O Finansowanie nauki s. 8-9
O Rozmowa o restrukturyzacji RZD s. 3-4
O Święto Nauki Wrocławskiej s. 2
O Dokumenty Senatu s. 5-7
O Granty promotorskie s. 7
O Komunikat Centralnej Komisji s. 10
O Targi Książki Akademickiej s. 11
O Z przymrużeniem okas. 13
O Kącik dobrej książki s. 13
O Ustawa o wynalazczości (5) s. 14
O Nowości Wydawnictwa AR s. 14
O Konferencje* Sympozja * Seminaria s. 16Nr 26 (III), grudzień 1994
cena 5.000 zł
file_0.jpg


UCZELNI
Biuletyn Informacyjny Akademii Rolniczej
we Wrocławiu
ISSN 1233-4790
file_1.jpg

 KRÓTKO
Święto Nauki Wrocławskiej
Jak co roku, 15 listopada poranna Msza Święta w intencji
pracowników i studentów uczelni wrocławskich, odprawio-
na w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego, z udziałem
Chóru Politechniki Wrocławskiej i Kompanii Honorowej
Wojska Polskiego zainaugurowała 49. rocznicę pierwszego
powojennego wykładu we Wrocławiu. Koncelebrze prze-
wodniczył i okolicznościową homilię wygłosił ks. bp. Jan
Tyrawa. "Przyszliśmy złożyć hołd twórcom nauki, którzy
powinni być dzisiaj współczesnymi Judymami" — usłyszeli
wierni zebrani w świątyni. Bezpośrednio po Mszy Św.
złożono wieńce i kwiaty pod pomnikiem Martyrologii Pro-
fesorów Lwowskich i dokonano aktu uroczystego nadania
imienia zmarłegoniedawnoproE Mariana Suskiego gma-
chowi Instytutu Telekomunikacji i Akustyki. Dzień 15 li-
stopada obchodzony jest również jako Święto Uniwersytetu
i Politechniki. Podczas uroczystości w Auli Leopoldyńskiej
wręczono dyplom doktora honoris causa prof. Knutowi
Ipsenowi, zaś w Auli Politechniki dokonano uroczystej
promocji doktorów habil itowanych, wręczono odznaczenia
państwowe, medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody
Ministra Edukacji Narodowej oraz Złote Medale Politech-
niki Wrocławskiej. Zokazji Święta pod patronatem Rektora
P.Wr., KS AZS Politechnika zorganizował szereg imprez
sportowych. Rozpoczęły sięone już 12 listopada a punktem
kulminacyjnym był tradycyjny Bieg Uliczny o Puchar Re-
ktora P.Wr., w którym - mimo deszczu - wzięło udział aż
86 osób.
W godzinach popołudniowych w Gmachu Głównym Uni-
wersytetu odsłonięto tablicę pamiątkową "Laureaci Nagrody
Nobla Profesorowie i Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego"
a sylwetki wrocławskich noblistów zaprezentował dyrektor
Muzeum Historycznego mgr Maciej Łagiewski.
Tegoroczną Nagrodę Kolegium Rektorów przyznawaną
za zasługi w zakresie integracji środowiska naukowego -
obraz Jana Jaromira Aleksiuna - otrzymał prof. Bogumił
Halawa, kardiolog z wrocławskiej Akademii Medycznej.
Sylwetkę laureata i uzasadnienie jednomyślnej decyzji Ko-
legium Rektorów przedstawił Rektor Politechniki Wrocła-
wskiej prof. Andrzej Wiszniewski.
Koncert akademickich chórówzakończyłtegorocznąśro-
dowiskową uroczystość.
/mwj/
Pierwsze dyplomy
francuskiego studium
Uroczyste wręczenie 27 dyplomówprestiżowej paryskiej
ECOLE FRANCAISE GENIE DES SYSTEMES INDU-
STRIELS absolwentom Francuskiego Podyplomowego
Studium Zarządzania Systemami Przemysłowymi na Wy-
dziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocła-
wskiej włączono do programu uroczystości Święta Nauki
Wrocławskiej. Francuskie podyplomowe studium zostało
utworzone dzięki wspólnemu wysiłkowi uczelni francu-
skich i polskich (ze strony polskiej uczestniczyły Politech-
nika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski i Akademia
Ekonomiczna, ze strony francuskiej EcoleNationale Super-
ieure de Nancy). Ecole Centrale dostarczyła program Stu-
dium, rekrutowała francuskich wykładowców i odpowia-
dała za merytoryczny przebieg procesu dydaktycznego.
Studenci przed uzyskaniem dyplomu musieli zaliczyć nie
tylko zajęcia i wykłady obowiązkowe, prowadzone w języku
francuskim, ale odbyć również 3-miesięczny staż w przedsię-
biorstwie (polskim lub francuskim) oraz napisać i obronić
przed francuską komisją pracę dyplomową.
Całość przedsięwzięcia zyskała wsparcie finansowe rzą-
du francuskiego działającego poprzez Fundację France-Po-
logne, a Prezydent Fundacji Jacąues de Chalendar (z
powodu choroby nieobecny na uroczystości) wniósł w tej
sprawie wielki wkład. Uroczystość rozdania dyplomów
otworzyli prowadziłRektorP.Wr. prot Andrzej Wisznie-
wski a wzięli w niej również udział: Senator RP Zbigniew
Romaszewski, Prezes Zarządu firmy Thompson-Polkolor
p. Bernard Varaut, sekretarz ambasady Francji w Warsza-
wie p. Daniel Burette oraz derektor generalny węgierskie-
go Ministerstwa Edukacji Narodowej p. Balzas Dajka.
/mwj/
Okładka, w nieco zmienionej szacie graficznej, wita nas zapowiedzią relacji ze
Święta Nauki we Wrocławiu. Tę środowiskową uroczystość omaiuiamy niezbyt
obszernie, jest to bowiem święto przede wszystkim Uniwersytetu i Politechniki.
Wyrastamy jednak z tych samych korzeni iwprzededniu 50. lecia nauki wpowojennym
Wrocławiu warto o tym pamiętać. "Skromnie, ale uroczyście" — napisało "Słowo
Polskie" i zapewne takie będą też przyszłoroczne obchody, bo —jak można przeczytać
na str. 8-9 — z finansami jest i będzie krucho.
A dżentelmeni ponoć nie mówią o pieniądzach ... tyle tylko, że je mają.
Redakcja
ODDZIAŁ POLSKIEJ AKADEMII NAUK WE WROCŁAWIU |
Centrum Edukacyjne
WYKŁADY WSZECHNICY PAN w semestrze zimowym 1994/95
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18.10.94 r.
Prof. Andrzej Lange
Instytut Immunologii
i Terapii Doświadczalnej
PAN we Wrocławiu
Znaczenie cytokin
(czynników regulujących g
układ odpornościowy)
w rozpoznawaniu i leczeniu |
nowotworów
2

8.11.94 r.
Prof. Józef Ziółkowski
Uniwersytet Wrocławski
Katalizaria kompleksowa 
metali - teoria
i zastosowanie praktyczne 

 3.
22.11.94 r.
Prof. Stefan Mróz
Uniwersytet Wrocławski
Powierzchnia ciała stałego - |
szansa dla techniki
i wyzwanie dla fizyki	
4-
29.11.94 r.
Prof. Maciej Nałęcz
Instytut Biologii
Doświadczalnej PAN
w Warszawie
Nowe możliwości
przeciwdziałania
arteriosklerozie
 5.
6.12.94 r.
Prof. Czesław Radzikowski
Instytut Immunologii
i Terapii Doświadczalnej
PAN we Wrocławiu
Czy istnieją metody	|
alternatywne dla modelu	
zwierząt doświadczalnych
w badaniach biomedycznych |
 6
13.12.94 r.
Prof. Zbigniew Duda
Akademia Rolnicza
we Wrocławiu
Źródła białek zwierzęcych |i|
i ich rola w odżywianiu się
człowieka	
|7.
10.01.95 r.
Prof. Kazimierz Łukaszewicz
Instytut Niskich Temperatur
i Badań Strukturalnych PAN
we Wrocławiu
Krystalografia wczoraj, dziś 
i jutro
8

17.01.95 r.
Prof. Andrzej Dubiel
Akademia Rolnicza
we Wrocławiu
Ginące gatunki zwierząt
w Polsce i na świecie
9.

24.01.95 r.
Dr Ryszard Andrzejak
Akademia Medyczna
we Wrocławiu
Zagrożenie ołowiem	
w Polsce i jego skutki
 Wykłady odbywają się w sali konferencyjnej Oddziału PAN we Wrocławiu przy ul. Podwale 75 
(parter). Początek o godz. 17.00.




CYTAT MIESIĄCA
Człowiek, który zgadza się ze wszystkimi, nie zasługuje na to,
by ktokolwiek z nim się zgadzał
/Winston Churchill/Dostosować skalę
do potrzeb i możliwości
Rozmowa z prof. Eugeniuszem Kołotą,
Prorektorem ds. RZD i Współpracy z Gospodarką Narodową
-Katolicki Uniwersytet Lubelski posiada!przed wojną majątki ziemskie, które pozwalały
utrzymywać tę niepaństwową uczelnię. Akademia Rolnicza jest właścicielem rolniczych
zakładów produkujących jedynie deficyt, a Uczelnia dofinansowuje je z dotacji budżeto-
wej pokrywając ich rosnące zadłużenie. Dlaczego tak się dzieje i czy tak być musi?
-Uważam, że w pytaniu zawarta jest duża nieścisłość, bowiem Uczelnia nie dofinansowujezakładów
doświadczalnych z dotacji budżetowej, a jedynie udziela wsparcia finansowego w postaci pożyczek.
Wracając do postawionego pytania należy stwierdzić, że przy obecnym systemie organizacyjnym i
sytuacji w rolnictwie, nie widzę możliwości by rolnicze zakłady doświadczalne mogły wspierać
finansowo uczelnie. W kwietniu br. na spotkaniu w Komitecie Badań Naukowych z panią Minister
Kozłowską oraz dyrektorami instytutów branżowych pracujących na rzecz rolnictwa stwierdzono,
że wszystkie rolnicze zakłady są zadłużone z jedynym wyjątkiem jakim jest IHAR (Instytut
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie), który produkuje wysokiej jakości materiał siewny.
Wszystkie uczelnie rolnicze i instytuty branżowe borykają się z problemami finansowymi i starają
się zmniejszyć do minimum posiadane areały.
-Ale chyba jednak całe rolnictwo nie produkuje deficytu? Wystarczy zakład wydzierżawić
a przynosi dochód na tyle, że dzierżawca wywiązuje się z opłat i zarabia na siebie. Czy
problem nie leży w czymś innym?
-	Myślę, że zarządzanie jest bardziej skuteczne i racjonalne, gdy znajduje się w rękach prywatnych.
-	Czy zatem administrowanie, jako forma zarządzania rolniczymi zakładami, nie spraw-
dziło się?
-	W roku ubiegłym zastanawialiśmy się nad przemianami organizacyjnymi w rolniczych zakładach
doświadczalnych i wzorem niektórych innych uczelni poszliśmy w tym kierunku, aby powołać
administratorów, wyłonić ich w drodze konkursu, wybrać ludzi najlepiej przygotowanych do tej roli.
Postanowiliśmy dać im duże uprawnienia także w zakresie kształtowania ilości załogi, poziomu płac,
kierunków produkcji. Liczyliśmy, że przyniesie to efekty,zwłaszcza, że administratorzy mieli zapew-
niony dość wysoki udział w zyskach. Jednakże już w połowie roku miałem wątpliwości czy to się
sprawdzi. Nie dopisała też aura — przyszła susza, która zmniejszyła plony, zwłaszcza w produkcji
roślinnej. Zaniepokojony sytuacją, poprosiłem o informację o wynikach finansowych na koniec
sierpnia. Zgodnie z przewidywaniami, wyniki finansowe są bardzo niekorzystne, okazało się bowiem,
że działalność bieżąca - nie mówiąc o zadłużeniu - przyniosła duży deficyt rzędu 4,5 mld zł w RZD
Szczodre, ok. 2 mld w RZD Pruszowice i 1,5 mld w Samotworze, gdzie jesienna sprzedaż jabłek wg
zapewnień administratora może ten wynik poprawić. Mając na uwadze to, że we wszystkich trzech
zakładach działalność bieżąca przyniosła straty, doszliśmy do wniosku, że może nie jest to wina
administratorów, tylko systemu, który się nie sprawdził.
-	Czego w tym systemie zabrakło?
-W konsekwencji nie administrator, tylko Uczelnia ponosi ryzyko i ostateczną odpowiedzialność.
Dług przecież spłaca Uczelnia, a nie administrator. Administratorzy nie podjęli też takich działań, jak
redukcja załogi, nastąpiło przekroczenie funduszu płac.
-A czy nic odgrywa roli niedoinwestowanie zakładów? Przestarzały, nie zawsze sprawny
sprzęt, nie zapewnia przecież dobrej produkcji.
-	Często tak. We wszystkich zakładach przez ostatnie pięć, siedem lat nie kupowano ciągników,
kombajnów do zbioru buraków, ziemniaków, innych maszyn i urządzeń. Nastąpiła dekapitalizacja
majątku i wyposażenie techniczne jest fatalne. Od dłuższego czasu brakowało na to środków
finansowych. Administratorzy są ludźmi wysoko wykwalifikowanymi, ale nie mogli sobie radzić
bez dopływu kapitału z zewnątrz.
-	Inwestycje są więc niezbędne. Jak zatem dziś Pan ocenia, z perspektywy czasu, decyzję
Senatu o wydzierżawieniu RZD Magnice? Zakład można było sprzedać za niebagatelną
kwotę 20 mld zł.
-Dzierżawa nie wyklucza w przyszłości sprzedaży obiektu. Jest to majątek na pewno najlepszy, jeśli
chodzi o gleby, jego położenie i przyszłościowo - być może - będzie można utworzyć tam stację
badawczą, Oczywiście, gdy będą odpowiednie fundusze. Sprzedaż jest zawsze możliwa. Myśmy
dokonali natomiast bardzo korzystnej - moim zdaniem - dzierżawy. Uzyskaliśmy wysoki czynsz
dzierżawny, jest także zapewniona działalność badawcza w ramach zawartej umowy. Sądzę, że nie
pomyliliśmy się.
-	Sprzedaż jest zawsze możliwa, ale nie zawsze znajduje się kupiec, który oferuje korzystną
cenę...
-	Jest to rzeczywiście problem. Chcemy obecnie przedstawić pewne propozycje, ale czy znajdą się
cd. na s. 4
KRÓTKO
Doktorat honorowy U. Wr.
W dniu Święta Nauki Wrocławskiej, podczas uro-
czystości w Auli Leopoldyńskiej, dyplom doktora
honorowego Uniwersytetu Wrocławskiego wręczono
prof. Knutowi Ipsenowi z Uniwersytetu w Bochum.
Laureat jest wybitnym specjalistą prawa międzyna-
rodowego, cieszącym się uznaniem i autorytetem w
świecie. Doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego (1986) i Uniwersytetu w Sheffield (1987),
nagrodzony wysokimi odznaczeniami Rządu Au-
striackiego i Rządu RP za zasługi w nauce i między-
narodowej współpracy naukowej. Przez 10 lat
(1979-89) sprawował funkcję Rektora Uniwersytetu
w Bochum, zaś w latach 1991-93 organizował i był
pierwszym Rektorem Uniwersytetu Europejskiego
“Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą.
/mwj/
Z prac Zespołu
Koordynacyjnego WASK
Praceprzy budowiesieci WASKstopniowo posu-
wają się naprzód a Środowiskowy Zespół Koordy-
nacyjny WASK zbiera się co miesiąc, podejmując
decyzje i opiniując projekty. KBN w roku 1995 ma
zamiar przeznaczyć na sieci, superkomputery i sieci
lokalne ok. 500 mld zł. Wrocław ma szansę na
spory udział w rozbudowie sieci. Na rok bieżący
KBN ma jeszcze do dyspozycji 108 mld zł. Przewi-
duje się, że na Dolny Śląsk z tej kwoty przypadnie
ok. 10 mld zł. Wnioski do KBN o budowę sieci
lokalnych wpłynęły na łączną kwotę ok. 1 bln zł
(Wrocław-32 wnioski, Opole-4, Zielona Góra-
6, Sulejówek - 1), a z uwagi na to, że KBN może
przeznaczyć na ten cel tylko 108 mld zł postanowio-
no - na wniosek prof. Daniela Bema — ustalić listę
rankingową, uwzględniającą w pierwszym rzędzie
sieci środowiskowe i kampusowe. W skład komisji,
która zajęła się tą sprawą weszli: prof. Jan
Zarzycki (przewodniczący), doc. Ludwik Biegała
i dr Henryk Jakubicki. Komisja wytypowała 12
wniosków, z których w toku dyskusji na posiedze-
niu w dniu 6.10.94 r. wyeliminowano dalsze 3 i w
wyniku tajnego głosowania ustalono następujący
ranking: Politechnika Wrocławska - rozbudowa
centralnego serwera 0,5 mld zł, Uniwersytet Wroc-
ławski 3,0 mld zł, Akademia Ekonomiczna - sieć
uczelniana 1,5 mld zł, Akademia Rolnicza -rozbudowa
sieci 2,4 mld zł, Instytut Immunologii i Terapii Dośw.
0,71 mld zł, Instytut Niskich Temperatur i Badań Stru-
kturalnych 0,7 mld zł, WTN -śród, baza bibl. 0,46 mld
zł, AWF 0,8 mld zł, WSI Zielona Góra 0,6 mld zł.
Zespół Koordynacyjny wyraził opinię, aby Cen-
trum Sieciowo-Superkomputerowe dla Kolegium
Rektorów do czasu zakończenia inwestycji zlokali-
zować w Politechnice Wrocławskiej, która zapewni
do końca trwania inwestycji (nie później niż do
końca 1995 r.), obsługęadministracyjną, techniczną
i finansową. Nadzór środowiska byłby realizowany
przez Środowiskową Radę Naukową. Jednocześnie
podjęto prace legislacyjne zmierzające do powoła-
nia środowiskowej instytucji. Reaktywowano Ko-
misję ds. Komputera Dużej Mocy Obliczeniowej,
której celem będzie przygotowanie i uzgodnienie,
w ścisłej współpracy z Jednostką Wiodącą, propo-
zycji zasad funkcjonowania ŚCSSK, trybu rekruta-
cji personelu i harmonogramu zadań do realizacji
przez personel ŚCSS w najbliższym czasie. Z ra-
mienia naszej Uczelni w skład reaktywowanej Ko-
misji wszedł dr Henryk Jakubicki.
/mwj/

KRÓTKO
Z Rady Głównej
VII zebranie plenarne Rady Głównej rozpoczął pize-
wodniczący proC Jerzy Osiowski informując, że
15.09.1994 r. Prezydium RG zaopiniowało projekt nowej
ustawy o PAN. Oceniono ją jako kolejnąpróbę postawie-
nia PAN ponad inne ośrodki: traktuje się PAN jako insty-
tucję, a nie reprezentację środowiska nauki, m.in. w ten
sposób, że zawarte w ustawie sformułowania mówią o
pierwszeństwie w dostępie do środków finansowych.
Zaopiniowano projekty aktów prawnych. Z zadowo-
leniem ptzyjęto zawarte w projekcie ustawy o zmianie
opodatkowania propozycje zwolnień od podatku zaku-
pów na potrzeby nauki. RG proponuje zwolnienia po-
datkowe ptzy zakupie komputerów, oprogramowania,
instrumentów muzycznych. Można mieć jed nak wątpli-
wości, czy wnioski RG dadząjakiekolwiek efekty, gdyż
min. Kołodko w swoich publicznych wypowiedziach
wycofuje się z koncepcji zwolnień.
Wg projektu ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych dochody autonomicznych szkół wyższych są
zwolnione z podatku dochodowego.
W projekcie ustawy o zmianie ustawy o uprawnie-
niach do zniżkowych przejazdów uznano za niewłaści-
we ograniczenie zniżek dla studentów zaocznych i
wieczorowych. Proponowano też wprowadzenie za-
miast "nauczyciele akademiccy" zapisu "nauczyciele
akademiccy i doktoranci", aby jednoznacznie określić
uprawnienia tej ostatniej grupy. Postulowano zniżki na
przejazdy pociągami pospiesznymi i ekspresowymi.
Proponowano, by w ustawie o podatku od towarów i
usług i akcyzie objąć stawką zerową usługi z zakresu
edukacji, nauki i techniki. Jest to korzystniejsze niż
zwykłe zwolnienie od podatku, gdyż pozwala na odli-
czanie od podatku zakupów. Jest to szczególnie ważne
przy nabywaniu kosztownej aparatury z importu. Argu-
mentowano przy tym, że wprowadzenie VATu nie spo-
wodowało zwiększenia dotacji budżetowej.
Pozytywnie zaopiniowano projekt ustawy o przyłą-
czeniu WSP w Słupsku do Uniwersytetu Gdańskiego.
Żywądyskusję wzbudziła sprawa kształcenia i dosko-
nalenia nauczycieli. Działające niegdyś Studia Nauczy-
cielskie zostały przekształcone w Kolegia. Początkowo
Kolegia miały kształcić tylko nauczycieli języków i
znajdowaćsię pod nadzorem uczelni akademickich, tak
jednak nie jest. RG uznała, że reorganizacja powinna się
wiązać z reformą szkolnictwa, należy przy tym określić
minima wymagań formalnych wobec nauczycieli wy-
ższych studiów zawodowych i wypracować formy
współpracy uczelni z kolegiami. Postulowano wprowa-
dzenie państwowych zawodowych egzaminów nauczy-
cielskich i powiązanie zarobków z kwalifikacjami.
Uprzednio RG negatywnie zaopiniowała pewną licz-
bę wniosków o utworzenie niepaństwowych szkół wy-
ższych. Pojawiły się odwołania od tych decyzji.
Zaangażowano nawet w tę akcję Rzecznika Praw Oby-
watelskich, który skierował do RG pismo zarzucające
jej dyskryminację. Ministerstwo i prof. Jerzy Osiowski
wskazali na argumenty drugiej strony: większość od-
rzuconych wniosków deklaruje tak niskie nakłady (np.
50 lub 100 min zł) na tworzone uczelnie, że nie można
spodziewać się ich rzeczywistego funkcjonowania.
Również kadra naukowa byłaby tu zatrudniona na do-
datkowych etatach, poza właściwymi miejscami pracy.
Rozpatizono też wnioski o prawo do nadawania sto-
pni naukowych. Negatywnie zaopiniowano 4 wnioski o
nadawanie stopni doktorskich: Wyższej Szkoły Rolni-
czo-Pedagogicznej w Siedlcach (historia), Wydziału
Telekomunikacji i Elektrotechniki ATR w Bydgoszczy
(elektronika), Wydziału Prawa i Administracji WSP w
Kielcach (nauki polit.) i Wydziału Transportu WSI w
Radomiu (transport).
Pozytywnie zaopiniowano wnioski: Wydziału Nauk
Społ. UAM w Poznaniu o prawo nadawania stopnia do-
ktora habilitowanego nauk o poznaniu i komunikacji,
Wydziału Rewalidacji i Resocjalizacji WSP w Warszawie
o prawo nadawania stopnia nauk humanistycznych w
dyscyplinie pedagogiki i Wydziału Humanistycznego
WSP w Bydgoszczy o prawo nadawania stopnia doktora
nauk humanistycznych w dyscyplinie literatury.
/lj/
dok. ze s. 3
Dostosować skalę do potrzeb i możliwości
zainteresowani-nie wiemy. W tej chwili jest duża podaż ziemi, a małe zainteresowanie jej kupnem.
Ceny są więc na pewno zaniżone.
-	Cena, jaką oferowano za RZD Magnice była wyjątkowo korzystna. Czy gdyby wówczas
zakład został sprzedany, a owe 20 mld zł wykorzystane na doinwestowanie pozostałych
zakładów, ich wynik finansowy nie byłby inny?
-	Sądzę, że nie byłyby to pieniądze, które mogłyby rolnicze zakłady uratować. Sprzedaliśmy dzierżawcy
cały majątek obrotowy (a więc sprzedaliśmy częściowo to gospodarstwo) za ponad 5 mld zł i uzyskaliśmy
900 min zł czynszu. Gdybyśmy gospodarstwo sprzedali, uzyskalibyśmy dodatkowo 14 mld zł więcej, a
więc i tak o 4 mld zł za mało aby pokryć długi pozostałych zakładów. Pieniędzy na wyposażenie
techniczne i tak by nie było.
-	Zatem studenci odbywąjąc praktyki poznają zakłady, które produkują deficyt i pracują
na przestarzałym sprzęcie. Nie sprzyja to chyba również badaniom naukowym. Czy Pan,
a także Komisja ds. Restrukturyzacji RZD mają pomysł na rozwiązanie tego problemu?
-Brak nowoczesnego wyposażenia w środki produkcji nie jest problemem ostatnich lat. Ta sytuacja
trwa od dawna. W tej chwili podjęliśmy szeroko zakrojone działania zmierzające do poprawy kondycji
finansowej naszych zakładów. W tym celu niezbędne jest wyzbycie się części posiadanego majątku i
likwidacja długów. Wszelkie gospodarstwa stanowiące własność Uczelni, które nie służą badaniom i
dydaktyce chcemy zaoferować do sprzedaży, bądź dzierżawy. Jesteśmy uczelnią, która posiada duże
zasoby ziemi - ponad 4 tys. ha, z czego zaledwie 5%, czyli 200 ha to grunty, na których prowadzi się
badania. Pozostała część służy produkcji, bądź po części potrzebom dydaktyki. W tej sytuacji Komisja
ds. Restrukturyzacji RZD na zebraniu miesiąc temu określiła główne kierunki przemian. RZD
Szczodre jest największym dłużnikiem, mimo, że uzyskało fundusze ze sprzedaży stada zwierząt w
Łosicach (ponad 5 mld) i czynsz dzierżawny z Magnic (ponad 900 min zł), to jego dług wynosi ponad
11 mld. Postanowiliśmy zaoferować do sprzedaży lub dzierżawy część gospodarstw RZD Szczodre
(bo jest to wieloobiektowy zakład) pozostawiając jedynie to, co służy potrzebom badań i dydaktyki.
Chcielibyśmy utrzymać gospodarstwo Swojec, gdzie badania są real izowane w największym stopniu.
Jesteśmy zainteresowani sprzedażą lub dzierżawą gospodarstwa Piecowice wraz z gorzelnią, gospo-
darstwa Kamień, Śliwice, natomiast Łosice i Szczodre moglibyśmy zaoferować tylko do dzierżawy z
uwagi na to, że są to tereny, gdzie wylewana jest gnojowica z fermy trzody chlewnej. Na razie ta ferma
jest dzierżawiona, ale czy to dzierżawca, czy my jako właściciele, musimy mieć odpowiednie tereny
do wylewania tej gnojowicy.
-	Czy dla tych propozycji jest akceptacja wśród członków Komisji?
-	Przeprowadziliśmy dyskusję na wydziałach i odbyliśmy spotkanie wszystkich zainteresowanych
prowadzących badania w RZD Szczodre. Jest consensus co do tego, że jeżeli zrezygnujemy z tych
gospodarstw, to należy zapewnić real izację badań czy dydaktyki w Swojcu i na ten cel powinny znaleźć
się odpowiednie fundusze.
-To są rozwiązania na dziś. Jaką ma Pan wizję na przyszłość?
-	Przemiany - w zamierzeniu - idą daleko. Z majątku, który mamy, zostawilibyśmy Swojec jako
gospodarstwo z 300 ha. Tam prowadzone byłyby badania, realizowane do tej pory, bądź rozwinęłoby się
inne. W RZD Pruszowice planuje się utrzymanie gospodarstw: Pawłowice, Pruszowice i Piastów z za-
miarem znacznego uproszczenia produkcji, redukcji zatrudnienia oraz zwiększenia skali badań, zwła-
szcza zootechnicznych i weterynaryjnych, poprzez przeniesienie dotychczas realizowanych tematów z
likwidowanych gospodarstw RZD Szczodre. Samotwór byłby sprzedany lub wydzierżawiony, z wyjąt-
kiem ok. 35 ha, gdzie funkcjonowałyby dwie pracownie: terenowa pracownia Katedry Ogrodnictwa z sa-
dem doświadczalnym i Katedra Podstaw Melioracji. Utrzymamy także Radomierz, przejęty w roku ubie-
głym. Na całym tym obszarze urządzilibyśmy bazę badawczą i dydaktyczną, a pieniądze uzyskane ze
sprzedaży lub dzierżawy przeznaczylibyśmy na spłatę zadłużenia, które wynosi obecnie ponad 17 mld zł.
Nadwyżkę tych funduszy wykorzystalibyśmy na utworzenie stacji doświadczalnych. Mogą to być stacje
o charakterze uczelnianym, międzywydziałowym bądź też stacje wydziałowe lub pracownie terenowe
poszczególnych katedr. Jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje.
-	Czy te rozwiązania zapewnią również finansową samowystarczalność?
-	Nie będą to obiekty samofinansujące się. Zmniejszy to jednak znacznie skalę dofinansowania i byłaby
to dopłata do działalności badawczej i dydaktycznej, a nie dotacja do produkcji rolniczej sensu stricto.
-	Gdy rozmawialiśmy rok temu wyrażał Pan nadzieję, że nadchodzą lepsze czasy dla
rolnictwa. Czy dziś powtórzyłby Pan to samo?
-	Niewiele się zmieniło, to znaczy te czasy nie nadeszły. Dodatkowo susza pogorszyła sytuację.
Spadek plonu np. zbóż jarych był bardzo wysoki, a wzrost cen nie jest proporcjonalny do spadku
podaży. Ceny pszenicy utrzymały się na takim samym poziomie, co w roku ubiegłym, żyta
podobnie, po zbiorach były nawet niższe niż na wiosnę. Mamy przecież nadwyżkę żywności.
-	Jest to chyba problem wszystkich krąjów europejskich ...
-Sytuacja rolnictwa europejskiego jest łatwiejsza ze względu na dotacje państwa, ale i tak mówi się,
że należy zmniejszyć powierzchnię zasiewów o 20%, czyi i część gospodarstw należałoby odłogować.
Również w Polsce należałoby dostosować skalę produkcji do potrzeb.
Rozmawiały:
Maria Wanke-Jerie i Małgorzata Wanke-JakubowskaINFORMACJA O SYTUACJI
FINANSOWEJ UCZELNI
w min zł
I.	Przewidywane wydatki	185.870
1.	Wynagrodzenia osobowe ogółem	89.530
2.	Narzuty na wynagrodzenia	50.140
3.	Amortyzacja jednostek naukowo-dydaktycznych	5.550
4.	Remonty	10.000
5.	Wydatki rzeczowe:
—jednostek naukowo-dydaktycznych	2.950
—	Biblioteki Głównej	1.750
—	Laboratorium Uczelnianego	1.220
—	Pracowni Biologii Biochemii Torfu	450
—	Ośrodka Zastosowań Informatyki	580
—	Wydawnictwa	1.770
—	Stud. Jęz. Obcych, Stud. WF, Stud. Pedag.	800
—	ogólnouczelniane	19.400
6.	Działalność bytowa	1.150
7.	Stypendia doktoranckie	300
8.	Amortyzacja aparatury dydakt. ogólnoucz.	280
II.	Źródła finansowania wydatków	185.643
1.	Dotacja MEN	148.558
2.	Opłaty za studia	2.600
3.	Opłaty administracyjne	520
4.	Opłaty za wynajem pomieszczeń	700
5.	Przychody finansowe	5.700
6.	Wpływy z usług:
—	transportu	270
—	wydawnictw	300
7.	Amortyzacja finansowana z działalności
statutowej - KBN, badań własnych	1.405
8.	Część kosztów ogólnouczelnianych finansowanych
w postaci narzutów z:
—	działalności statutowej KBN	4.560
—	badań własnych	2.070
—	grantów	4.200
—	umów z podmiotami gospodarczymi	980
9.	Wynagrodzenia wraz z narzutami dotyczące
działalności badawczej, finansowane z:
—	działalności statutowej KBN	9.000
—	badań własnych	4.780
III.	Działalność naukowo-badawcza realizowana jest w ramach posiada-
ych środków finansowych.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
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Z SENATU
Porządek dzienny 12. w tej kadencji posiedzenia Senatu w dniu 25 listopada
br. przyjęto bez zmian. JM Rektor zaproponował uzupełnienie składu komisji
skrutacyjnej; dokooptowano mgr. inż. Romana Surę.
•	Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Stanisław Krzywie-
cki przedstawił propozycję zawarcia umowy pomiędzy Akademią Rolniczą
we Wrocławiu a zagranicznymi instytucjami naukowymi:
-	Instytutem Górnictwa i Metalurgii w Changsha (prowincja Hunan w
Chińskiej Republice Ludowej),
-	Vyskumnym Ustavom Luk a Pasienkov w Bańskiej Bystrzycy (Republika
Słowacka),
-	Wydziałem Rolniczym Ain Shams University (Kair, Egipt).
„Wszystkie umowy są bardzo korzystne dla Uczelni i nie związane z obcią-
żeniami finansowymi”-podsumował omówienie propozycji prof. Stanisław
Krzywiecki. Po wyjaśnieniu wątpliwości związanych z okresem funkcjono-
wania umów, Senat jednomyślnie poparł tę propozycję. JM Rektor dodał, iż w
przyszłorocznym budżecie nie przewidziano żadnych środków finansowych
na współpracę z zagranicą (ewentual ne koszty tej współpracy pokrywane być
mają ze środków na działalność statutową).
•	O wstępną zgodę Senatu na wszczęcie postępowania w sprawie nadania
tytułu doktora honoris causa prof. Zygmuntowi Ilryncewiczowi wystąpił
dziekan Wydziału Rolniczego prof. Józef Szlachta, a prof. Adamowi Sro-
czyńskiemu, emerytowanemu profesorowi Politechniki Łódzkiej - dziekan
Wydziału Technologii Żywności prof. Wacław Leszczyński, podkreślając
wagę osiągnięć naukowych i organizacyjnych. Profesorowi naszej Uczelni -
zgodnie z uchwałą Senatu - przyznaje się ten zaszczytny tytuł za osiągnięcia
wyjątkowe i tę wyjątkowość uzasadnił prof. Józef Szlachta. Gorąco poparli
go inni dyskutanci. Senat zaakceptował obydwa wnioski.
•	Senat podjął uchwałę w sprawie przyznania medalu „Za Zasługi dla
Akademii Rolniczej”: prot Irenie Górskiej, prof. Zygmuntowi Ilryncewi-
czowi, prof. Jerzemu Juszczakowi, prof. Antoniemu Kaczmarkowi i prof.
Jerzemu Presiowi.
•	Prof. Stanisław Krzywiecki przedstawił projekt Regulaminu Studiów
Doktoranckich. Formalnie opinia Senatu w tej sprawie nie jest wymagana, a
Regulamin zatwierdza Rektor, jednakże zgłoszone w toku dyskusji uwagi,
pozwoliły wyjaśnić wątpliwości i uwzględnić niezbędne poprawki. JM Rektor
zaapelował o przekazywanie również uwag na piśmie, prof. Stanisław Krzy-
wiecki zaś, dziękując za wszelką krytykę projektu Regulaminu, wyraził radość
z faktu, że „urodziły” się te studia, które przed rokiem były tylko marzeniem.
• Przygotowania do obchodów 50. lecia Nauki w powojennym Wrocławiu
omówił przewodniczący Komitetu Uczelnianego, prof. Stanisław Krzywiecki. JM
Rektor poinformował, że w przyszłym roku ukaże się wydawnictwo specjalne
poświęcone osiągnięciom w różnych dyscyplinach naukowych w okresie 50. lecia.
Dokonania naszej Uczelni będą zamieszczone w obrębie tizech dyscyplin: nauki
rolnicze i weterynaryjne, nauki biologiczne oraz nauki techniczne. Wszystkie wy-
dawnictwa, które ukażąsię w roku 1995 będą sygnowane specjalnym znakiem 50. lecia.
Jako główną środowiskową imprezę planuje się uroczystości 15 listopada. Centralna
uczelniana uroczystość mogłaby byćzorganizowana 14 listopada i wówczas goście
Uczelni uczestniczyliby w środowiskowej imprezie. Prof. Stanisław Krzywiecki
zaapelował do dziekanów o przygotowanie listy zaproszonych gości.
•	Zasady rekrutacji na I rok studiów dziennych i zaocznych w roku akademickim
1994/96 oraz szczegółowy tryb postępowania kwalifikacyjnego przedstawił prore-
ktor ds. dydaktyki prof. Marian Rojek Ptzed dyskusją i zatwierdzeniem zasad,
Senat jednogłośnie wyraził zgodę na powołanie zaocznych studiów inżynierskich
na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka. W toku dyskusji wprowa-
dzono szereg poprawek redakcyjnych precyzujących poszczególne zapisy. Senat
jednomyślnie przyjął zaproponowane zasady rekrutacji na rok akademicki 1994/95.
• Wyniki nauczania na I rokuomówiłprorektords. dydaktyki prof. Marian Rojek
„Większość uczelni wraca do egzaminów wstępnych, przynajmniej z jednego,
wybranego przedmiotu” - zauważył JM Rektor i stwierdził, że postulowane obni-
żenie kosztów kształcenia na I roku nie zostało przez wydziały zrealizowane.
•	W ramach wolnych wniosków JM Rektor poinformował, że:
-	podejmowane są przez senaty uczelni stanowiska w sprawie finansowania
szkolnictwa wyższego,
-	przewodniczący Towarzystwa Psychologicznego prof. Wiesław Łukaszewski
zwrócił się z propozycją utworzenia stowarzyszenia (związku zawodowego) profeso-
rów doktorów habilitowanych i delegowania na zjazd założycielski samodzielnego
pracownika nauki (JM Rektor oczekuje propozycji),
-	o naradzie rektorów szkół wyższych podległych MEN w dniu 24 listopada br.
w Warszawie. Dyskutowano o projekcie ustawy o wyższych szkołach zawodowych
iprojekcie budżetu na rok 1995. Obszerny materiał na temat tej narady-zwłaszcza
w aspekcie finansowych perspektyw na najbliższą przyszłość - oraz wypływające
z tego wnioski zamieścimy w numerze świątecznym GŁOSU UCZELNI, który
ukaże się w połowie grudnia, czyli już za 2 tygodnie.
-	dodatkowe posiedzenie Senatu, poświęcone sprawom RZD odbędzie się 9 grudnia br.
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KRÓTKO
Jak współpracować
z Ośrodkami Doradztwa
Rolniczego
W dniu 15.11.94 r. Ośrodek ds. Wynalazczości,
Wdrożeń i RZD zorganizował w Klubie Pracow-
niczym AR kolejne spotkanie dziekanów wszy-
stkich wydziałów naszej Uczelni, członków
Rektorskiej Komisji ds. Współpracy z Gospodar-
ką Narodową oraz zainteresowanych pracowni-
ków naukowych z dyrektorami Ośrodków
Doradztwa Rolniczego i dyrektorami Wydziałów
Rolnictwa Urzędów Wojewódzkich z 11. woje-
wództw południowo-zachodniej Polski.
Spotkaniu przewodniczył prof. dr hab. Euge-
niusz Kołota - prorektor ds. Współpracy z Go-
spodarką Narodową, przedyskutowano możli-
wości wspólnego opracowania „Strategii rozwoju
rolnictwa w Południowo-Zachodnim Regionie
Polski".
Temat ten wywołał spore zainteresowanie, ale
nie został jednoznacznie zaakceptowany. Prze-
bieg dyskusji wykazał, że jest większe zaintereso-
wanie rozwiązywaniem pojedynczych proble-
mów nurtujących poszczególne województwa,
niż opracowywaniem trudnej „Strategii ...", tym
bardziej, że brak obecnie jednoznacznej polityki
państwa.
W związku z tym ustalono, że do końca
bieżącego roku zostaną sprecyzowane tematy
wspólnych przedsięwzięć oraz powołane ze-
społy realizatorskie.
Spotkanie jeszcze raz potwierdziło, że istnie-
je duże zainteresowanie współpracą Ośrod-
ków Doradztwa Rolniczego z Akademią
Rolniczą we Wrocławiu.
/kg/
575. lecie Uniwersytetu
w Rostocku
Spośród 20. reprezentacji wyższych uczelni
współpracujących z Uniwersytetem w Rostocku na
uroczyste obchody jubileuszu 575. lecia w dniach
11-13 listopada br, przybył z ramienia naszej
Uczelni dziekan Wydziału Melioracji i Inżynierii
Środowiska prof. Włodzimierz Parzonka.
Uniwersytet w Rostocku
jest trzecią co do wielko-
ści - po Heidelbergu i Li-
psku - uczelnią w Euro-
pie Północnej a uniwer-
sytecki jubileusz zbiegł
się z 1000. leciem Mec-
klenbuigii i 777. leciem mia-
sta Rostocku. Dlatego też
współorganizatorami uroczystości były władze miej-
skie a stała się ona zarazem świętem całej społeczności
Rostocka i odbywała się pod hasłem Tratlińo etlnnoaańo.
Wydano z tej okazji książkę poświęconą historii Uni-
wersytetu, której podtytuł brzmi "niech wiele opinii
uczonych walczy o jedną prawdę". Uroczystość za-
szczycili swą obecnością przedstawiciele władz Mec-
klcnburgii - premier i minister szkolnictwa wyższego - oraz
przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Niemiec-
kich. Sesje naukowe związane z jubileuszem otganizowano
już od początku roku akademickiego.
/mwj/
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
TEMPUS II
Począwszy od roku akademickiego 1994/1995
rozpoczęła sie druga faza Programu TEMPUS prze-
widziana na cztery lata 1994/95 -1997/98.
Akademia Rolnicza we Wrocławiu uczestniczy w
programie edukacyjnym TEMPUS od roku akade-
mickiego 1990/1991. W sierpniu 1994 r. zakończone
zostały dwa Projekty Wielostronnej Współpracy:
2150 EW A-Ring i 2683, z trzech JEPówprzyznanych
Uczelni do realizacji w ramach TEMPUSa I (pier-
wszy JEP-0122 zakończony w 1993 r.).
Program TEMPUS II będący kontynuacją trzylet-
niej, wstępnej fazy, obejmuje zasadniczo te same
formy działania, tzn. Joint European Projects, Indi-
vidual Mobility Grants i Complementary Measures.
Wprowadza jednak pewne zmiany i nowości. Do
najważniejszych należy zaliczyć:
-system " finansowania wieloletniego" JEPó w (w
budżecie Programu TEMPUS w danym roku rezer-
wowane będą fundusze przewidziane na trzyletnią
działalność JEPów, a nie - jak to było dotychczas -
na jeden rok ich realizacji),
-polskie uczelnie mogą pełnić nie tylko funkcję
koordynatora ale również kontraktora projektu,
- uruchomienie nowych, dodatkowych kategorii
projektów:
a)	w ramach Joint European Projects - JEPy+ ukie-
runkowane na doskonalenie zatządzania i administro-
wania uczelniami,
b)	w ramach Complementary Measures - CME+
o priorytetowym znaczeniu dla MEN (realizatorów
po stronie polskiej wybiera MEN bez przetargu).
Komisja Wspólnot Europejskich ustaliła budżet
Programu TEMPUS, który na rok akademicki
1994/1995 wynosi 36,8 mnl ECU. Podobnie jak w
latach ubiegłych największajego część przeznaczo-
na została na JEPy, tj. 94,4%, a 2,5% na stypendia
indywidualne.
Do Biura Programu TEMPUS ogółem złożonych
zostało 422 projektów (JEPy strukturalne - 356,
Mobility JEPy - 42, JEPy+ - 24). Wnioski złożone
w ramach wszystkich trzech kategorii oceniane by-
ły, podobnie jak w latach ubiegłych, równolegle w
Polsce i w Brukseli. Lista projektów ocenionych
wysoko po obydwu stronach przygotowana została
wspólnie przez EC Tempus Office i polskie Biuro
TEMPUS, a następnie przedstawiona do ostatecz-
nej decyzji Komisji Wspólnot Europejskich. Jepy
Strukturalne i Mobility JEPy oceniane były dwue-
tapowo. Etap I: ocena zgodności tematyki wniosku
z priorytetami i etap II: ocena merytoryczna/jako-
ściowa. Zgodnie z Vademecum Programu na rok
1994/95, do etapu II zakwalifikowane zostały wy-
łącznie projekty zgodne z priorytetami, pozostałe
natomiast nie podlegały w ogóle ocenie merytory-
cznej, nie były więc też rozpatrywane w ostatniej
rundzie selekcji.
Pracownicy Akademii Rolniczej we Wrocławiu
złożyli do Biura Programu TEMPUS 8 nowych
projektów (6 Structural JEPs i 2 Mobility JEPs). W
wyniku selekcji złożonych wniosków zatwierdzony
został do realizacji tylko jeden projekt z zakresu
ochrony środowiska "Joint Curricula development
for soil and water resource protection (SWARP)"
prof Jerzego Kowalskiego.
Zakończona została także selekcja pierwszej run-
dy wniosków o stypendia indywidualne (złożonych
w terminie do 15 grudnia 1993 r.) w ramach Indivi-
dual Mobility Grants. Do Biura Programu TEM-
PUS ze strony polskiej wpłynęło 146 wniosków.
Zaakceptowano 104 wnioski, tak więc współczyn-
nik akceptacji był wyjątkowo wysoki i wynosił
71%. Przy ocenie wniosków brano pod uwagę za-
warty program pobytu, plan wykorzystania zdoby-
tej wiedzy na uczelni macierzystej, znaczenie
proponowanej tematyki orazwybrany przez kandy-
data ośrodek zachodni. Niewiele wniosków zostało
odrzuconych ze względów formalnych, a najczę-
ściej powtarzającym się błędem był brak zaprosze-
nia lub też zaproszenie do kraju nie będącego
członkiem Unii Europejskiej. Pomimo wyraźnego
stwierdzenia w Vademecum, iż badania nie są fi-
nansowane w ramach Programu TEMPUS, zdarza-
ły się wypadki nadsyłania projektów mających
czysto badawczy charakter, które były od razu kwa-
lifikowane jako nieuprawnione do finansowania.
Do pierwszego etapu kwalifikacji z Akademii Rol-
niczej we Wrocławiu nie wpłynął żaden wniosek.
Wnioski złożone w Biurze Programu TEMPUS w
terminie do 15 czerwca 1994 r. zostały już zareje-
strowane a ich selekcja odbędzie się w najbliższym
czasie. O stypendia ubiegać się będzie 349 kandy-
datów w tym także pracownicy naszej Uczelni.
/hw/
Opracowano wDziale Nauki i Współpracy z Zagranicą .
Czas na ocenę
Minęły cztery lata od uruchomienia pierwszych
projektów, a zgromadzone w Warszawskim Biurze
TEMPUS dane potwierdzają ogromne zaintereso-
wanie środowiska akademickiego tym programem.
W ciągu czterech lat z budżetuTEMPUS-a, który
wyniósł 97,5 min ECU, sfinansowano realizację
257 Projektów Współpracy Międzyuczelnianej
(JEP-ów), pobyt 2025 osób na stypendiach indywi-
dualnych, 76 projektów działań określanych mia-
nem uzupełniających oraz 218 projektów wymiany
młodzieży. Wkład finansowy strony polskiej w
działania wspomagające projekty TEMPUS-a wy-
niósł 28 mld zł (ok. 1 min ECU), z czego 19 mld zł
pochodziło z budżetu MEN, pozostałą zaś kwotę
pokrył KBN. Obecnie 56 uczelni w całym kraju
bierze udział w jakimś projekcie TEMPUS-a, a
jedynie 16 szkół wyższych nigdy się o to nie starało.
Większość spośród 257 sfinansowanych JEP-ów
realizowanych było przez wyższe uczelnie. Dzięki
nim m.in. reaktywowano Instytut Romanistyki w
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, po-
wołano Szkołę Biznesu przy Politechnice Warsza-
wskiej, Centrum Studiów Środowiskowych w
Politechnice Gdańskiej oraz Szkołę Zdrowia Publi-
cznego i Centrum Studiów Europejskich przy Uni-
wersytecie Jagiellońskim. Dzięki funduszom
TEMPUS-a dokonano zmiany i uatrakcyjniono me-
tody nauczania w wielu placówkach. Doszło także
do ożywienia życia naukowego, bowiem z pienię-
dzy europejskich zorganizowano wiele semina-
riów, konferencji i kursów.
Przypominamy, że koordynatorem programu
TEMPUS z ramienia naszej Uczelni jest prof.
Zbigniew DUDA.
/mwj/
Opracowano na podstawie materiału zamieszczonego w
Forum Akademickim Nr 2.

PLAN PRACY SENATU
NA ROK AKADEMICKI 1994/95
PAŹDZIERNIK -1994
1.	Zwiększenie limitu przyjęć na I rok ZSZ na kierun-
ku Geodezja i Kartografia
LISTOPAD - 1994
1.	Opinia Senatu w sprawie REGULAMINU studiów
doktoranckich.
2.	INFORMACJA o obchodach 50. lecia Nauki Pol-
skiej we Wrocławiu.
3.	Zatwierdzenie zasad rekrutacji na I rok studiów w
roku akademickim 1995/96, oraz zasad ptzyjęć laure-
atów „Olimpiad”.
4.	Sprawność nauczania na I roku.
5.	Wyniki finansowe i gospodarcze RolniczychZakła-
dów Doświadczalnych.
6.	Uchwała Senatu w sprawie przekształcenia, dzier-
żawy lub zbycia RZD Szczodre.
GRUDZIEŃ -1994
1.	Działalność Biblioteki Głównej (funkcjonowanie
sieci komputerowej).
2.	Propozycje zmian organizacyjnych w RZD Pruszo-
wice i Samotwór.
STYCZEŃ-1995
1.	Ustalenie zasad podziału środków finansowych na
badania własne, ref. Prorektor ds. Nauki.
2.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowo-rze-
czowego w zakresie inwestycji i remontów.
3.	Zatwierdzenie planu finansowo-rzeczowego inwes-
tycji i remontów na 1995 rok.
Komentarz do dokumentu KBN
Kryteria i tryb przyznawania grantów
Od 1 sierpnia 1993 roku obowiązują znowelizowane
zasady postępowania wobec projektów badawczych
(Uchwala KBN 17/93).
Granty dla młodych pracowników nauki
Otwierają one możliwości ubiegania się o grant promo-
torski. Celem jest zmobilizowanie młodych pracowników
naukowych do uzyskania stopnia naukowego. Tego ro-
dzaju granty mają ułatwić młodym pracownikom nauki
rozwój naukowy i stworzenie warsztatu badawczego, a
także poprawić ich zarobki w okresie doktoratu.
Wniosek o grant promotorski składa, jako kierownik
projektu, opiekun doktoranta (promotor). Wniosek może
dotyczyć także kilku doktorantów tego samego promotora.
Doktorant jest wykonawcą projektu i z tego tytułu przysłu-
guje mu wynagrodzenie - zgodnie z kosztorysem zatwier-
dzonym ptzez KBN. Kierownik takiego projektu
badawczego (promotor) nie powinien pobierać wynagro-
dzenia. KBN nie ogranicza kosztów grantu promotorskiego
(kosztorys winien jednak być - jak zawsze - realistyczny),
natomiast istnieje ograniczenie czasu realizacji. W ciągu
dwóch, tizech lat, tego rodzaju projekt badawczy powinien
zakończyć się pracą doktorską. Warunkiem rozliczenia
projektu badawczego będą co najmniej opinie (szczegóło-
we) recenzentów pracy doktorskiej. Grant promotoiski po-
winien spełniać wszystkie warunki projektu badawczego.
Młodzi badacze mogą także zgłaszać własne projekty
badawcze, bez konieczności legitymowaniasię wcześniej-
szym dorobkiem naukowym. Projekty takie są jednak
ograniczone kwotowo do poziomu ogłaszanego corocznie
w Biuletynie KBN „Sprawy Nauki” dla projektów badaw-
czych nie podlegających opiniowaniu recenzentów. W ro-
ku 1994 ograniczenie to wynosi 50 min zł.
Warunki udziału w konkursie
Wniosek o finansowanie lub dofinansowanie projektu
badawczego może złożyć osoba fizyczna, grupa osób fizy-
cznych tworząca zespół badawczy, a także grupa zespołów
badawczych współrealizujących pakiet projektów. Kon-
kursy są zamykane dwa razy do roku:2 stycznia i 30 lipca.
Sąto ostateczne terminy przyjmowania wniosków na dany
konkurs, ale wnioski można składać ptzez cały rok.
Warunki, jakie winien spełniać wniosek
Szanse na sukces ma projekt badawczy, którego opis
nie sprowadza się jedynie do zasygnalizowania chara-
LUTY -1995
1.	INFORMACJA o prowadzonej współpracy nauko-
wej z ośrodkami zagranicznymi.
2.	INFORMACJA o realizowanych projektach badaw-
czych finansowanych ptzez KBN oraz zawartych umo-
wach na prace badawcze.
3.	Planzakupów inwestycyjnych aparatury naukowej.
4.	Ustalenie zasad podziału środków finansowych na
działalność dydaktyczną w roku 1995 - ref. Prorektor
ds. Nauki.
5.	INFORMACJA o działalności Studenckich Kół
Naukowych.
MARZEC-1995
1.	Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni w
1994 roku.
2.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowo-rze-
czowego Uczelni za 1994 rok.
3.	Zatwierdzenie planu finansowo-rzeczowego Uczel-
ni na 1995 rok.
4.	Zatwierdzenie limitów przyjęć na I rok studiów w
roku akademickim 1995/96.
KWIECIEŃ-1995
1.	Działalność Uczelnianego Laboratorium Anality-
cznego.
2.	Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
MAJ-1995
1. Zatwierdzenie systemu punktów kredytowych- ref.
Prorektor ds. Dydaktyki.
kteru projektowanych badań.
Opis nie powinien przekraczać 5 stron maszynopisu,
ale musi zawierać wyczerpujące i konkretne informacje
o celu badań (oczekiwanych wynikach) i o sposobie
dojścia do tego celu (metoda). Należy zaprezentować
dojrzałą koncepcję rozwiązania problemu, a nie opis
fazy studiów, badań literatury, czy omówienie dopiero
opracowywanej koncepcji przyszłych badań.
Przede wszystkim rzetelność
Starannie i izetelnie opracowany harmonogram oraz ko-
sztorys projektu badawczego znacznie poprawiają szanse
na dobre recenzje wniosku. Niedba,ość wnioskodawcy w
najlepszym razie wydłuża czas rozpatrywania wniosku, a
często prowadzi do jego odrzucenia. Wniosek powinien
dobrze uzasadniać konieczność finansowania proponowa-
nych badań z budżetu państwa. Jego uzasadnienie nie po-
winno budzić podejrzeń, że głównym celem jest uzyskanie
przez wnioskodawcę dodatkowych dochodów.
Dość często zdarza się, że umowa nie odpowiada
wnioskowi. Cżasem nieznaczna w stosunku do treści
umowy zmiana sformułowania tematu czy zadań w
harmonogramie lub opisie, w sposób radykalny zmienia
charakter projektu, który już został zakwalifikowany do
realizacji. Taka niezgodność uruchamia złożoną i często
długotrwałą procedurę korespondencyjnych wyjaśnień
i uzgodnień. Oczywiście środki przyznane na realizację
grantu mogą być przekazane dopiero po ostatecznym i
jednoznacznym uzgodnieniu treści umowy.
Umowy nie podpisuje się in blanco
Obecnie wniosek składa się razem z wypełnionąumową,
podpisaną ptzez wnioskodawcę i jednostkę, w której pro-
jekt będzie realizowany. Należy jednoznacznie stwierdzić:
umowy nie podpisuje się in blanco, a jedynie wypełnia się
jej formularz zgodnie z wnioskiem! Jest to skierowana do
KBN propozycja zawarcia umowy na warunkach zgłoszo-
nych we wniosku. Jeżeli zespół zdecyduje się na zmniej-
szenie wnioskowanej kwoty, następuje procedura nego-
cjacji. Cały wniosek jest integralną częścią umowy.
Środki na publikacje
Wprowadzono pewne ułatwienie, a mianowicie - je-
żeli koszt publikacji nie przekracza 50 min zł wchodzi
ona w koszty grantu bez dodatkowych warunków. Wy-
ższa kwota na publikację wyników projektu pociąga za
Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenia Rady Wydziału
Melioracji i Inżynierii Środowiska
Na 562. posiedzeniu Rady w dniu 18.11.1994 r. odbyło
się kolokwium habilitacyjne dr inż. Krystyny Panek
(Katedra Rolniczych Podstaw Melioracji). Kolokwium to
oceniono jednomyślnie pozytywnie a przy 1 głosie wstrzy-
mującym zaaprobowano wykład habilitacyjny. Stopień
doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie
kształtowania środowiska w specjalności ekologia rolni-
cza nadano dr inż. Krystynie Panek jednomyślnie.
Kolejne 563. posiedzenie Rady odbyło się 22 listopa-
da br. W pierwszej części:
*	Prodziekan, dr hab. prof. AR Leszek Plywaczyk
przedstawił informacje o warunkach uzyskania tytułu
zawodowego inżyniera i postawił wniosek o poparcie
Rady Wydziału w sprawie doliczania do wymiaru zajęć
dydaktycznych 10 godzin obliczeniowych za opiekę
nad dyplomowąpracą inżynierską. Większością głosów
Rada poparła wniosek o wystąpienie w tej sprawie do
Senatu.
*	Powołano komisję ds. rozpatrzenia wniosku dr.
hab. prof. nadzw. Włodzimierza Rajdy (AR Kraków)
o nadanie tytułu naukowego profesora.
*	Powołano recenzentów dorobku naukowego kandy-
datów na stanowisko profesora nadzwyczajnego AR we
Wrocławiu:
-	dr. hab. Władysława Buniaka (Katedra Rolni-
czych Podstaw Melioracji),
-	dr. hab. Andrzeja Drabińskiego (Instytut Melioracji i
Kształtowania Środowiska),
-	dr. hab. Krzysztofa Kuczewskiego (Instytut Bu-
downictwa Rolniczego).
*	Dr hab. prof. AR Krzysztof Nyc przedstawił w
imieniu komisji wniosek o dopuszczenie do kolokwium
habilitacyjnegodr. inż. Tadeusza Kuczyńskiego (In-
stytut Budownictwa Rolniczego). Rada Wydziału wię-
kszością głosów wniosek poparła.
*	Po wystąpieniu dr. hab. Andrzeja Drabińskiego,
Rada Wydziału upoważniła Dziekana do zmian organi-
zacyjnych umożliwiających pełną realizację programu
I semestru studiów doktoranckich w związku z ich
rozpoczęciem 1 grudnia.
*	Na wniosek komisji Rady Wydziału, w wyniku
głosowania, pozytywnie zaopiniowano wnioski o za-
trudnienie:
-	dr. inż. Andrzeja Moryla na stanowisku adiunkta
w Instytucie Inżynierii Środowiska,
-	mgr. inż. Roberta Głowskiego na stanowisku asy-
stenta w Instytucie Inżynierii Środowiska,
-	mgr. inż. Janusza Gubańskiego na stanowisku
asystenta w Instytucie Budownictwa Rolniczego,
-	mgr Małgorzaty Meres na stanowisku asystenta w
Katedrze Matematyki,
*	Prorektor ds. Dydaktyki, dr hab. prof. AR Marian
Rojekprzypomniał pracownikom Wydziału o konieczno-
ści zgłaszania do Działu Organizacji Studiów wszelkiego
rodzaju konferencji, sympozjów i zjazdów odbywających
się w salach dydaktycznych celem uzgodnienia zastę-
pczej sali na zajęcia pizewidziane planem studiów i wcześ-
niejszego powiadomienia o tym studentów.
W drugiej części posiedzenia w dniu 22.11.94 r. od-
było się kolokwium habilitacyjne dr. inż. Adama Nie-
dzielskiego (AR Poznań) na podstawie rozprawy pt.
„Czynniki kształtujące ciśnienie pęcznienia oraz swo-
bodne pęcznienie iłów poznańskich i warwowych”. Ko-
lokwium zostało ocenione jednomyślnie pozytywnie a
wykład habilitacyjny pizy 1 głosie wstrzymującym.
Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w za-
kresie kształtowania środowiska w specjalności grunt o-
znawstwo nadano jednomyślnie.
/mr/
Pewnie nie wszyscy się domyślają, że pod inicjałami
/mr/ ukrywa się Prorektor ds. Dydaktyki prof. Marian
Rojek, choć kto znaicenijegopióro—Autorarozpoznaje.
Obejmując funkcję prorektora, nie tylko nie zaniechał rela-
cjonowania posiedzeń RW,aleprzekazujeteżinne, ciekawe
materiały ze spotkań, w których uczestniczy. Dziękujemy
najserdeczniej za teksty (w tym numerze 4), zawsze świet-
nie napisane, zawsze na czas (niekiedy —jak ta relacja —
w terminie superekspresowym), na dodatek przepisane na
komputerze i zawsze przyniesione osobiście. RedakcjaO POLITYCE FINANSOWEJ PAŃSTWA WOBEC WYŻSZYCH UCZELNI
Zahamować degradację
szkolnictwa wyższegoKonferencja Rektorów Szkół Autonomicznych
Czy Polska ma stać się krajem kolonialnym, 
czy też nadążyć za rozwojem świata?
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Wojciech Wrzesiński, 
jako jedyny z wrocławskiego środowiska naukowego, uczestniczył w
Konferencji Rektorów Szkół Autonomicznych, która odbyła się w
Lublinie w dniu 22 października br. Poproszony o kilka słów komen-
tarza dotyczącego lubelskiego spotkania, powiedział:
"Dyskusja była bardzo ożywiona i doprowadziła do jednogłośnego przy-
jęcia uchwały (publikujemy ją w całości obok), co jest niemałym sukcesem
w gronie rektorów szkół autonomicznych. To oświadczenie zostało potrakto-
wane jako oferta pod adresem Rządu, oferta wskazująca możłiwość realizo-
wania dotychczasowych obowiązków dydaktycznych i naukowych przez
wyższe uczelnie w tym rozmiarze, który został wypracowany, z ostrzeżeniem,
że jeżeli finansowanie wyższych uczelni nie zostanie zmienione, to powstanie
fizyczna niemożliwość realizowania dalej tych zadań. Nie jest to walka o
wyższe pobory, tylko o finansowanie wyższych uczelni: działań dydaktycz-
nych, badań naukowych, o finansowanie wszystkich kosztów związanych z 
zabezpieczeniem materialnych podstaw funkcjonowania. I nie są to żądania 
wygórowane. Mówi się o 2% brutto dochodu narodowego, podczas gdy w 
tej chwili jest 1,2 7%. Pieniądze z budżetu przeznaczone na dydaktykę prawie 
w całości "zjadane" są przez koszty poborów. Najpoważniejszym obecnie 
zagrożeniem jestprzerwanie ciągłościpokoleń w rozwoju badań naukowych. 
Obserwuje się to w niektórych dyscyplinach w wielu ośrodkach. Przy niskim, 
zdecydowanie niedostatecznym stopniu scholaryzacji, który jest w tej chwili,
trzeba będzie — jeżeli finansowanie szkolnictwa wyższego się nie zmieni 30 
powrócić do stanu z 1989 r. Tak jak kiedyś wyjeżdżali z Polski specjaliści 
(ten trend został zahamowany), rozpoczynają się teraz wyjazdy na studia. 
Przy dużych możliwościach paszportowych, przy dużych możliwościach 
finansowych niektórych osób, najzdolniejsi ludzie będą zdobywali wykształ- 
cenie nie u nas, tylko za granicą, często podejmując decyzję o pozostaniu 
tam na stałe. To wszystko sprawia, że dokonujemy obecnie wyboru, czy 
Polska ma być krajem kolonialnym, czy też ma nadążyć za rozwojem 
współczesnego świata. Utrzymywanie obecnej sytuacji grozi zepchnięciem 
Polski do poziomu kraju kolonialnego. Zostaliśmy "zepchnięci pod ścianę" 
i już nie ma gdzie się cofać. Stanowisko rektorów w Lublinie wyraża zatem
troskę środowiska naukowego o przyszłość. Wrocławskie Kolegium Rekto-
rów poparło jednogłośnie stanowisko lubelskie. Wzrost finansowania
szkolnictwa wyższego do poziomu 2% produktu krajowego brutto nie
zaspokoi jeszcze wszystkich potrzeb. Mamy do wypełnienia wiele luk po-
wstałych z niedostatecznego finansowania począwszy od wyposażenia
laboratoriów i biliotek, poprzez stworzenie warunków lokalowych. Płace
są w tym wszystkim ważne, ale nie jedyne. Przy utrzymaniu płac na obecnym
poziomie, nie jesteśmy w stanie utrzymać kadry, która jest związana z
uczelniami. Przy tym tragedia polega nie na tym, że nie mamy kim obsadzić
etatów, ale na tym, że pracownicy nauki podejmują różnego rodzaju
dodatkowe prace zarobkowe nie mając czasu na wykonywanie podstawo-
wych obowiązków związanych z ich indywidualnym rozwojem naukowym.
To później skutkuje obniżeniem efektywności badań naukowych i ich pozio-
mem, a w konsekwencji przenosi się na studentów, których się kształci i
kółko się zamyka. Ten regres staje się coraz bardziej widoczny".
OŚWIADCZENIE REKTORÓW
POLSKICH SZKÓŁ WYŻSZYCH
Rektorzy szkół wyższych, zebrani w Lublinie 22 października
1994 roku stwierdzają, że dotychczasowa polityka finansowa
władz państwowych w dziedzinie szkolnictwa wyższego i nauki
powoduje przerzucanie w coraz większym stopniu kosztów kształ-
cenia na samych studentów, zahamowanie badań naukowych i
pauperyzację pracowników szkolnictwa wyższego i nauki. Projekt
ustawy budżetowej na rok 1995, całkowicie niezgodny z rządowym
programem "Strategia dla Polski", wskazuje na zamiar kontynuo-
wania tej polityki. Jej konsekwencją będzie pogłębianie się degra-
dacji systemu edukacji narodowej i nauki, zwłaszcza obniżanie się
poziomu kształcenia studentów, załamanie się reform państwa i
gospodarki oraz uzależnienie Polski od innych krajów.
Domagamy się od władz państwówych radykalnej zmiany
dotychczasowej polityki w dziedzinie szkolnictwa wyższego i na- i
uki. W szczególności uważamy za konieczne:
1.	zwiększenie nakładów budżetowych na szkolnictwo wyższe i
naukę co najmniej do 2% produktu krajowego brutto w roku 1995; 
2.	ustanowienie w systemie podatkowym rozwiązań, zachęcają- 
cych do inwestowania w szkolnictwo wyższe i badania nauko- 
we oraz uwzględniających wydatki ponoszone przez 
pracowników tego sektora na doskonalenie zawodowe i two- 
rżenie warsztatu badawczego;
3.	ułatwienie młodzieży dostępu do studiów wyższych przez usta- 
nowienieracjonalnego systemu stypendialnego, wprowadzenie 
dogodnych kredytów bankowych na pokrycie kosztów studiów 
i innych form pmocy;
4.	zagwarantowanie najniższego wynagrodzenia asystentów na 
poziomie średniej płacy krajowej, wynagrodzenia profesora na 
poziomie trzykrotnej wysokości tej płacy i stosownego wzrostu 
płac pracowników nie będących nauczycielami akademickimi; 
5.	ustanowienie mechanizmu corocznej waloryzacji nakładów bu- 
dżetowych na szkolnictwo wyższe i naukę oraz wynagrodzeń 
w tej gałęzi pracy;	
6.	zwiększenie nakładów na inwestycje w szkolnictwie wyższym, 
warunkujące przyjmowanie studentów na studia.
Przedstawione rozwiązania stanowią minimum środków konie- 
cznych do zahamowania narastającego kryzysu systemu szkolnie- 
twa wyższego i nauki. Bez ich realizacji rektorzy nie będą mogli 
należycie kierować szkołami wyższymi, tym bardziej, że napięcie 
w środowisku akademickim rośnie, czego wyrazem są spontanicz- 
ne akcje protestacyjne.
Oczekujemy, że Rząd, a w szczególności Minister Edukacji 
Narodowej, którego starania o sprawy szkolnictwa wyższego i 
nauki oceniamy jako niezadowalające, a także Parlament podejmą
konkretne działania w odpowiedzi na nasze oświadczenie. Brak 
tych działań zmusi szkoły wyższe do drastycznego ograniczenia 
przyjęć młodzieży na studia.	

OŚWIADCZENIE KOLEGIUM
REKTORÓW
Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia na swoim spot- 
 kaniu wdniu 25 października 1994 r. przyjęło jednomyślnie następu- 
 jące oświadczenie:
 Rektorzy wrocławskich wyższych uczelni wyrażają najwyższe za- 
 niepokojeniedegradacjąipauperyzacjąpolskiego środowiska nauko- 
 wego. Od szeregu lat realne nakłady na szkolnictwo wyższe 
 sukcesywnie maleją, co przy jednoczesnym znacznym wzroście licz-
 by studentów doprowadziło uczelnie do granicy katastrofy. Upoka-
 rzająco niskie uposażenie nauczycieli akademickich, dekapitalizacja 
 majątku, dalece niewystarczająca pomoc stypendialna dla studentów, 
 są głównymi wyznacznikami tego stanu rzeczy. W tej sytuacji infor-|
 macja o projekcie budżetu Państwa na rok 1995, budżetu pogłębia- 
jącegozapaśćszkolnictwa wyższego, wzbudza powszechny sprzeciw 
	środowiska naukowego. Dlatego też rektorzy wrocławskich wy- 
 ższych uczelni w pełni popierają stanowisko wyartykułowane na 
 lubelskim spotkaniu rektorów uczelni autonomicznych w dniu 22 
 października br.	
Rektorzy wrocławscy apelujądo członków Rządu Rzeczypospolitej 
 Polskiej i do Parlamentariuszy o przyjęcie dokumentu uchwalonego 
 wLublinieza podstawę rewizji projektu budżetu w zakresie dotyczą- 
 cym nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę.
Przewodniczący Kolegium	
Prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński
	
REKTORZY Z PARLAMENTARZYSTAMI
Wspólne posiedzenie
Omówieniu sytuacji finansowej uczelni wrocławskich poświęcone
było spotkanie Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia z
przedstawicielami dolnośląskich parlamentarzystów w dniu 5.10.94 r.
Po wprowadzeniu prof. Wojciecha Wrzesińskiego, rozpatrywano
różne strategie rozwiązania dramatycznego problemu, ale diagnoza,
że degradacja i pauperyzacja polskiego środowiska naukowego stała
się faktem bezspornym, nie budziła niczyich wątpliwości. Od szere-
gu lat nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe maleją, co przy
jednoczesnym wzroście liczby studentów doprowadziło uczelnie do
granicy katastrofy. W dyskusji zwracano uwagę na konieczność
utworzenia silnego lobby naukowego w Sejmie i Senacie RP. Uzna-
no, że tylko zdecydowane naciski - przede wszystkim na Radę
Ministrów - mogą przynieść zmiany.
Było to bodajże pierwsze tego rodzaj u spotkanie w kraju. Jakie będą
efekty - pokaże najbliższa przyszłość. Niemniej, zarówno rektorzy,
jak i parlamentarzyści podkreślali dobrąwolę we wspólnym rozwią-
zaniu uczelnianych problemów. Inwestycje w naukę - potwierdziły
to liczne badania - należą do najbardziej rentownych i w pewnym
sensie najtańszych ze wszystkich możliwych. Sprężynę rozwoju
najłatwiej uruchomić przez poprawę jakości nauczania a ten urucho-
miony zastrzykiem finansowym mechanizm będzie potem działał
skutecznie, precyzyjnie i długo.
/mwj/
RADOSNE ZAKUPY
W łódzkiej Akademii Medycznej każdy z 11 grantobiorców kupił sprzęt nie
będący aparaturą badawczą, a to m.in. zmywarki do naczyń, kuchnie mikro-
falowe, kostkarki do lodu, zamrażarki. Kontrolerzy NIK rozszyfrowali 3
pracowników Politechniki Lubelskiej, którzy zakupili sprzęt komputerowy
(za ok. 300 min zł) w firmie "Broker", gdzie byli zatrudnieni, otrzymując
prowizje (faktury podpisywali raz jako zamawiający, raz jako sprzedający).
Uczeni z Politechniki Poznańskiej zakupili sprzęt w spółce, której byli zało-
życielami i udziałowcami. Te i inne osiągnięcia polskich pracowników nauki
opisał Jerzy Pawlas w tygodniku "Solidarność" nr 44 (319) wartykule "Granty
dobre na wszystko".
/Pryzmat Nr 38/
W GRONIE PROREKTORÓW
Nihil Novi?
Wdniach7 i 8 listopada br. Uniwersytet Wrocławski gościłwswoich
murach prorektorów ds. studenckich wszystkich polskich uniwersytetów.
Spotkanie otworzył, jego cele przedstawił oraz owocnych obrad życzył
JM Rektor prof. Wojciech Wrzesiński, przekazując dalsze prowadzenie
zebrania prorektor ds. studenckich i nauczania Uniwersytetu Wrocła-
wskiego, prof. Krystynie Bukietyńskiej. W pierwszej części pierwszego
dnia obrad, jako zaproszeni goście obecni byli prorektorzy ds. studenc-
kich uczelni wrocławskich oraz:
—	poseł UW, członek sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Postępu
Technicznego, prof. L.Turko,
—	członek Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
prof. A. Morawiecki,
—	wicedyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej, mgr T. Popłonkowski,
—	przedstawiciel Urzędu m.Wrocławia, dr L. Smółka.
Prof. Ludwik Turko przedstawił informację o nakładach na szkolnictwo
wyższe i naukę przewidzianych w przedłożonym przez rząd projekcie bu-
dżetu. Wyniosą one ok.18.4 bln zł, czyli ok.0.7% PKB; wzrost nominalny
w stosunku do 1994 r. wyniesie ok.17%, czyli poniżej poziomu inflacji.
Jedyny,wyraźniejszy wzrost nakładów planuje się na pomoc materialną dla
studentów (fundusz stypendialny),która ma wzrosnąć o ok.40% i wynieść
blisko 3.2 bln zł; realnie nakłady te będą i tak niższe od środków w roku 1993.
Prof. Ludwik Turko przedstawił również najbliższe zamierzenia legislacyjne
komisji sejmowej, której jest członkiem oraz MEN.
Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania, po tym wystąpieniu nastąpiła seria
pytań i głosów dyskusyjnych, do których ustosunkował się referent. W wystąpie-
niach tych poruszono m.in. problemy dotyczące zapowiedzianej akcji protesta-
cyjnej (ograniczenie bądź zawieszenie rekrutacji na studia), możliwości
zwiększenia nakładów na naukę ponad proponowane 0.7% PKB (odpowiedź posła
Ludwika Turki - realnie można dodać 300-500 min zł, czyli 0.01% PKB !) oraz
potrzeby jasnego i jednoznacznego określenia na jakim poziomie i w jakim
zakresie studia są (lub będą) naprawdę bezpłatne. W nawiązaniu do tego
problemu prof. Ludwik Turko podał interesujące obliczenia ilustrującez jednej
strony skalę potrzeb, a z drugiej wielkość planowanych funduszy. Gdyby
podwyżkę pensji wszystkich nauczycieli akademickich o 100% mieli sfinan-
sować wszyscy studenci studiów dziennych, to miesięczne czesne musiałoby
wynieść 2.5 min zł od osoby.
Prof. Andrzej Morawiecki swoje wystąpienie rozpoczął od oświadczenia
(popartego konkretnymi przykładami), iż-wbrew krążącym opiniom-stano-
wisko Rady Głównej w sprawie sytuacji szkolnictwa wyższego i nauki oraz
zasad finansowania tych działów jest całkowicie zbieżne ze stanowiskiem
środowisk uczelnianych oraz komisji sejmowej. Informując o bieżącej proble-
matyce prac Rady Głównej i jej planach na najbliższą przyszłość, prof. Andrzej
Morawiecki skupił się na sprawach związanych z powstawaniem i działalno-
ścią szkół prywatnych oraz oceną jakości nauczania. Większość pytań i wystą-
pień dyskusyjnych (często polemicznych) dotyczyła głównie tych dwu spraw.
Wystąpienie mgr. T. Popłonkowskiego miało charakter głównie informacyj-
ny. Na wstępie potwierdził on zamiar zwiększenia dotacji na pomoc material-
ną. Następnie poinformował o wynikach akcj i rekrutacyjnej; na studia dzienne
przyjęto ok. 5 tys. studentów więcej niż w roku porzednim i ok. 15 tys. osób
więcej na studia zaoczne. Według wstępnych szacunków, studiuje obecnie ok.
382 tys. studentów stacjonarnych i ok. 240 tys. studentów zaocznych (wzrost
o ponad 70 tys. w stosunku do roku ubiegłego). Mgr T. Popłonkowski zauwa-
żył, że ministerstwo jestzaniepokojone znacznym wzrostem przyjęć na studia
zaoczne w niektórych uczelniach. Np. WSP w Zielonej Górze przyjęła ok. 800
osób na studia dzienne, czyli 200 mniej niż w 1993, natomiast na studia zaoczne
ponad 3000 osób, blisko czterokrotnie więcej niż w roku poprzednim. W koń-
cowej części swojego wystąpienia mgr Popłonkowski poinformował o przy-
gotowanym w ministerstwie projekcie ustawy o wyższym szkolnictwie zawo-
dowym (dużo pytań), uruchamianiu - wbrew zapisom ustawowym - nowych
filii, punktów konsultacyjnych i oddziałów zamiejscowych oraz pracom nad
wprowadzeniem (najwcześniej od 1997 roku) systemu kredytów bankowych
dla studentów.
Moja końcowa refleksja po tym kilkugodzinnym spotkaniu, jest niestety
pesymistyczna. Mimo słownych deklaracj i, zapewn ień i dobrych chęci okazuje
się, że faktyczna skuteczność decyzyjna dotycząca zwiększenia dotacji budże-
towych na naukę jest żadna. Nic nie może komisja sejmowa, Sejm w całości,
Ministerstwo Edukacji Narodowej, a nawet cały Rząd. Nihil novi?
Marian RojekZ WYDZIAŁÓW
Posiedzenie Rady Wydziału
Zootechnicznego (21.11.1994 r.)
•	W sprawach dydaktycznych:
-przyjęto sprawozdaniezptzebiegu letniej sesji egza-
minacyjnej i sprawności nauczania na I roku studiów
dziennych i zaocznych,
-zatwierdzonozmiany wplanie kursu magisterskiego
stud ió w stacjona mych,
-zatwierdzono egzaminy rygorowe i nierygorowe na
studiach dziennych i zaocznych w semestrze zimowym
w roku akademickim 1994/95.
•	Rozstizygnięto konkuts na stanowisko profesora zwy-
czajnego w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka. W
konkuisie wziął udział prof. dr hab. Tadeusz Szulc. RW
w tajnym glosowaniu postanowiła jednomyślnie rekomen-
dować na to stanowisko proE dr. hab. Tadeusza Szulca.
•	RW powołała stałą komisję konkursową w nas- tępu-
jącym składzie: prof. dr hab. Zofia Kruczała-Fritz
(przewodnicząca), prof. dr hab. Tadeusz Szulc, dr hab.
Edward Pawlina, dr Teresa Gwara, dr Stefania Kinal.
•	Dziekan przedstawił wytyczne KBN w sprawie roz-
patrywania projektów badawczych i kryteriów ocen
raportów końcowych oraz kryteria oceny jednostek
(kategoryzacja jednostek naukowo-badawczych i szkół
wyższych stosowana przez KBN w 1995 roku).
•	RW przyjęła informację o rozdysponowaniu rezer-
wy finansowej na badania własne, a nadwyżki na wy-
datki rzeczowe związane z dydaktyką.
•	RW zatwierdziła:
-	limit etatów pracowników inżynieryjno-technicz-
nych dla potrzeb dydaktyki,
-	zmianę nazwy Katedry Hodowli Drobiu i Drobnego
Inwentarza na Katedrę Hodowli Drobiu.
/bps/
Spotkanie w Katedrze
W dniu 14.10.1994 r. w sali 5 b Katedry Hodowli Bydła i
Produkcji Mleka odbyło się spotkaniez Prezydentem Związku
Hodowców Bydła Rasy Salers Panem Antoinc Bonal. Tema-
tem wykładu była Jlodowla bydła rasy Salers i możliwości
wykorzystania go w Polsce”. W spotkaniu oprócz pracowni-
ków Katedry udział wzięli m. in. pracownicy Katedry Gene-
tyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt oraz przedstawiciele
Okręgowej Stacji Hodowli Zwierząt we Wrocławiu.
/rnk/
Posiedzenie Rady Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej (22.11.1994 r.)
Rada Wydziału podjęła uchwały dotyczące:
•	wystąpienia z wnioskiem o zgodę na rozpisanie
konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Ka-
tedrze Farmakologii i Toksykologii,
•	wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowe-
go profesora dr. Adamowi Latale. W głosowaniu taj-
nym wybrano recenzentów,
•	wszczęcia przewodu doktorskiego lek. wet. Ryszar-
dowi Znanieckiemu. Zatwierdzono jednogłośnie temat
i tytuł pracy doktorskiej oraz powołano promotora,
•	przedstawienia kandydatów do tytułu honorowego
doktora honoris causa,
•	przedłużenia okresu pobierania stypendium doktor-
skiego przez lek. wet. Jarosława Cierpisza,
•	wystąpienia z wnioskiem o powierzenie funkcji
kierownika Zakładu Diagnostyki prof. dr. hab. Józe-
fowi Nicponiowi.
Ponadto Rada Wydziału:
•	powołała komisję konkursowądo rozpatrzenia kon-
kursu na etat profesora zwyczajnego w Katedrze Ana-
tomii Patologicznej i Weterynarii Sądowej,
•	powołała komisję konkursową do rozstrzygnięcia
konkursu na etat profesora nadzwyczajnego w Kate-
drze Epizootiologii i Klinice Chorób Zakaźnych,
•	powołała komisję do sprawy przewodu doktorskie-
go lek. wet Hanny Łęskiej. Ustalono ponadto zakres
egzaminów doktorskich, powołano komisję egzamina-
cyjną oraz w głosowaniu tajnym wybrano recenzentów,
•	omówiła sprawy finansowe Wydziału za 1994 rok,
•	omówiła sprawę studiów doktoranckich.
/wg/
Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Sto-
pni Naukowych opracowało i przesłało do Rad Wydziałów wyższych
uczelni oraz Rad Naukowych placówek naukowych PAN, instytutów
naukowych i badawczo-rozwojowych w dniu 26 września 1994 r.
stanowisko w niektórych sprawach związanych z prowadzeniem
przewodów habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu nauko-
wego profesora. Ze względu na wagę poruszanych spraw, publiku-
jemy tekst bez skrótów. Dokument składa się z dwóch części. Dziś
— część I, która dotyczy powoływania recenzentów rad w przewo-
dach naukowych.
O TRYBIE POWOŁYWANIA RECENZENTÓW
Komunikat Centralnej Komisji (1)
1.	Zdarza się niekiedy, iż rada wydziału lub rada
naukowa powołuje na recenzentów dorobku kan-
dydata do awansu współautorów publikacji nale-
żących do tego dorobku. Centralna Komisja jest
przeciwna takiej praktyce. Powołanie współautora
na recenzenta jest niezgodne z postulatem bez-
stronności i obiektywności oceny. Recenzent taki
ocenia bowiem najczęściej efekty wspólnej, a
więc również własnej pracy naukowej i nie jest
zainteresowany eksponowaniem jej wad i niedo-
ciągnięć. Wartość takich recenzji jest znikoma, nie
wzmacnia więc uzasadnienia wnioskowo zatwier-
dzenie przez CK habilitacji czy o przedstawienie
przez CK kandydata do tytułu naukowego.
2.	Utrzymuje się, w znaczących rozmiarach, zja-
wisko recenzji grzecznościowych, pozbawionych
krytycznej analizy ocenianego dorobku.
W recenzjach habilitacyjnych często brak wska-
zania, na czym polega istotny wkład habilitanta do
rozwoju uprawianej przezeń dyscypliny naukowej
oraz co nowego i oryginalnego zawiera jego roz-
prawa habilitacyjna.
Dorobek kandydatów do tytułu naukowego oce-
niany bywa bez uwzględnienia aktualnego stanu
wiedzy, bez wyeksponowania dorobku po habili-
tacji, tj. tej jego części, która stanowi podstawę
ubiegania się o tytuł naukowy. Zawodową działal-
ność kandydata - np. w zakresie dydaktyki lub
organizacji nauki i nauczania - często bardzo po-
żyteczną, ale nie mającą charakteru pracy nauko-
wej, niektórzy recenzenci uznają błędnie za
równoważnik osiągnięć naukowych, a więc osiąg-
nięć uzasadniających uzyskanie najwyższego
awansu naukowego.
Osobną grupę stanowią recenzje zawierające
wprawdzie krytyczną, negatywną ocenę dorobku,
zakończone jednak konkluzją pozytywną, nie-
zgodną z treścią całej recenzji. Zjawisko to jest
szczególnie szkodl iwe dla prawidłowego rozwoju
kadry naukowej. Zauważyliśmy je niestety rów-
nież w działalności samej Centralnej Komisji i
podejmujemy kroki, by mu przeciwdziałać. Zwra-
camy się do rad jednostek organizacyjnych o
wspólne działania przeciw dalszemu obniżaniu się
poziomu krytyki naukowej.
W szczególności proponujemy rezygnację z za-
sięgania opinii u tych recenzentów, których kolej-
ne opinie wskazują na brak krytycyzmu w ocenie
bądź brak odwagi w wyrażaniu uzasadnionej kry-
tyki i wynikających z niej wniosków ostatecznych.
3.	W ostatnim czasie obserwujemy coraz częstsze
powoływanie na recenzentów specjał istów z zagra-
nicy. Praktyka pokazuje, że nie zawsze jest to pody-
ktowane brakiem polskich rzeczoznawców w danej
specjalności lub pragnieniem zacieśniania więzi z
nauką światową, lecz nierzadko bywa przejawem
prywatnych, partykularnych interesów nie zwią-
zanych z chęcią doskonalenia procesu opiniodaw-
czego.
W konsekwencji powołuje się recenzentów z
zagranicy, którzy nie znając obowiązujących u nas
kryteriów oceny, charakteru określonego szczebla
awansowego, nie znając języka polskiego (gdy
znaczna część ocenianych prac jest napisana po
polsku) pisząjawnie grzecznościowe opinie, któ-
rych potem nie przedstawiają osobiście podczas
kolokwium habilitacyjnego i nie ponoszą za te
opinie żadnej moralnej czy formalnej odpowie-
dzialności. Nieznaczy to, że specyficzna tematyka
przewodu nigdy nie uzasadnia, z merytorycznego
punktu widzenia, koniecznościzasięgnięcia opinii
zagranicznego specjalisty. Są to jednak wypadki
nieliczne.
Chcemy ponadto przypomnieć,że postępowanie
awansowe musi przebiegać zgodnie z przepisami
określonymi przez obowiązujące prawo, którego
przestrzegania Centralna Komisja ma obowiązek
dopilnować. W myśl tego prawa recenzentem mo-
że być, odpowiednio do rodzaju postępowania,
osoba ze stopniem naukowym doktora habilitowa-
nego lub z tytułem naukowym profesora. Wymie-
niony stopień i tytuł są zdefiniowane przez
obowiązującą ustawę - są to wyłącznie godności
nadawane na podstawie przepisów tej ustawy,
bądź równoważne polskim godnościom na podsta-
wie umów międzynarodowych lub uznawane w
drodze nostryfikacji (habilitacja).
W zdecydowanej większości powoływani recen-
zenci zagraniczni niespełniają tych kryteriów for-
malnyh, a ich oficjalne powołanie w przewodzie
naukowym jest naruszeniem prawa, czego skut-
kiem może być nieważność uchwał podejmowa-
nych przez rady jednostek.
Można i trzeba dyskutować, czy obowiązujące
przepisy w tej sprawie stwarzają niezbędne wa-
runki do rozwoju międzynarodowej współpracy
naukowej i czy nie powinny zostać zmienione.
Zanim jednak to nastąpi, obecne zasady zobowią-
zują nas do przestrzegania obowiązującego prawa.
W tej sytuacji Centralna Komisja proponuje, by
w wypadkach gdy powołanie recenzenta zagra-
nicznego jest merytorycznie uzasadnione i konie-
czne, powoływać takiego recenzenta, ale oprócz
niego tylu recenzentów krajowych, ilu wymaga
obowiązująca procedura. Jeżeli jest to recenzent z
faktycznym, międzynarodowym autorytetem, to
jego opinia będzie miała wpływ na wynik postę-
powania rady (i zostanie odpowiednio zauważona
w Centralnej Komisji) nawet, gdy recenzent ten
nie czyni zadość wymaganiom formalnym.

Wydawnictwo Akademii Rolniczej
na I Krajowych Targach
Książki Akademickiej ATENA’94
w dniach 3-5 listopada br. w Gmachu
Głównym Politechniki Warszawskiej odbyły
się I Krajowe Targi Książki Akademickiej
ATENA’94 pod honorowym protektoratem
Wiceprezesa Rady Ministrów,
Ministra Edukacji Narodowej
prof. Aleksandra Łuczaka, któ-
ry dokonał oficjalnego otwarcia
targów. Organizatorami były:
Wydawnictwo Naukowo-Tech-
niczne Warszawa oraz Biuro
Marketingowe MEGARON z
Poznania. Targi zgromadziły 49
wydawców, w tym 21 uczelnia-
nych oficyn wydawniczych a
ich celem była prezentacja ofert
wydawniczych niskonakładowej książki aka-
demickiej i wypełnienie istniejącej luki w za-
kresie informacji o tych książkach. Imprezami
towarzyszącymi targom był konkurs na Nąjle-
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Na fot. stoisko naszego Wydawnictwa na targach
pszą Książkę Akademicką ATENA’94 oraz
sympozjum naukowe „Książka akademicka w
procesie dydaktycznym ” organizowane przez
Uniwersytet Warszawski i WNT. Główną na-
grodę ATENA ’94 otrzymało Wydawnictwo
Naukowo-Techniczne za 5. tomowy podręcz-
nik z matematyki, nagrodę Ministra Edukacji
Narodowej - Wydawnictwo Naukowe Uni-
wersytetu Poznańskiego za książkę "Dyda-
ktyka chemii" oraz przyznano 5 wyróżnień,
wśród których było tylko jedno wydawnictwo
uczelniane - Wydawnictwo Politechniki
Warszawskiej. Sypozjum naukowe prowa-
dzone przez prof. Radosława Cybulskiego z
Uniwersytetu Warszawskiego wykazało, że na
rynku wydawniczym jest miejsce dla wydaw-
ców dużych i małych, zwłaszcza uczelnianych
którzy w ciągu ostatnich 10 lat podwoili liczbę
tytułów, jak podał w swym wystąpieniu Piotr
Dobrołęcki, dyrektor Oddziału w Warszawie
Biura Marketingowego MEGARON. Główne
problemy wszystkich wydawnictw to brak pie-
niędzy (wysokie oprocentowanie kredytu przy
wysokonakładowych tytułach!), brak dobrej
informacji o wydawanych pozycjach oraz pro-
blemy dystrybucji. Zebrani stwierdzili celo-
wość ewentualnego powołania Sekcji Książki
Akademickiej w ramach Polskiej
Izby Książki.
Wydawnictwo Akademii Rol-
niczej zaprezentowało na targach
wydane ostatnio podręczniki i
skrypty, WIELKI SŁOWNIK
ROLNICZY NIEMIECKO-
POLSKI oraz wszystkie serie Ze-
szytów Naukowych (jak widać
na załączonej fotografii). Naj-
większą popularnością cieszyła
się praca zbiorowa 23 pracowni-
ków Uczelni pod redakcją Stanisława Biesz-
czada i Jerzego Soboty „Zagrożenia, ochrona
i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rol-
niczego”, podręcznik „Statystyka. 15 godzin
z pakietem Statgraphics” autorów: Andrzeja
Dąbrowskiego, Stanisława Gnota, Andrze-
ja Michalskiego i Jolanty Srzednickiej (to
już drugie wydanie tego podręcznika, w rok
zaledwie po pierwszym) oraz WIELKI SŁOW-
NIK ROLNICZY NIEMIECKO-POLSKI
Lesława Zimnego. Dużą popularnością cie-
szył się również (zwłaszcza wśród studentów)
rozdawany w ramach promocji plakat naszej
Uczelni (osoby zainteresowane, zwłaszcza
wyjeżdżające za granicę, mogą otrzymać w
Wydawnictwie bezpłatnie plakat oraz infor-
mator o Uczelni po polsku i po angielsku).
Podczas targów przeprowadzono wiele roz-
mów, by poznać problemy innych wydaw-
nictw uczelnianych. Najdłuższe spotkania
miały miejsce z przedstawicielami dwóch
uczelnianych wydawnictw tej samej branży tj.
SGGW oraz ART
w Olsztynie (nasz
sąsiad na targach).
Problemy mamy
takie same.
Środowisko wroc-
ławskie na targach,
reprezentowały -
poza naszym Wy-
dawnictwem-uczel-
niane oficyny wy-
dawnicze: Politech-
niki i Uniwersytetu.
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Dla Wrocławian
okazjądo poznania
tytułów wydanych przez wspomniane trzy
wrocławskie wydawnictwa uczelniane będą
SPOTKANIA WYDAWCÓW DOBREJ
KSIĄŻKI, które odbędą się wdniach 1-4 grud-
nia br. we wrocławskim Ratuszu.
Jerzy Sobota
Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenie Rady Wydziału
Rolniczego (8,11.1994 r.)
Posiedzenie Rady Wydziału Rolniczego,
które odbyło się 8 listopada 1994 r. składało
się z dwóch części.
W pierwszej części posiedzenia podjęto na-
stępujące uchwały:
•	w sprawie doktoratu mgr. Jacka Lipoka
powołano komisję i ustalono zakres egzami-
nów doktorskich,
•	pozytywnie zaopiniowano wniosek o utwo-
rzenie stanowiska profesora nadzwyczajnego w
Katedrze Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa,
•	powołano mgr. inż. Krzysztofa Gedigę
na stanowisko asystenta w Katedrze Chemii
Rolniczej,
•	powołano Wydziałową Komisję ds. Roz-
woju Kadry Naukowej,
•	zatwierdzono zasady rekrutacji na rok aka-
demicki 1995/1996,
•	zatwierdzono przyznanie dodatkowych 15
godzin za prowadzenie prac magisterskich po-
szczególnym jednostkom Wydziału,
•	zezwolono na prowadzenie wykładów
przez adiunktów niektórych jednostek Wy-
działu.
Druga część posiedzenia Rady Wydziału do-
tyczyła habilitacji dr inż. Stanisławy Strą-
czyńskiej z Instytutu Gleboznawstwa i Och-
rony Środowiska Rolniczego.
Rada Wydziału Rolniczego Akademii Rolni-
czej we Wrocławiu podjęła uchwałę o nadaniu
dr inż. Stanisławie Strączyńskiej stopnia na-
ukowego doktora habilitowanego nauk rolni-
czych w zakresie agronomii.
/g d-s/
Posiedzenie Rady Wydziału
Technologii Żywności
(9.11.1994 r.)
•	Posiedzenie Rady Wydziału rozpoczęło się od
stwierdzenia prawomocności obrad i przyjęcia
protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu
20 września br.
•	RW jednomyślnie zatwierdziła Plan Studiów
Zaocznych na Wydziale Technologii Żywności.
•	Przyjęto informację dotyczącą punktów kredy-
towych.
•	Prodziekan przedstawiła przebieg egzaminów
dyplomowych gdzie średnia z egzaminów wyno-
siła 4,44.
•	Uchwalono zasady rekrutacji na studia stacjo-
narne i zaoczne na rok akademicki 1995/96 oraz
ustalono limity przyjęć na Wydział Technologii
Żywności.
•	W sprawach różnych Dziekan poprosił o uzu-
pełnienie danych do Informatora Nauki Polskiej
oraz o poda nie kontaktów z polskimi naukowca m i
przebywającymi na stałe za granicą.
•	Dziekan przypomniał o pilnym wypełnieniu
ankiet do bazy danych MEN-u.
/lp/STUDENCI O STUDENCKICH SPRAWACHfile_8.jpg


Co to jest IAAS ?
IAAS to międzynarodowe stowarzyszenie zrze-
szające studentów uczelni rolniczych. Jest to nie-
zależna, apolityczna oraz nie działająca dla zysku
organizacja studencka. IAAS został założony w
1957 roku. Obecnie zrzesza studentów z 42
państw.
Zadania IAAS
*	Organizowaniespotkań międzynarodowych,se-
minariów oraz umożliwianie nauki za granicą.
*	Rozwijanie kontaktów pomiędzy studentami
rolnictwa z całego świata.
*	Wymiana pomysłów dotyczących aspektów
kształcenia rolniczego.
*	Organizowanie praktyk dla studentów.
Członkowie
*	Rolnicze organizacje studenckie.
*	Organizaq'e młodzieżowe, w których część sta-
nowią studenci rolnictwa.
*	I nne organizacje, które posiadająsekcję rolnictwa.
*	Pojedyncze osoby.
Spotkanie z Prorektorem
Dnia 26.10.1994 r. o godz. 20°° w klubie „Kata-
kumby" odbyło się spotkanie Prorektora ds. Dyda-
ktyki prof. Mariana Rojka z młodzieżą akade-
micką. Spotkanie było zorganizowane dla studen-
tów lat pierwszych, którzyjednak z powodu „nawa-
łu pracy" nie wykazali większego zainteresowania.
Rozmowa Pana Rektora ze studentami doszła do
skutku dzięki obecności studentów lat starszych.
Pytania do Pana Rektora kierowane ze strony stu-
dentów dotyczyły spraw socjalnych (akademiki,
stypendia, praktyki).
/tc/
SAMORZĄD STUDENCKI
- DYŻURY
Poniedziałek
w godz. 12°° -14°° - Magdalena Zatoń - IV ZOOT
Wtorek
w godz. 11°° -12°° - Jacek Broi - V ROL
w godz. 13°°-1430-Tomasz Szczypka-V MED WET
Środa
w godz. 13°° - 15°° - Michał Negowetti - IV T Z
Czwartek
wgodz. 14°°- 16°°-TomaszCiszewski-IV MED WET
Piątek
w godz. 9°° -12°° - Michał Negowetti - IV T Ż
wgodz. 12°° -14°°-Piotr Majewski - IV I S
PREZYDIUM KONWENTU
UCZELNIANEGO
w semestae zimowym 1994/95 ma spotkania (we-
wnętrzne) we wtorek każdego tygodnia ogodz.2flP°.
Działalność
KONGRESY
Kongres Światowy (General Assembly) odbywa
się każdego lata w innym kraju członkowskim
IAAS.
Kongresom towarzyszą seminaria, wycieczki oraz
imprezy kulturalne.
REGIONALNE SPOTKANIA DYREKTORÓW
Obecnie IAAS j estpodzielonyna dwa makroregio-
ny: Europę i Afrykę.
Azja i Ameryka Południowa wkrótce utworzą
własne regiony.
TYGODNIE WYMIANY
Zwykle odbywają się między dwoma krajami.
Podczas odbywanych wycieczek studenci mają mo-
żliwość poszerzenia swoich wiadomości na temat
gospodarki i kultury innych krajów.
PROGRAM WYMIANY STUDENTÓW
"ExPro"
Działalność "ExPro" dajepolskim studentom mo-
żliwość wyjazdu i praktyki w gospodarstwach rol-
nych za granicą a także oferuje studentom
zagranicznym możliwość przyjazdu do Polski i bliż-
sze poznanie naszego kraju.
SEMINARIA
Komitety Narodowe IAAS corocznie organizują
około piętnastu seminariów o tematyce związanej z
rolnictwem. Są to spotkania trwające od siedmiu do
dziesięciu dni.
OBOZY
Na organizowanych przez IAAS obozach istnieje
REKLAMA KSZTAŁTUJE ZAINTERESOWANIA I POTRZEBY
Pokonać stereotypy
16 listopada 1994r. spotkali się prorektorzy i pełnomoc-
nicy wyższych uczelni wrocławskich z dyrektorami liceów
ogólnokształcących, aby radzić na temat tegorocznej
rekrutacji na I rok studiów. Decyzje senatów szkół wy-
ższych zapadną pod koniec listopada. W szkołach śred-
nich z niecierpliwością oczekują na nie uczniowie klas
maturalnych. Już od początku września dopytują się o
informacje o kierunkach studiów, próbują dokonać wy-
boru, podejmują ważne życiowe decyzje. Chcą jak naj-
więcej dowiedzieć się o przedmiotach i programach
studiów, perspektywach zatrudnienia, kryteriach przyjęć,
liczbie chętnych do studiowania na wybranych kierun-
kach w latach ubiegłych.
Informacji udzielają pedagodzy szkolni, wychowawcy
lub dyrektorzy na podstawie materiałów otrzymywanych
od uczelni. Przyszli maturzyści z uwagą wczytują się w
informatory i pożyczają je do domu, by naradzić się z
rodzicami, przychodzą po następne.
Jeden z dyrektorów, zaglądając do oferty Akademii
Rolniczej, zachwycił się i zdumiał bogactwem i atrakcyj-
nością propozycji, ale jednocześnie wyraził wątpliwość,
czy jego uczniowie wiedzą o oferowanych przez Akade-
mię możliwościach.
Redakcja GŁOSU UCZELNI zwróciła się do mnie z
pytaniem, w jaki sposób szkoły informują o kierunkach
studiów, a także co uczelnia może zrobić, by podnieść
atrakcyjność swojej oferty.
Kandydaci na studia pytają najczęściej o kierunki, o
których coś słyszeli. Wybierają zawody o wysokim statusie
społecznym, mając o nich wiedzę dość stereotypową Dla-
tego najchętniej: ekonomię, prawo, medycynę, psycholo-
gię, anglistykę itp. (bo .marketing", „pieniądze", „banki",
możliwość pracy i zdobywania nowych doświad-
czeń. Można w ten sposób spędzić tydzień przeby-
wając w międzynarodowej grupie.
Publikacje IAAS
Agricultural International Magazine (Międzynaro-
dowy Magazyn Rolniczy), wydawany trzy razy w
roku;
IAAS-Newsletter, miesięcznik;
IAAS Annual Report;
Raporty z seminariów.
Udział studentów
Serdecznie zapraszamy każdego studenta naszej
Uczelni do przyłączenia się do nas i uczestnictwa w
naszej działalności, która ma na celu rozszerzanie
horyzontów na poziomie międzynarodowym.
Bliższe informacje uzyskać można w Komitetach
Lokalnych IAAS, Komitecie Narodowym lub Kwa-
terze Głównej IAAS w Leuven - Belgia.
ADRESY:
Kwatera Główna IAAS
IAAS International
Kardinaal Mercierlaan 92
B - 3001 Leuven
Belgi um
Tel.: + 32-16-220931 ext. 1736
Fax : + 32-16-205032, Telex : 25941 elckul b
E-Mail HQ%IAS%AGR@CC 3.
KU Leuven. AC. BE
KOMITET NARODOWY IAAS POLSKA
ul. Dożynkowa 9 G
61-662 Poznań, tel.: (061) 20 12 41 ext. 215
£ax:(061) 47 4125
„prezes", „adwokat", „rząd dusz", .życiu na ratunek").
Akademia Rolnicza przegrywa, bo jej prestiż zjada-
ją właśnie stereotypy („zagon kapusty", „rów meliora-
cyjny”, „cieląca się krowa"), podczas, gdy uczelnia ma w
istocie niezwykle ciekawe propozycje.
Informatory AR powinny znaleźć się w szkołach, np.
za pośrednictwem kuratorium, można również drukować
plakaty, ulotki, które wywieszane są na tablicach infor-
macyjnych i w gablotach.
Tylko rzetelne, ciekawie zredagowane wizerunki po-
szczególnych specjalności mogąwalczyć ze stereotypa-
mi, a także udzielić odpowiedzi na pytanie, czym się
różnią 3 wrocławskie „ochrony środowiska", czy też
rozszyfrować termin „rozmowa kwalifikacyjna”. Problem
w tym, by informacje trafiły do uczniów starszych klas i
wzbudziły zainteresowanie ZANIM będą się zas-
tanawiać, jaki wybrać kierunek studiów.
Akademia Rolnicza może też zorganizować spot-
kanie z pedagogami szkolnymi, udzielającymi uczniom
pomocy o prawidłowym wyborze kierunku dalszego
kształcenia, informować szkoły o terminach akcji „otwarte
drzwi". W lokalnej prasie mogłyby się ukazać wizytówki
ciekawych kierunków studiów, co maksymalizowałoby
szanse pozyskania najlepszych kandydatów.
Reklama kształtuje zainteresowania i potrzeby. Oferta
uczelni podlegatym samym prawom rynku, co margaryna
„Kasia", albo chrupki „Ruffles" (nawiasem mówiąc wymy-
ślone przez technologów żywności): im lepsza reklama,
tym lepsi studenci, a w przypadku „Kasi" - pyszne ciasto
dla całej rodziny (i masa pieniędzy dla producenta).
Ewa Zawada
IX Liceum Ogólnokształcącez przymrużeniem oka ...ANEGDOTY
*
-Opowiadałem wamjuż tę śmieszną
historię z czasów studenckich Einsteina?
-Dzisiaj jeszcze nie, panie profesorze.
*
Na egzaminie końcowym z anatomii
w akademii medycznej profesor zadaje
studentce wydziału lekarskiego pytanie:
- Jaki narząd, proszę pani, jest u
człowieka symbolem miłości?
-	U mężczyzny czy u kobiety -
usiłuje zyskać na czasie studentka.
-Mój Boże! - wzdycha profesor i w
zadumie kiwa sędziwą głową.
-	Za moich czasów było to po prostu
serce.
*
Student przychodzi na egzamin. Pro-
fesor przygląda mu się uważnie i pyta:
-	Więc nic pan nie umie, jest pan
głupi i mało inteligentny?
-Ależ panie profesorze, dlaczego?
-No bo tyle osób prosiło mnie, żeby
zdał pan ten egzamin.
*
Sędziwy profesor dał się namówić na
brydża ze studentami. Nad ranem, wsta-
jąc od stołu, mówi:
-	Wam, młodym, to dobrze. Wska-
kujecie do łóżek i śpicie.
-	A pan, panie profesorze? - pytają
studenci.
-Ja jeszcze muszę się umyć.
/Słowo Polskie 15-16.10.94/Kącik
dobrej
książki
inspiracją zgromadzenia tekstów i wypowiedzi
profesorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i wy-
dania ich w formie książkowej była licząca ponad
pół tysiąca stron antologia "The Idea of the Univer-
sity. Selections from Papers of First Eight Chief
Exccutives of the University of Chicago from
1891 to 1975", gdzie zebrano wypowiedzi (druko-
wane i niedrukowane) rektorów i innych profesorów
tego wielkiego amerykańskiego uniwersytetu na te-
mat pożądanych kierunków rozwoju uczelni oraz
szkolnictwa wyższego Stanów Zjednoczonych. Uni-
wersytety amerykańskie powstawały i kształtowały
się w kraju wolnym, demokratycznym, rozwijają-
cym się dynamicznie, Uniwersytet w Toruniu zaś,
utworzony nie bez związku z likwidacją starych
polskich uniwersytetów w Wil nie i Lwowie, powstał
w kraju dopiero co wyniszczonym wojną i okupacją,
a że miał być to uniwersytet nowoczesny i europejski
nikt wówczas, w roku 1945, nie tracił nadziei. "TOŻ-
SAMOŚĆ UNIWERSYTETU" jest — podobnie
jak chicagowska "The idea..." — antologią tekstów
rektorów i p rofesoró w Uniwersytetu p ub li ko wa ny ch
i niepublikowanych (bo tylko wygłoszonych, bądź
w przeszłości odrzuconych przez cenzurę), a także
wywiadów, które przeprowadzili redaktorzy toruń-
skiego "GŁOSU UCZELNP'. "Wypowiedzinaszych
Kolegów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odróż-
nia od tekstów profesorów uczelni amerykańskiej
wyczuwana żarliwość w podnoszeniu sprawy tożsa-
mości uniwersytetu. I nic w tym dziwnego! Rektorzy
chicagowskiego uniwersytetu dzierżąc w ręku jego
ster wiedzieli, że nie mogą zboczyć z kursu, który
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wyznaczały standarty światowej nauki.
To dużo! To bardzo dużo! Ale z naszej
perspektywy —to niewiele! Uniwersytet
w systemie budowanym —według okre-
ślenia Hannah Arendt —na "monstru-
alnym kłamstwie" uwikłany był w
stosunki, które narzucały wiele innych
zadań, zadań podstawowych z punktu
widzenia najżywotniqszych interesów
narodu i jego kultury." — czytamy we
wstępie redakcyjnym. "Nigdy tak wiele
nie zależało od nas" — mówi przy każ-
dej okazji Rektor UMK, prof. Andrzej
Jamiołkowski, ale —jak dalej czytamy
we wstępie — świadomość tego nie za-
wsze oznacza zdolność do czynów re-
formatorskich, bo "nasze postawy
kształtowały się w rzeczywistości peere-
lowskiej, a efektem tej socjalizacji jest,
"wyuczona bezradność"". Publikację tej
arcyciekawej książki, wydanej z okazji
jubileuszu Uniwersytetu, sfinansował
Urząd Wojewódzki w Toruniu.
10 zasad doskonałego
businessmana
Sam znajduj sobie pracę, nie czekaj aż kłoś Ci
ją wyznaczy.
Pracując staraj się przejawiać inicjatywę, nie
bądź bierny.
-Konfrontuj :się z wielkini zadaniami, drobne
zadania demobilizują.
-Wybieraj trudne zadania, dzięki nim robi się
postępy.
Kończ zawsze przedsięwzięte zadania, nigdy
nie przerywaj.przed zakończeniem, jakiekolwiek
by ono było.
Bądź przywódcą innych, kierować innymi,
zamiast być kierowanym, jest wielką różnicą w
skali czasu.
-Stwórz sobie plan, pian na dłuższą metę wyra-
bia zdolność przewidywania.
-Miej wiarę we własne siły, w przeciwnym
wypadku Twojej pracy będzie brakować dynamiki
i ciągłości,
-Gały czas staraj się w pełni używać swojego
intelektu, bądź zawsze w pełń i gotowy do działań ia
i obserwuj co dzieje się wokół Ciebie,
-Nie obawiaj się spięć, są one motorem postępu
i bodźcem agresywności w działaniu. Jeżeli oba-
wiasz się. ich, staniesz się nieśmiały i. uległy <

Nowości Wydawnictwa
Akademii Rolniczej
we Wrocławiu
Ustawa o wynalazczości - c.d. (5)
Rozpatrywanie zgłoszenia przez
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Po otrzymaniu zgłoszenia wynalazku lub wzoru
użytkowego Urząd Patentowy (zwany w dalszej
treści artykułu Urzędem) nadaje mu kolejny numer,
stwierdza datę jego dokonania, po czym powiada-
mia o tym zgłaszającego, przesyłając mu " Potwier-
dzenie". W piśmie tym Urząd stwierdza, że
dokonane zostało dnia .... przez .... (podaje tutaj
nazwę lub nazwisko zgłaszającego), oznaczone nu-
merem P-.... (w przypadku zgłoszenia wynalazku)
lub W-.... (w przypadku zgłoszenia wzoru użytko-
wego), zgłoszenie w sprawie uzyskania, odpowie-
dnio - patentu lub prawa ochronnego, na projekt
wynalazczy pL	W piśmie tym-jeżeli opłata nie
została uiszczona w chwili składania zgłoszenia lub
wcześniej - Urząd wzywa zgłaszającego do uisz-
czenia opłaty za zgłoszenie w wysokości.... zł (op-
łata ta co pewien czas ulega zmianom - obecnie
wynosi 2 min zł), którą należy wnieść na konto
Urzędu w terminie jednego miesiąca od dnia dorę-
czenia "wezwania".
łSkrypt przeznaczony jest dla studen-
tów studiów stacjonarnych i zaocznych
trzech kierunków: inżynierii środowiska,
ochrony środowiska oraz rolnictwa.
W pierwszej części skryptu omówiono
najważniejsze przyrządy pomiarowe i
sposoby opracowania uzyskanych wyni-
ków. Rozdziały następne poświęcone są
wybranym metodom opracowania danych
klimatycznych i przeznaczone głównie dla
studentów kierunku inżynieria środowi-
ska, przede wszystkim ze względu na mo-
żliwość wykorzystania zawartych tam
wiadomości w dalszych przedmiotach
kierunkowych i tematyce prac dyplo-
mowych. Dwie ostatnie części skryptu za-
wierają wzory tabel do ćwiczeń obliczenio-
wych z meteorologii oraz prac kontrolnych
(studia zaoczne) i opracowania klimatolo-
gicznego (studia stacjonarne), a także bogaty
zestaw danych liczbowych dotyczących
usłoneczniema, temperatury i wilgotności
powietrza, opadów atmosferycznych oraz
parowania w ostatnich latach i okresach
wieloletnich (dane klimatyczne).
Za szczególnie cenne należy uznać dane
liczbowe (19 tabel) w okresie, gdy nakłady
atlasów wartości wieloletnich są wyczerpa-
ne, natomiast publikacja bieżących danych
meteorologicznych—praktycznie przerwa-
na. Całość materiałów i danych liczbowych
zawartych w skrypcie umożliwia studentom
(korzystającym wyłącznie z ich pomocy) sa-
modzielną, łatwą i pełną realizację obowią-
zującego programu zajęć.
W razie nieuiszczenia tej opłaty Urząd uzna zgło-
szenie za wycofane i postępowanie umorzy. Po
potwierdzeniu przez Urząd daty dokonania zgło-
szenia, zgłaszający może już ujawnić istotę przed-
miotu zgłaszanego rozwiązania osobom trzecim.
Praktycznie oznacza to, że zgłaszający (uprawnio-
ny do patentu lub prawa ochronnego) może już
rozpowszechniać informacje o tym rozwiązaniu w
środkach masowego przekazu lub w reklamowych
prospektach, ujawniając przy tym istotę tego roz-
wiązania, sprzedawać wyrób będący przedmiotem
zgłoszenia, bądź też może zawierać stosowne
umowy z osobami trzecimi, zezwalając im na
korzystanie z tego rozwiązania. W tym miejscu
pragnę Czytelnikom GŁOSU zwrócić uwagę na
wspomniane wcześniej numery P-.... lub W-....
Czasami się zdarza, że niektórzy ze zgłaszających
uważają iż nadane, w chwili zgłoszenia, przez
Urząd numery są już numerami patentów lub praw
ochronnych. Otóż wcale tak nie jest, są to bowiem
tylko numery, pod którymi Urząd zarejestrował
dane zgłoszenie a więc są to tylko numery reje-
stracyjne. Oczywiście, tymi numerami można się
"posługiwać", nawet wskazane jest, aby np. w
prospektach podawać te numery, podając ich pełne
dane (przykładowo: P-305273 lub W-99749),
uwiarygodnia to bowiem prawdziwość podawa-
nych przez nas informacji - każdy z zainteresowa-
nych może sprawdzić w Urzędzie, w określonym
czasie i trybie postępowania, czy podane dane są
prawdziwe.
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Złożenie w Urzędzie zgłoszenia i "uzyskanie" nu-
merów nie oznacza wcale, że uzyskamy patent lub
prawo ochronne. Decyzję w tej sprawie, pozytyw-
ną lub negatywną, wyda Urząd po przeprowadzeniu
określonego postępowania formalno-administra-
cyjnego i merytorycznego. Zazwyczaj decyzja po-
zytywna jest wydawana przez Urząd nie
wcześniej niż po 18-24miesiącach,odchwilizgło-
szenia do ochrony w Urzędzie danego rozwiąza-
nia. Decyzja negatywna może być wydana
wcześn iej, to jest jeszcze przed przeprowadzeniem
tzw. "pełnych badań patentowych", gdy Urząd np.
stwierdzi, że zgłoszenie nie spełnia ustawowych
warunków do uzyskania ochrony. Możesię niektó-
rym Czytelnikom wydawać, że okres oczekiwania
na uzyskanie patentu, w polskim Urzędzie, jest
strasznie długi. Tak wcale nie jest. Wynika to z
przepisów międzynarodowych i okres rozpatry-
wania zgłoszeń winnych państwach, za wyjątkiem
tych co mają tzw. "system rejestrowy", wcale nie
jest krótszy. Zgodnie z art. 34 ustawy o wynalaz-
czości (Dz. U. z 1993 r. nr 26, poz. 117), Urząd
dokonuje ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub
wzoru użytkowego, w wydawanym dwutygodniku
pt. Biuletyn Urzędu Patentowego, niezwłocznie
po upływie osiemnastu miesięcy od daty zgłosze-
nia wynalazku (wzoru użytkowego) lub od daty
pierwszeństwa do uzyskania patentu (prawa
ochronnego), w zależności od tego, który z tych
terminów upływa wcześniej.
Zgłaszający może jednak w podaniu lub w okre-
sie dwunastu miesięcy od daty pierwszeństwa
złożyć wn iosek o do ko na n ie ogłoszeń ia w termi n ie
wcześniejszym. Od dnia ogłoszenia osoby trzecie
mogą zapoznawać się z opisem wynalazku (wzoru
użytkowego), zastrzeżeniami i rysunkami. Osoby
te mogą w ciągu sześciu miesięcy od dnia ogłosze-
nia zgłaszać do Urzędu uwagi co do istnienia prze-
szkód uniemożliwiających udzielenie patentu
(prawa ochronnego).
Ze wspomnianymi elementami zgłoszenia moż-
na zapoznać się w czytelni Urzędu lub też otrzy-
mać (odpłatnie) kserokopię zgłoszenia. Z chwilą
ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazek (wzór użytko-
wy) korzysta już z tymczasowej ochrony od dnia
zgłoszenia go w Urzędzie, chyba że zgłoszenie
zostanie wycofane albo Urząd odmówił udzielenia
patentu (prawa ochronnego). Urząd ogłaszając o
zgłoszeniu zamieszcza w Biuletynie Urzędu Pa-
tentowego następujące dane: numer rejestracyjny,
datę zgłoszenia, symbol międzynarodowej klasy-
fikacji patentowej, datę i kraj uprzedniego pier-
wszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za
granicą lub oznaczenie wystawy, nazwisko i imię
lub nazwę zgłaszającego, miejsce zamieszkania
lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego, nazwisko i
imię wynalazcy (twórcy, -ów), tytuł wynalazku
(wzoru użytkowego), skrót opisu i ewentualnie
jedną figurę rysunku oraz liczbę zastrzeżeń.
W toku postępowania poprzedzającego ogłosze-
nie o zgłoszeniu, akta dotyczące tego zgłoszenia
nie mogąbyć bez zgody zgłaszającego ujawnione
ani udostępnione osobom nieuprawnionym. Urząd
może jednak udostępnić osobom trzecim informa-
cję o dokonaniu tego zgłoszenia, jeżeli zgłaszający
w podaniu, będącym częścią tego zgłoszenia, wy-
razi na to zgodę. W tym przypadku Urząd ujawnia
tylko: numer rejestracyjny, datę zgłoszenia, tytuł
oraz zgłaszającego. W toku badania zgłoszenia
Urząd może zasięgać niezbędnych opinii.
Osoby wydające opinię są zobowiązane do nie-
ujawniania danych dotyczących tego zgłoszenia.
Stanisław Mączka
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sobą wymóg dodatkowego wystąpienia do zespołu o prze-
kazanie środków przeznaczonych na publikację i ujętych
w wyodrębnionej, uznanej wcześniej przez zespół pozycji
kosztorysu.
Zakupy aparatury naukowo-badawczej
KBN w większym niż dotychczas stopniu będzie zwracać
uwagę na merytoryczne uzasadnienie konieczności zakupu
aparatury naukowo-badawczej lub jej wytworzenia.
Szczególnie wnikliwej analizie będą poddawane ko-
sztorysy przewidujące zakup komputerów o dużej mocy
obliczeniowej (stacje robocze). KBN koncentruje się
obecnie na finansowaniu budowy metropolitalnychsieci
komputerowych i wyposażaniu ich w duże stacje robo-
cze. W dalszych planach przewiduje się zbudowanie
krajowego systemu informatycznego dla potrzeb nauki.
Autorzy wniosków o zakup takich komputerów z gran-
tów powinni przewidywać i uzasadnić włączenie w
przyszłości swoich stacji do sieci metropolitalnej.
Okres realizacji grantu
Okres realizacji projektu badawczego nie powinien
przekraczać 3 lat, ponieważ projekt taki powinien opie-
rać się na dojrzalej koncepcji rozwiązania problemu.
Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach ze-
spół może wyrazić zgodę na przedłużenie tego okresu
do 5 lat. Na przykład w rolnictwie cykl wegetacyjny
narzuca poszczególnym badaniom naukowym określo-
ny rytm i tempo prac, w medycynie zaś realizowane są
pewne prace badawcze, które wymagajązebrania odpo-
wiedniej liczby obserwacji w długim przedziale czasu.
Tryb kwalifikacji wniosku
Wniosek po złożeniu jest sprawdzany pod względem
formalnym. Wnioski zakwalifikowane fonnalnie kiero-
wane są do recenzentów. Komitet prosi wnioskodawców
o zaproponowanie recenzentów na oddzielnej kartce w
jednym egzemplarzu. Ta propozycja jest tylko infonnacją
pomocniczą dla zespołu, z której może on skorzystać.
Wskazane jest aby wnioskodawca wyjaśnił, czym jest
uzasadniona sugestia proponowanych recenzentów, a
ta kże dlaczego wniosek nie powinien byćskierowany do
określonych osób.
Jak powstają listy rankingowe
Skala ocen ma cztery oceny pozytywne (znakomity,
bardzo dobry, dobry, przeciętny) i dwie negatywne (sła-
by, niemożliwy do przyjęcia). Po przyznaniu ocen przez
recenzentów i sekcje, następuje obróbka komputerowa,
znacznie bardziej skomplikowana, niż dotychczasowe
wyliczanie zwykłych średnich. Przygotowany przez
ekspertów program, do którego wprowadza się dane w
postaci liczb (wag) przyporządkowanych ocenom słow-
nym, obniża wpływ subiektywizmu niektórych ocen na
ostateczny wynik. Program uwzględnia współczynniki
zgodności i rozbieżności ocen poszczególnych recen-
zentów i sekcji. Sekcja ustala przedstawianą zespołowi
listę rankingową projektów na podstawie uszeregowa-
nia wykonanego przez komputer.
Dzielenie wniosków na kategorie
Zespół kwalifikuje projekty badawcze, dzieli je na
pewne kategorie:
•	do finansowania, z zaznaczeniem - bez zmiany w
stosunku do wniosku lub ze zmianami w stosunku do
wniosku (tzn. ze zmianami w kosztorysie lub harmonogra-
mie, czy w asortymencie aparatury naukowo-badawczej);
•	projekty ocenione pozytywnie lecz nie przyjęte do
finansowania;
•	projekty ocenione negatywnie.
Dlaczego nie finansuje się wszystkich projektów oce-
nionych pozytywnie? Najważniejszą przyczyną jest to,
że system grantów opiera się na zasadach konkursu, w
którym „pula nagród” jest ograniczona. Wygrać ten
konkurs mogą więc tylko najlepsze spośród projektów
dobrych, a nawet bardzo dobrych. Są więc bardzo nie-
wielkie szanse, aby projekt z ostateczną (pozytywną!)
oceną „przeciętny” został sfinansowany.
Odpowiedzialność kierownika grantu
Kierownik projektu badawczego jest odpowiedzialny
za merytoryczną realizację grantu oraz prawidłowe go-
spodarowanie środkami.
Jednostka natomiast jest zobowiązana do nadzoru,
przede wszystkim nad prawidłowością wydatkowania
środków finansowych. Kierownik jednostki może nie
wyrazić zgody na wydatki niezgodne z obowiązujący mi
przepisami i ma obowiązek powiadomić niezwłocznie
Komitet o stwierdzonych nieprawidłowościach.
Zapis, że kierownik projektu dysponuje środkami nie
upoważnia do ich wydatkowania niezgodnie z umową.
Kierownik projektu nie może więc np. zwiększyć wy-
datków na wyjazdy zagraniczne ponad wielkość ujętą w
kosztorysie i zaakceptowaną przez zespół pizy kwalifi-
kacji projektu. Nie można również kupićaparatury innej
niż zatwierdzona, bez uzyskania zgody Komitetu na
zmianę asortymentu. Sprawowanie nadzoru nad realiza-
cją wydatków w ramach grantu i jego obsługa admini-
stracyjna jest obowiązkiem jednostki, która otrzymuje
za to część środków z grantu.
Co z uzyskanymi przychodami
W trakcie realizacji projektu badawczego jednostka mo-
że uzyskać korzyści uboczne, które przysługują jej w
całości. Skutki tego zapisu można zilustrować następują-
co: pewne badania w zakresie nauk rolniczych wymagają
np. zakupu stada zwierząt dla przeprowadzenia ekspery-
mentów. Po ich zakończeniu jednostka może stado sprze-
dać, a uzyskany przychód staje się jej własnością. Ta kiego
trybu postępowania nie można jednak zastosować wobec
aparatury zakupionej z grantu i następnie spizedanej w
czasie jego realizacji, gdyż realizatorzy projektu badaw-
czego uznali, że aparatura ta nie będzie już potizebna do
badań. W tym przypadku uzyskane przychody podlegają
zwrotowi na konto Komitetu.
Raporty roczne są oceniane przez
specjalistów
Kierownik projektu badawczego jest zobowiązany
do składania rocznych raportów i raportu końcowego
po zakończeniu projektu. Raporty roczne są wnikliwie
oceniane. Na tej podstawie zapada decyzja zespołu o
dalszym finansowaniu lub wstrzymaniu finansowania
projektu badawczego, a nawet odstąpieniu od umowy
w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia jej wa-
runków.
Z materiałów Departamentu Badań KBN wyboru do-
konał prof. Andrzej FIIJSTOWICZ, członek Sekcji
Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Zespołu
P-6 Komitetu Badań Naukowych (Nauki Rolnicze) bie-
żącej kadencji.Dział Nauki przypomina
Wnioski o granty KBN można składać w Dziale Nauki w nie-
przekraczalnym terminie do dnia
17 grudnia br.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane przez
Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
KOMUNIKATY SOCJALNE
WYPOCZYNEK ZIMOWY
1.	Wczasy świąteczne w Taszowie (6 dni) 23.12.94 r.-28.12.94 r.
2.	Wczasy sylwestrowe w Taszowie (6 dni) 28.12.94 r.-02.01.95 r.
Cena pobytu 1 osoby wynosi 840 tys. zł (dzieci do lat 7 - 700 tys. zł)
+ 70 tys. zł wieczór sylwestrowy
+ ok. 120 tys. zł transport w obie strony. Osoby spoza Akademii Rolniczej
płacą dodatkowo 10%.
Turnusy wczasowe odbędą się przy min. 40 osobach chętnych. Termin
składania podań mija 31 listopada 1994 r.
3.	Zimowisko dla dzieci w Taszowie
I turnus 28.01.95 r. - 4.02.95 r. (dla dzieci od 10 do 13 lat),
II tumus 4.02.95 r. -11.02.95 r. (dla młodzieży w wieku od 14 do 181at).
Orientacyjny koszt wyniesie ok. 1.500 tys. zł. Istnieje możliwość
rozłożenia opłat na raty (maks. 3). Podania można składać w nieprzekra-
czalnym terminie 15 grudnia 1994 r.
ts- Osoby zainteresowane pracą na zimowisku winny składać pisemne
oferty w dziale Kadr i Spraw Socjalnych w terminie do 15 grudnia 1994 r.
itr W przypadku wolnych miejsc przewiduje się możliwość sprzedaży
skierowań wczasowych dla rodzin z dziećmi.
OBIADY W STOŁÓWCE PRACOWNICZEJ
Imienne listy pracowników ubiegających się o abonamenty obiadowe na
rok 1995, podpisane ptzez kierownika jednostki org. należy składać w Dziale
Kadr i Spraw Socjalnych (pok. nr 13) w terminie do dnia 1.12.1994 r.
Odstępowanie abonamentów osobom spoza Uczelni jest zabronione.
KONKURS OFERT
Akademia Rolnicza we Wrocławiu ogłasza pisemny konkurs ofert ogra-
niczony do pracowników Akademii Rolniczej we Wrocławiu na sprzedaż:
1.	Domu wolnostojącego przy ul. Wschodniej 46/48 o powierzchni
146,50 m2 wraz z prawem wieczystego użytkowania działki o
powierzchni 1312 m". Cena wywoławcza została ustalona na kwotę
323.952.000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia trzy miliony dziewięć-
set pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
2.	Domu wolnostojącego z garażem i budynkiem gospodarczym przy ul.
Wschodniej 50o powierzchni 135,20m + 21,15 m (garaż)+ 16,20 m2
(budynek gospodarczy) wraz z prawem wieczystego użytkowania
działki o powierzchni 934 m . Cena wywoławcza została ustalona na
kwotę 271.452.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden milio-
nów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
3.	Prawa wieczystego użytkowania działki budowlanej przy ul. Wscho-
dniej 52 o powierzchni 1155 m2. Cena wywoławcza została ustalona
na kwotę 122.984.000 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony
dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych).
Oferty pisemne zawierające cenę za budynek i prawo wieczystego użyt-
kowania gruntu należy składać w Sekretariacie Akademii Rolniczej, Wroc-
ław, ul. Mikulicza-Radeckiego 6 w zalakowanych kopertach z napisem
przetarg - ul. Wschodnia	w terminie do dnia 4 grudnia 1994 r.
Bliższych informacji o nieruchomości udziela Dział Gospodarczy AR
tel. 205-208.
Przetarg odbędzie się w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyj-
mowania ofert
Sprzedający zatrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania
przyczyn.
Koszty związanez zawarciem umowy kupna-sprzedaży ponosi Kupujący.SYMPOZJA * KONFERENCJE * SEMINARIA * SZKOŁY
I POLSKI KONGRES UNIWERSALIZMU
Odbył się w Warszawie w dniach 25.09. - 1.10.1994 r. z udziałem około 300
uczestników, w tym 50 z zagranicy. Podczas obrad plenarnych oraz w 15 sekcjach
wygłoszono ok. 200 referatów. Kongres miał charakter naukowy, edukacyjny i
praktyczny. W czasie obrad dokonano próby zbiorowej syntezy aktualnej sytuacji
i jednocześnie starano się nakreślić nowe formy myślenia i działania, współtwo-
rzenia już dziś obszarów, instytucji i mechanizmów uniwersalnego społeczeństwa
oraz uniwersalnego światopoglądu i uniwersalnej etyki. Pod pojęciem Uniwersa-
lizmu rozumie się ruch naukowy, edukacyjny i etyczny. Oznacza on zarówno
obiektywny proces przenikania się społeczności, regionów, narodów, kultur, a
nawet cywilizacji (w pozytywnych jak i negatywnych interakcjach) zmierzający
ku wspólnocie ogól noludzkiej, jak też teorii będącej wynikiem opisania, a zarazem
współtworzenia procesu uwspólnotowienia naszej planety. Z naszej Uczelni
aktywnymi uczestnikami Kongresu byli: drhab. Barbara Gola i doc. dr Zenon
Radziwolski, który zgłosił akces wrocławskiej Akademii Rolniczej do FEDERA-
CJI DLA ŻYCIA.
/zr/
XXV ZJAZD AGROMETEOROLOGÓW
XII ŚWIATOWY KONGRES
MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI
INŻYNIERII ROLNICZEJ
W dniach 29.08. - 1.09.1994 r. odbył się w Mediolanie XII Światowy
Kongres CIGR (Commision Internationale Du Genie Rural). Przy organiza-
cji tego kongresu współuczestniczyły Europejskie, Amerykańskie i Azjatyc-
kie Stowarzyszenia Inżynierii Rolniczej. Odbył się on pod auspicjami FAO.
Z naszej Uczelni wzięły w nim udział 2 osoby:
-doc. Donat Dejas (Instytut Melioracji i Kształtowania Środowiska), który
wygłosił referat "The effect of machines used in maintenance works in
water-courses on natural environment" opracowany wspólnie z dr Elżbietą
Bondar-Nowakowską;
- dr Tadeusz Kuczyński (Instytut Budownictwa Rolniczego).
Ogółem w kongresie wzięło udział 700 osób z 60 krajów. Wygłoszono
ponad 250 referatów.
Następny kongres odbędzie się w 1999 roku w Maroku.
/dd/
(Olsztyn-Mierki, 27-29.09.1994 r.)
Organizatorem tegorocznego,jubileuszowego Ogólnopolskiego Zjazdu
Agrometeorologów był Zakład Agrometeorologii ART w Olsztynie. Na
miejsce spotkania wybrano uroczo położony wśród jezior i lasów mazur-
skich, były ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy KC w Mierkach k.Ol-
sztynka (ok. 30 km na południe od Olsztyna).
W przedmowie do pięknie wydanych materiałów konferencyjnych (198 stron
druku) organizatorzy napisali m.in. "Pomimo braku perspektyw na spektakularne
osiągnięcia w dziedzinie aktywnego kreowania klimatycznych podstaw rolnic-
twa, agrometeorologia pozostaje nauką wykazującą się znaczną dynamiką pozna-
nia i wykorzystania wyników w działalności praktycznej. Z osiągnięć tej dziedziny
korzystają wszyscy, którzy bazując na poznanych relacjach: roślina (zwierzę) —
klimat—produkcja oraz ich układach czasowych i przestrzennych tworzą techno-
logie dostosowane do konkretnych warunków siedliskowych ... Zamieszczone w
niniejszych materiałach prace reprezentuj ąszerokie spektrum zagadnień - od opisu
czasowego i przestrzennego agroklimatu w Polsce, przez szczegółowe rozważania
dotyczące wpływu wybranych czynników klimatycznych na rozwój i plonowanie
roślin,opis zjawisk fenologicznych,do spraw związanych z opracowywaniem i
wykorzystaniem modeli matematycznych dla potrzeb prognoz gospodarczych".
Uczestnikami zjazdu było blisko 80 pracowników naukowych akademii rolni-
czych w Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu i Wrocławiu, SGGW Warsza-
wa,WSRP Siedlce, IMGW Warszawa, IMUZ Bydgoszcz, IUNG Puławy oraz
Uniwersytetu Warszawskiego.
Podobnie jak na poprzednich konferencjach, mocno zaznaczyli swoją obecność
pracownicy Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska. Wśród 16 referatów,
zakwalifikowanych przez organizatorów do wygłoszenia na trzech sesjach plenar-
nych, znalazły się 4 autorstwa pracowników Katedry Agro- i Hydrometeorologii
oraz Katedry Matematyki:
—	dr hab. prof. AR Marian Rojek (KAiH):„Niedobory opadowe wybranych
roślin uprawnych na terenie Polski w okresie 1951-1990",
—	dr inż. Andrzej Żyromsla (KAiH): „Ocena wiosennych zasobów wodnych
gleby w oparciu o częstości dobowych sum opadów atmosferycznych",
—	mgr Krystyna Bryś (KAiH); „Udział czynnika radiacyjnego w ewapotran-
spiracji",
—	dr Elżbieta Musiah (KM); „Opis procesu ewapotranspiracji j ęczmienia
i pszenicy jarej przy pomocy modelu Penmana-Montatha z uwzględnieniem po-
wierzchni listowia".
Ponadto w dwóch sesjach posterowych, na których przedstawiono 21 komunika-
tów znalazła się praca dr inż. Teresy Wiercioch (KAiH) pt. „Współczynniki
empiryczne do wyznaczania ewapotranspiracji aktualne)".
/mr/
Pragniemy złożyć ofertę współpracy w za kresie komputeryzacji. Szcze-
gólną uwagę zwracamy na fakt, iż firma nasza jest upoważniona do
realizacji dostaw sprzętu komputerowego w specjalnym trybie bezcłowe-
go importu celowego (adresowanego).
Tryb bezcłowego importu adresowanego polega na zwolnieniu sprzętu
sprowadzanego wyłącznie do celów dydaktycznych, naukowych lub ba-
dawczych z cła, podatku granicznego i podatku VAT. Daje to łączne
zmniejszenie ceny oferowanego sprzętu o co najmniej 22%. W praktyce
sprzedajemy sprzęt za
3/4 ceny.
Wszystkie ceny są negocjowane a dla uczelni przewidujemy dodatkowe
upusty.
Jako autoryzowani partnerzy techniczno-handlowi firm:
DTK Computer Polska,
Dell Computer Poland,
>«<■ Epson
chętnie zapoznamy Państwa z ofertą tych producentów.
Oferujemy pełny serwis sprzętu komputerowego i sieciowego - zaku-
pionego zarówno u nas, jak i w innych firmach - na miejscu u klienta.
WYBÓR Z LISTY REFERENCYJNEJ REALIZACJI IMPORTU
BEZCŁOWEGO
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1.	Politechnika Wrocławska
•	Administracja Centralna
•	Filia w Jeleniej Górze
•	Instytut Metrologii Elektrycznej
•	Instytut Matematyki
•	Instytut Cybernetyki Technicznej
•	Instytut Budownictwa
2.	Uniwersytet Wrocławski
•	Instytut Chemii
3.	Akademia Rolnicza we Wrocławiu
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