dwukrotne zwiększenie liczby studentów 
w okresie dziesięciu lat i niezwłoczne przystą
pienie do opracowania programu realizacji te
go planu. Moim zdaniem jest to zadanie o 
podstawowym znaczeniu dla przyszłości Pol
ski, i dlatego pozwólcie Państwo, że wykorzy
stam tę okazję dla przedstawienia kilku tez do 
dalszej dyskusji na ten temat.

(a) Zwiększenie liczby studentów nie może 
odbywać się kosztem obniżania jakości wy
kształcenia. Dlatego konieczna jest kontrola 
jakości, a więc przede wszystkim zorganizo
wanie powszechnego systemu oceny jakości 
kształcenia w polskich uczelniach (być może 
w oparciu o “założenia” opracowane przez 
Radę Główną). Uważam to za pierwszoplano
we zadanie resortu na najbliższą przyszłość, 
ponieważ brak takiego systemu uniemożliwia 
jakąkolwiek głębszą reformę szkolnictwa wy
ższego w Polsce.

(b) Zwiększenie liczby studentów musi z 
konieczności dotyczyć przede wszystkim stu
diów innych niż magisterskie. Należy więc 
wprowadzać wiele różnorodnych form stu
diów: dwu-, trzy- i pięcioletnich, kończących 
się odpowiednimi dyplomami. Ważne wydaje 
mi się zwłaszcza opracowanie i wprowadzenie 
w życie rozsądnej koncepcji studiów dwulet
nich.

(c) W rozwijaniu poszczególnych kierunków 
i form studiów, podstawowym kryterium win
no być zapotrzebowanie ze strony młodzieży, 
oraz możliwości kadrowe i organizacyjne 
szkół wyższych. Za szczególnie szkodliwe 
uważałbym kierowanie się tzw. przydatnością 
społeczną poszczególnych zawodów. Mówię 
“tak zwaną”, bo nikt - moim zdaniem - nie jest 
w stanie takiej przydatności odpowiedzialnie 
określić.

(d) Resort winien, w porozumieniu z uczel
niami, podjąć natychmiast pracę nad PRO
GRAMEM takiego rozwoju szkolnictwa 
wyższego (wraz z konsekwencjami organiza
cyjnymi, kadrowymi i finansowymi). Ponadto 
powinien być też powołany zespół niezależ-
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nych ekspertów z tym samym zadaniem.

Oczywiście powstaje uzasadnione pytanie, czy tworzenie tego rodza
ju planów ma w ogóle sens, skoro w tej chwili szkolnictwo wyższe 
przeżywa ogromne trudności.

WYKSZTAŁCENIE ZNÓW W CENIE
Trudno jednak równocześnie nie zauważyć, że w społeczeństwie 

polskim budzi się zainteresowanie wykształceniem, a pogląd, że “stu
dia nic nie dają” chyba zaczyna zanikać. Dowodem tego jest zarówno 
znaczny wzrost liczby studentów, jak i gwałtowny rozwój uczelni 
prywatnych. Ale już widać bariery, których się nie da przeskoczyć: 
przede wszystkim finansowe, ale i organizacyjne. Wiele spraw wyma
ga więc przemyśleń w celu dopasowania marzeń do realiów i niedopu
szczenia do obniżenia jakości kształcenia, ale przede wszystkim w celu 
sprecyzowaniazadań dla wszystkich partnerów procesu edukacyjnego.

NIEROZWIĄZANE KONFLIKTY
To ostatnie nie jest proste m.in. dlatego, że w sytuacji dramatycznego 

niedoboru środków - środowisko nasze przeżywa dwa poważne kon
flikty. Pierwszy to konflikt między uczelniami silnymi, ulokowanymi 
przeważnie w wielkich centrach, a uczelniami słabymi, o charakterze 
prowincjonalnym. Drugi to konflikt pomiędzy pracownikami “samo
dzielnymi”, a “adiunktami” (używam tu cudzysłowu, ponieważ wy
mienione tu grupy nie pokrywają się z literalnym znaczeniem tych 
słów). Nie jestem oczywiście w stanie zanalizować tutaj tych sporów 
- wymagałoby to bowiem osobnego opracowania. Powiem więc tylko, 
że chociaż w znacznym stopniu są one zdominowane przez wzajemne 
uprzedzenia i nieufność, to jednak mamy tu również do czynienia z 
rzeczywistymi różnicami interesów. Myślę, że ważnym zadaniem na 
najbliższe lata jest doprowadzenie do rzeczowej dyskusji i wyjaśnienie, 
gdzie leżą faktyczne źródła nieporozumień, oraz metod ich rozwiązy
wania. Brak takich ustaleń jest i pozostanie jednąz głównych przyczyn 
trudności w harmonijnym rozwoju szkolnictwa wyższego.

Niestety, Radzie IV kadencji nie udało się uzyskać istotnego postępu 
w tej sprawie, chociaż - prawdopodobnie - jej rola winna tu być 
kluczowa. Niewiem czy zabrakło nam dobrej koncepcji, czy po prostu 
umiejętności dostrzegania rzeczy istotnych. Tak czy inaczej, uważam 
to za nasząnajwiększąporażkę i tym stwierdzeniem chciałbym wyrazić 
nadzieję, że Rada V kadencji energicznie i z lepszym skutkiem podej- 
mie na nowo tę, fundamentalną dla całego szkolnictwa wyższego, 
sprawę.

PODZIĘKOWANIA
Na zakończenie pragnę gorąco podziękować tym wszystkim pracow

nikom szkół wyższych, którzy energicznie reagowali na naszą działal
ność, pisząc i dopominając się zmian. Jeżeli wspominam trzyletnią 
działalność w Radzie z pewnym sentymentem, to przede wszystkim 
dzięki nim. Dziękuję też redakcji Przeglądu Akademickiego, oraz 
redakcjom gazet i biuletynów uczelnianych za udostępnianie swoich 
łam dla “NOTATEK PRZEWODNICZĄCEGO”. Mam nadzieję, że - 
tak jak mnie dostarczyły one czytelnikom trochę rozrywki.

Sądzę, że wyrażam poglądy wszystkich obecnych, dziękując pracow
ni kom Biura Rady Głównej za efektywną pracę, bez której trudno sobie 
wyobrazić naszą działalność, jak też licznym przedstawicielom Resor
tu, którzy byli zaangażowani w pracę Rady. Wreszcie - last but not 
least - pragnę podziękować wszystkim Panom Ministrom Edukacji 
Narodowej, z którymi Rada IV kadencji miała przyjemność współpra
cować.

Andrzej Białas
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.

PS. Bardzo serdecznie dziękujemy dr. Jerzemu Weberowi za udo
stępnienie tekstu ostatnich “NOTATEK PRZEWODNICZĄCEGO”, 
a prof. Bolesławowi Żukowi i dr. Jerzemu Weberowi za współpracę 
z redakcją GŁOSU UCZELNI i przekazywanie materiałów Rady 
Głównej.

Redakcja

KOMISJE REKTORSKIE (c.d.)
KOMISJA ds. INWESTYCJI, REMONTÓW 
I GOSPODARKI LOKALAMI

Przewodniczący:
prof. dr hab. Ryszard Ziciniński
członkowie:
mgr Waldemar Fritz
dr Bogusław Karoń
prof. dr hab. Józef Nicpoń
dr hab. Krzysztof Nyc, prof. nadzw.
dr Janusz Orda
mgr Marian Rybarczyk
mgr Andrzej Senze
dr hab. Tadeusz Trziszka, prof. nadzw.

KOMISJA ds. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
Przewodniczący:
prof. dr hab. Zbigniew Duda
członkowie:
prof. dr hab. Eryk Adamczyk 
prof. dr hab. Stefan Cacoń 
dr hab. Roman Kołacz, prof. nadzw. 
dr hab. Andrzej Kotecki 
prof. dr hab. Grażyna Lisińska

 I SENACKIE (c.d.)
KOMISJA DYSCYPLINARNA
dla STUDENTÓW

Przewodniczący:
dr hab. Franciszek Gospodarczyk, prof. nadzw. 
członkowie:
dr Jadwiga Dmochowska-Gładysz 
dr hab. Jan Marek
prof. dr hab. Stanisław Raułuszkiewicz 
prof. dr hab. Zofia Więckowicz 
dr Jerzy Zabawski 
rzecznicy dyscyplinami:
dr inż. Krystyn Chudoba (dla studentów Wydz. Zootechnicznego) 
dr Włodzimierz Kita (dla studentów Wydz. Rolniczego) 
dr Bogusław Kotoński (dla studentów Wydz. Medycyny Weterynaryjnej) 
dr inż. Kazimierz Michalak (dla studentów Wydz. Technologii Żywności) 
dr inż. Sylwester Zgoliński (dla studentów Wydz. Melioracji i Inż. Śród.) 
przedstawiciele Samorządu Studenckiego:
Tomasz Ciszewski - student III r. Wydz. Medycyny Weterynaryjnej 
Anna Gacek - studentka II r. Wydz. Rolniczego
Leszek Kaczkowski - student II r. Wydz. Melioracji i Inżynierii Środowiska
Rafał Leroch - student III r. Wydz. Zootechnicznego
Michał Negowetti - student III r. Wydz. Technologii Żywności

ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINAR
NA dla STUDENTÓW

Przewodniczący:
prof. dr hab. Stanisław Rojek
członkowie:
prof. dr hab. Józef Dejneka
prof. dr hab. Zofia Fritz
dr hab. Zygmunt Owsiak
dr hab. inż. Anna Pływaczyk
dr hab. Czesław Wawrzeńczyk, prof. nadzw.
przedstawiciele Samorządu Studenckiego:
Paweł Lichwa - student II r. Wydz. Rolniczego
Tomasz Nabiałczyk - student III r. Wydz. Melioracji i Inżynierii Środowiska 
Izabela Walska - studentka IV r. Wydz. Technologii Żywności 
Tomasz Wysocki - student II r. Wydz. Medycyny Weterynaryjnej 
Magdalena Zatoń - studentka III r. Wydz. Zootechnicznego



SYMPOZJA * KONFERENCJE * SEMINARIA * SZKOŁY
Promocja krajowej żywności

W dniu 24 listopada br. wpókąż wyrobów producentów przemysłu spożywczego 
pod hasłem: "Popieramy produkcję krajową", przygotowany w ramach obchodów 
XIX Wrocławskich Dni Nauki i Techniki.

Organizatorami prezentami byli przedstawiciele Zarządu Oddziału SIT Spoż. we 
Wrocławiu oraz Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. W przygoto
waniu imprezy uczestniczyli też członkowie Uczelnianego Koła SIT Spoż.

Odbyło się sympozjum dotyczące jakości wyrobów krajowego przemysłu spożyw
czego, w którym licznie uczestniczyli pracownicy i studenci naszej Uczelni.

Przemysł spożywczy reprezentowały następujące jednostki gospodarcze:
1. Spółdzielcze Zakłady Piekarsko-Ciastkarskie “Społem” PSS we Wrocławiu,
2. Dolnośląskie Zrzeszenie Spółdzielni Mleczarskich we Wrocławiu (siedem Okrę

gowych Spółdzielni Mleczarskich),
3. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Wrocławiu,
4. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego S.A we Wrocławiu,
5. Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego " Vinomex” we Wrocła

wiu,
6. Wrocławskie Zakłady Zielarskie “Herbapol".
Pokaz był doskonałąpromocją wyrobów krajowych o wysokiej jakości a degustacja 

produktów i potraw przyciągała tłumy zwiedzających.
Wśród nowości wrocławskiego rynku żywnościowego zaprezentowano: chleb mło

dości, bułki włoskie, sucharki bezcukrowe, kiełbaski wrocławskie, przysmak w gala
recie, szaszłyki wieprzowe, sałatki warzywne, sertypu Mozzarella (wykonany według 
technologii OSM Ząbkowice Śl.).

Podobne prezentacje planowane będą przez inne branże przemysłu spożywczego, z 
których najbliższa odbędzie się w pierwszym kwartale 1994 roku.

/ks/ i /ls/

“Problemy Produkcji, Pozyskiwania 
i Wstępnej Obróbki Mleka”

W dniach 24 - 25 listopada br. w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa AR we 
Wrocławiu odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nL: Problemy 
Produkcji, Pozyskiwania i Wstępnej Obróbki Mleka zorganizowana przez 
Zakład Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej pod kierunkiem dr. hab. prof 
Józefa Szlachty. Konferencję zorganizowano przy współudziale Komitetu Te
chniki Rolniczej PAN oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej. W 
Konferencji udział wzięło 75 osób reprezentujących prawie wszystkie uczelnie 
rolnicze i Instytuty Techniki Rolniczej. Z okazji Konferencji wydano specjalny 
410 numer Zeszytów Problemowych Postępów Nauk Rolniczych PAN, w któ
rym zamieszczono 22 prace naukowe, które zgłoszono na Konferencję. Wię
kszość zgłoszonych prac, dotyczyła problematyki budowy, działania oraz 
użytkowania urządzeń udojowych w aspekcie eliminacji negatywnego wpływu 
techniki udojowej na stan zdrowotny gruczołu mlekowego krowy. Drugi nurt 
tematyczny stanowiły referaty dotyczące problematyki efektywności produkcji 
mleka.

Przy okazji Konferencji w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa odbyło się 
posiedzenie Komitetu Techniki Rolniczej PAN co było dobrą okazją do zapre
zentowania dorobku naukowego i badawczego Instytutu.

W drugi dzień Konferencji odbyła się sesja wyjazdowa do firmy Alfa-Lawal Agri 
połączona ze zwiedzaniem zakładu.

/jsz/

Referaty i doniesienia z zakresu mleczarstwa
Tematyce mleczarskiej na ostatniej sesji Komitetu Technologii i Chemii 

Żywności PAN poświęconych było 19 prac, z czego 7 zostało zreferowanych a 
12 zaprezentowano w formie doniesień plakatowych.

Tradycyjnie największa ich część pochodziła z centrum naukowego mleczar
stwa polskiego tj. z ART w Olsztynie.

Zainteresowania badawcze autorów koncentrowały się generalnie na ocenie 
wpływu różnych czynników na wybrane cechy i właściwości mleka oraz nie
których produktów mleczarskich. W kilku pracach przedmiotem badań były 
białka mleka, głównie kazeina.

/jch/

 Krajowa Konferencja Naukowa 
“ Bezpieczeństwo i Trwałość

Budowli Wodnych “
(Wrocław - Rydzyna, 1 -3.12.1993 r.).

Konferencję zorganizował Zakład Mechaniki i Konstrukcji Inżynierskich
Instytutu Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu, przy 
udziale:

Sekcji Fizyki Wód Śródlądowych Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, Sekqi
Konstrukgi Hydrotechnicznych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN,
Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Komitetowi Nauko
wemu przewodniczył prof. dr hab. inż. Włodzimierz Parzonka a funkcję 
sekretarza Komitetu Organizacyjnego pełnił dr inż. Marian Mokwa.

Obrady powięcone były następującym grupom tematycznym:
1. Kryteria i miary bezpieczeństwa budowli wodnych,
2. Badania procesów wzajemnego oddziaływania budowli, podłoża i rzeki,
3. Modelowanie stanu wytężenia budowli wodnych,
4. Renowacja starych budowli wodnych,
5. Nowe technologie i materiały budowlane w budownictwie wodnym.
Otwarcie Konferencji oraz referaty generalne odbyły się 1 grudnia 1993 r. w

sali II M w budynku Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii
Rolniczej we Wrocławiu. Pozostała część obrad odbyła się w dużej sali konfe
rencyjnej w Zamku w Rydzynie koło Leszna, w dniach 2 i 3 grudnia 1993 r.

W Konferencji wzięło udział 92 uczestników. Odbyło się 10 sesji, 
podczas których wygłoszono łącznie 57 referatów, w tym 25 zespoło
wych. Wydrukowano Zeszyty Naukowe AR (39 referatów) oraz 
Materiały Konferencyjne (1.8 komunikatów).

W ramach obrad wygłoszono 7 referatów generalnych:
B. Bros: Katastrofy zapór ziemnych,
G. Rouve: Die Uberpriifung der Standsicherheit alter Wasserbau - 

Projekte (Sprawdzenie stateczności starych budowli wodnych),
W. Parzonka: Główne problemy badawcze dotyczące bezpieczeń

stwa i trwałości budowli wodnych na Dolnym Śląsku,
W. Wolski: Zagadnienia geotechniczne w ocenie bezpieczeństwa i 

trwałości ziemnych budowli wodnych,
L. Belloni: Obserwacje z nowych zapór w Tajlandii i Indonezji,
P. Rissler Problems with old gravity dams (Problemy ze starymi 

zaporami ciężkimi),
S. Mackiewicz: Zapory masywne, ich bezpieczeństwo, starzenie si i 

renowacja.
Po każdej sesji odbyła się dyskusja nad przedstawionymi artykułami 

i komunikatami. W ostatnim dniu obrad przeprowadzono dyskusję 
końcową, która poświęcona była ocenie Konferencji oraz jej przyszło
ściowej organizacji.

Podkreślono, że należy jak najszybciej podjąć decyzje dotyczące 
rekonstrukcji i renowacji niektórych budowli wodnych na Dolnym 
Śląsku oraz budowy nowych obiektów.

Wśród pilnych spraw należy wymienić:
- zabezpieczenie istniejącego stopnia wodnego w Brzegu Dolnym, 

narażonego na skutki erozji lokalnej,
- budowę stopnia w Malczycach, dla przerwania procesu erozji 

liniowej i lokalnej poniżej stopnia w Brzegu Dolnym, - budowę 
zbiornika Racibórz o pełnej pojemności rzędu 600 min m ,

- ukończenie modernizacji skanalizowanego odcinka Odry,
- odbudowę regulacji rzeki Odry na jej środkowym odcinku.
Ustalono, że następna II Krajowa Konferencja odbędzie się za 4 lata

w czerwcu 1997 roku, prawdopodobnie również w Rydzynie.
/vvp/
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