


•EMIA GóRNlCZO. HUTNICZA 
Im. St.Sił(J'lf(] Sto,zlce 

w Krakow;e 

łlll tmJ.!l! t!HM.Utłmtłl 

2 posiedzenia Re.d1 W1dzial~ lle~alurg1cmego9k'6re od.byłe 
s :l,fi w dm.u 22 stycmia 197~ r. 

Ober..ni t Przewodnicz,01 -~siekan pro~.dr hab.inł.Jan c1·anowski 
Członkowie I Prof .dr in.ż.F 111Byrt1J.S1Prof ~.w ciLesld.e

wicz,prof oTG.llalkiedos,p:rot dr int. 
E.Hazanek,prot.dr hab.K.14&Ja...T>O•pro:t.dr 
~.l?ieoh5ipro~.dr 1va ~WQR6łański~prof dr hab. 
P~Wa&lmykłprof dx heb ~T.Senkara.profodr . 
halł,R~B~nese.h,pz·ot' d.r .b.ab.'łe l'awliktprof. 
cttł hab":ti „Wo.-aiek, d.oe.rJr WQBi&łowąs, doc 
dr hab"'.A„J)ługosz,doe.dr J~FcycJ.ryeh,doe 
dr ha.b ,;, S„Gora:&yea$ d.oood.1' ha'b.J~Karp 
do4').J oKo\Y~ski t dooi.)dl" M.Krucińskit doo 
dr Kolt,,l!iińs:d. ,do'1 tJ.z· hab.Z.Kubas, doc. 
dr A~L6piUCQk,t1.Gt <Ir A.Haeur, doc.a.r 
z.Obus~Uto, doo. dr hs"n.K.Przybyłowicz1> 
doc.th• M~RaG~ski1docodr haboJeRJ6 doc. 
dr A.Bahilak,doc tlr habll;R.Wot n:f.aoki,doo 
dr habe J ~Kolendowsk1 1dcc dr Z.Jaglarz, 
doc.dz <1.Lesieck:1 I ~C. - <.:,lv , 1,~. ~ . C=:,-\-0.vc,I,\~ 

:nel&gaei t 1.d.r hab.R.Ssyndler = I-s zy sen. J?OF nPR 
2.dr inże.F.Bijak - ?~zew.RÓW~ Z NP 
3.mgr inś.M.Goleo 
4„dr E.Le~a 
j. dr 1.nt.L.Saciok 

Nieobecność ueprawiecU1wil1 ł 

ł .- Koz i..t;lalti•docedl''" Z„Oaika 
Fozos t ali nieusprawied.tiwil:i. 

Poraądelt d.ziemcy 
v,~-.••ua a ~.......,. 

~ deleg.Prac Nauk. 
- delegoFrac Nauk. 
- delrg.P.es c lia\'ik" 

Ob.doc~dr hab~J$Madej1 docdr hab. 

'1 ,., Zatwiezl(lzeni~ protokołu R.W. a dnia 1ł:h \II~ 19?2 r. 
2 ~ An.al:tza .rono~u młode~ kadr., n aukowe~ 
;, "' 81,,.x-,s11Tom.anie ~ yraebit-gu stud16w dcktoranoki.ch 



4.Intoruo~e o4notmie pno Da4 now.,sd. pl•ad 1 prog;l'a• S..U.ów. 
5.SpraQ b1"-oe 1 wolne ei.oski. 

Na wstępie pos1eclsetia DaJ.ekan Ob.prot.dr hab.Jan Jan.owski sloąl 
gratulao~e nowomianowmqa,.Prof'esol'Qlll w osobaQb. pro:t. dr hab.-T .Pawlik 
i praf:.dr ha'b.B.Wosiek jak r611D.1ei ałoi1l podSfkcwanie odesał--. 
na em.eryturę .P.t'of' •. '?. Piechowi. 
Następni• o głos poprosił Fz.todaiekan doc.dr M.Irruo1ila1,któr' Y 
w i.mi.eau.u a.w slo~l gl'ał;ulac;Jt Dziekanowi Prof.u hab.J.JclllOwskiem.u 
z okazj i o~e. JJ.omina~i profesorakie;j. 

A~~-~f:~!f.d!!!ł!..L~2lL~: . ! . <!-11!f!. l8, };.Il„ 1922 r. 
J.~ wprow:adzeniu pop,rawld. agloszone~ ~ez do~. t„r Y. .lrucińskiego a 
:punkt.B p:pk. c / e-tr 6/ należy dodeó i;,ominę {~o ~acenzer;.ts 1 

d-oc • .u i!&Ż.W~Bialo ·ąsa 
pw.;o.kó? ~ posiedse:"\1a R.w „ dniu 18 ,XlI . 1972 aostał prę3ęty 
i n t w~.U'dM».1 • 

:i,s lkan Wydziału .fl."O:f .d.:r hab.Jan J i1n.r:>rrski ~1-eftt1.:owal sprawę rozooju 
u ·t •j kalr"J na'QkoweJ, podaję<: pr ,z;J' ta.że referat te opraoovrarq 
z-o~ aa połstawie a.nali~ przeprovuiuzonej pr~~• wladd W3 ó.n.alu 
WS!J6'1.nie ~ D,x-ekcj<l I .łtl . AGH 

Ja„tępn1e Prot.dr hab„ Jan J&1--iowski podda..'ł pod 4J'Skus3t pi-o~kt 
Uch ał;r .Racy VlJdSialu do pk~ządku obrad • atu 22.I.'lJ r. 

w d»sk1.is j1 aab1sral.1 slos • 
~~$k JJ&lła.-§~Hi=-U!-'ł~S!R!!!_ """ w3:raża GWą vpnię o niewlaścl.~ 
sł-..m, -.. owaniu sd.ania o kobietach pracUJEłOYoh na stmiowiskach 
n. -ovzyęh 1 naukowo - t eolmioanyeh """ proponuje za:1. .. asem aianę 'takiego 
sf.o~owania • 
.Ponad . zglallsa zastrzotenia co do Wlaśoit1JOźei brzmienia/ pktu , 
str 1 . ~;tek.tv. / •• ~ "~- 2 •. .,1orowa;j odpowiedzialności 
s ·espol 'w specjal1aty~s:zych " • .... ~o eo do punktu 4 str 1 projektu 
doc G r e~ila ewierd.aa,zo w ~sia baćtań kia~owych. !'de powinno 
się ·w_px,owadzać t ak ost.eych r3gorów - ~ote to t-yć jednak zaleceniem 
!::rsf,.~t' *~: f:..~~L - sap:;tu;ie w ju-J.m· pro(;encie s tudia 
{i~.k toranck.1,e Wplytua~ę o.a :.-oswój keii.J-y nm,:ił'~flwe~ w poazcseg6lllych 
Ztu1.J.adt1eh .Neukowyoh 1.14. :tłastę;pnie p2~f <) T ... 3 t):2.kare. zgłasza sastrzeżenii 



=3r.• 

do pUDktu 2 proJoktu QChwał;i. stwierdza;jąc, Z~ilia " roaliczaćn 
samodQelnych p~owiltów Aa.ukoveyoh,3eteli woześn1ej nie nal oty 
sił na n1ch ltonkretrcyoh obowią.u:ów. 
Brak ;jest natomi ast • uchwa.1.e pu.nktu mówiącego o zaohęcie do 
prac~ nauoweji = ca;y ni e dodać p\'mktu o pti.blikac j ach ~t 

~2ci,.<ą.: e~ttthi H!!__POpio:t„a wypowiedź dool)Gorczyo3 odnoanie zatrud
niena i pracy kobiet w rdektóąoh Zakła4aoh. 
Prsy ustalaniu ltierunków u 0W3ch I.U. należy mieć 1 a uwadze przJ """ 
szlotć, k1erm:dt1 które w ehwili obocne3 wydawać by się mcgly $będne 
megą aie6 olbrzymie m aoz61lie w prQsalości,s tego też względu na 
probl• ten. nel e:ty zm:·óció lH1om, \tW&gf o 

~!C:.~Z: if!:!c,§~~§ł*! - prsyohyla się do opinii wypo11iedsie,..azy (~l~ 
prze~ doo.Gorczycę 1 p:t"o.f „ Setlkarę, nadmieniaJ(IC ;jedno ze!'l'.l:l u i t 
zdarą się, ż · . ni e pow:J.er.»a się opieki nlld doktoranta.Ili n.1ek t6r;,111 

samodsodai el.Dym pcaeown.ilipn nauki. 
To samo do-tyez3 recenzowani e prao dokto~ich0 Ponao.t-o a.oe. s t ai·onka 
stwio~daa.że v.iel..t.:ietiy 11.astę_p u,ją &by:t"poeopne" uii.~ 'T w tęmat7ca 

prao naukowyett , ot- odl>i J a się niakora;;stnie na dals,tęJ p'!i!'IAC"I ~1.a.uko
wej den.ego Zaapolu„ 

DP j.:n.b-,lf . Bi:';Gk, - i~ł~Sllłil S-a$'C~tiŻ6llie do pi.mktu 2 ;! -~ 1 •I-O;it}kt·u 
- -~ ..... '! ....... iC;!t;~-- , ,Il" tl-r 

u ~ e:q,podaj~'('}; ~e tak aformltl'.owaue :p'ł.'IWtty winxey bJc ~~ilecf>.n.i\łM.t it 

e Yl :U1' oohłi'ałą_ 'JJJ!l „ 

!!Pf'• ~!!b??!~.~ -;;!L~~!!~ą - sw-raoa uwagę D.Ei :fak\ w Jak r5. ~1.e. 
stopniu aaleś;_v r czwóJ ~ odego praeowm.ka ofl jego nauctfJQtle~. 
~ -,i ~ t ~ednoc :.HsAn:i.e p:rri:-,.,_· .. &d pr~dłowe3 we;pólpraa:y .... ".6~\tf.\$ 
" Die misv~ i ·at1 ?1eń l ee-z u.oae:6. 1 081.,J seapól " 
inaoze3 1.syatant i aaniodzielni pracownicy„ 

Doc.J.Kow~ski - zwraca we.gę M tak.ii sbyt małe~ możliwośoi stat 6w 
.................. > ===-~ 
.zagraniozr;cych dla asystentów,i starszych aa;ysten"tów. St wier d~a 
jedn6oaeśn1e,t.e jeśli aieD.1 sit t-ego stan, r:.eioa to ni e 1t\& co 

myśleć o właściwym roswoju nallkoW1Sl• 
W dals••~ csęś~i swej w,pewiedzi dec.Xowalski porusza sprawi recen
&j1 prac doktorskich 1 promotorstwa tych prac - brak sleoeń 
w W1dzialu. Wypońedi& swą kończy stwierdsen1emt" obow1.ązkieai 

spolecsn;fll ~est poaoo niekt6r.ya s811odzieln:ya pracoaikom nukowyn&. 



Docodr K.Xusińak1 - atwierdaa, ż~ jeżel.i doprowadsiq do stworzenia 
odpowie41lioh sespoló• n.aukoęch w Zaltlaclaoh D.,wlaściwe "1'.PO„tiJIQ 
aparaturt swo~ wlałci•'l łl-.OsfX'ę pracy prą ron1,sywaniu 
problemów naukowych - 'to tya właśnie zainteresuje111 llloq kadl't 
naukową 1 sapeWll.i.my ~•j właściwy r ozwó~. 
:Q.22..:,gr_ ~~~.Sz<¼91'!U!! ... - Plan ,którego doęcay-1 referat p.Dziekana 
J anowskiego opraaowq w r oku 196t był p~anem optym.istyoziqm -
stąd też doo.Gorosyoa uwatl, śe plan hab1litac~1- został zrealizowa
ny dobrze,a nie zao.awala.jąco. Podkreślił przy ł;Jlm ,t·e badań naukowych 
ni e da się ściśle zaplanować 1 przestrzgać zbyt rsgorystyezn1e. 

. . .I. 

!I~~...!ł!b 1 !~~!Yi~_.-.Promotorstwo przewod6w doktorsk.i eh zale2l 
przede wszystkim od samodziel . r.aoownikao Trudno sobi e wyobrazić 
p:rzydi'.ielać admini ·tracyJnie dok ,,ran·"'a o promotor a„ 

t <>c .dr ll&b. A.Staronka - uwaźa, że wiel e zeł.ety od kierownictwa Zak .. .,, -- ~-~ ;i;. ._,...-,,,,,_...,.._. ~ .......... .,. . 
ł adu jak prowadzi 1-oadaiu dokt rant6u pomiędzy possezególn:ych 
sam:ocb:leln;ych pracowników,.. 

~ro.to~~ haboKoM8illl'O - Probl ea"p~dzialu" doktorantów był analizow~ 
,., .. - ............... d,_,_ ... ~ - ------

8:;vtuao~ a przedstawia się tak, te 7 Jib Zakładach Di. ie1mi~~ę Zespoły 

~ ajmujące się t ematyqiw ten ap s6b twcr,q się kontakt międsy 
doktorantem a promotor•• Tdba stwierd.zit,że proponowane w punkcie 
2projękt.\J. uchwały zalecenie jest słuszne, zdarzają się bowiem 
i t akle prsn,adki gdzi e brak jest zaint eresowania samo.dziel nych 
praeownik6w ob~ęciu promotorsu ao 

~~~-f:!~ -- Popier a wyponedz prot„dr hab,,, K. Mamro stwiel."dza~ąc 
jednocze~nie , śe samodziellcy praco~nik naakowy już w momencie 
powol Y\'IOOia go na to stanowisko winien mieć a1ntpi n;y wokół s1.ebie 
zespół saj mu~4~ się określon~ problematyką naukową o 

Profo T~Malkiewica- mówi o niechęci podejmowania się promotorswa __, _..,...,...,..._..,_ .. - ,.. -
prac dokt orskich pz-sea niektórych samodziel nJch pracownik6w,kt6re. 
to niechęć ~•anak najcsęście~ wyn.i.ka s talr.tu , że kand3dat nie 
u~daJę się do wykonania dane~ pracy dokt orskie j o 

~2:o!!J!!2.!!-t!!r!lbll2w12.! - Tematyka naukewa danego zespołu winna 
b;/ć kon'1D,uowana przez wiele l at r• eliminowanie pewne;] tema.tyki 
odgórni& a w zwi zku z tpa sswi:enie i przestawianie się na 1nn, 
musi poci~ć s a sobą reperkusje czaso-ge o A:l.ministrowania tematami 
j ;.Hit ryzykowne 1 może odbijać s " ę - jemnie na nauce, oso1ta, kompetentną 

\1 t,ej spr a;.,;ie jest k i erownik Ze społu i on wi nien decydowac o pro-



wadzeniu 1 rozwijaniu danego kie1'1mkll. 
~r9,f,dr hab,ł-\JŻ „TJ;awlilt stwierdza. te podataq do sformułowania 
pkt 2 projektu ucllwal3 powinna bJ6 ępowiedś dr E.Leda• 
I29.c 11dr A1Sgb.il~ zapytuje kto jest odpowiedzialny za skreśla
nie z planów pe-;,icycb u1scypl1'>. /np. ł'\ail.1/. 

f rof , ,lJ: Q!b ,W, J 9Janowęlg. jest &a u.trzya~em pktu 2 uchwaJ:1 
w jego obecnym brmieniu. 
w głosowaniu ja~ większościfł głos6w pk'tll 2 proJektu uchwał1 
został pray3ęty prsez R.w. 
Po wprowadzeniu poprawek a 
- we wsttpie zmienić ooea~ reel.1aaoj1 plaaa bab111teo~i Ila ~b~, 
- w pWJkoie 3 &1U'9ślić : prą r6111100NB01a wprowadHniu zbiorowe~ 

odpo~iedzialności zespołów specjalistJOZD1o.h za ro~w63 't.Ych 
pracavm.ików , 

- w punkcie 4 zmienić- konieo au.ania • mu1t. spos6bt'1. • 1 prze
strzegenie w więksąm s tovn.tu tee;o lQmOS\i•• 

- str 2 skreślić cal;y ustęp aot.kob1eł od s16w ''R.'ii . x•ównocześnie 

stwierdza ••• " uchwala zostale ;Jednogłośnie prz)' ~ • 
~; dalsz,m ciągu dyskusji nad pro;Jektem d~iekan prof.J„Jenow sk." 
poinformował o 1:- o·i;olani• lespolu ~ as• dla r. tffłPlB~ 

o•911'1 sgodae6d dorolalm. aallkWego ;praoownikó• z 111•ogtilł1 dla 
awneów. 

~!.3 smwo&c1au1, ·• ~ •!Jdin toktoi:aa@la 
ho4aiekea W,dsiala doo.dr hab.J.lą6 prsenawll ep1'5.1'09da.nie 
a pn11:ł1ep St-odiów dok"°ranold.oll /salłlellD.lk 4o proi'.'~~,- -l:11 / 

• d1ekUs~i aad spawosaania głos aałd.aal.l •kol•~ . 1 t 

Pniak beJblalflfllM eławia a.Pft1II termilłOlłośoi ko17.czenia 
studiów doktoranckich. Obecnie} oaołQ' nie zako6oz12:;y rozpra 
40ktorskieJ a Sc} J~ precown1kam1 AGB. I dalSQm o~u swe;j 
wnow1ed.t:i prof'.E.Mazanek stwierdza, te illf\n.-aą doktorw:1e 3 
winien 1>1ć Eatwie.NZOJł1 w I rok'1 słlld16w. 
:f,rgf1 ftt ba1J,$ina.R,Beneag te1'111nowość końcZłGia doktoratów 
nie powim>.a tak ściśle prsestrae~an1•.Bardco O&fs'lo jest to nie• 
110111•• se nględu na \.rak aparat;vf. Otlri•zad.• F&ewodu u.o
ktorstit&O na poc14tk'1 atu.,161t DOM pt'Olł.add6 atucie .... o 

an tella$11 praą • 
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fi:·of ,dr l'.t&boinż & J 1 Janows~-- proponuje przyjęcie sprawozilania 
przedstawi onego pr zfs doc ~J~Igaia. 
Bada WJdżielu jednomyślnie przyjmu~e przedstawione sprawoadanie. 
ado4. Iniormacje odnośni.a prao nad nowym1 planami i prcgl'Ellilem 
s tuJ.16w. 
f:qzf' ,dr in~ 2W 5Leskię,n9A poinformował Rad, Wydzial tl o pracaob 
Zespołu Dydakto- Wychow„ Hutnictwa przy M.N.SoW .i TIIP podając 
obonązując• gł6vme wytyczne retorm:, 5'tUd16w 
a /. stuu1a mogą być jednolite 
b/., czas trwania 4 - 4,.5 11 r okU 
o/. semestry yo 16 ty6odni , lub trymestrJ' po l l t ygo.;.ni, 
d/ .. speojalnośći na kie .c·unku hutnictwo btd'ł następu.j,cet 

- metalurgia metali n1eżelaZDJ1cl'l 
- metalurgia surówki i słaJ.j, 

- gospod.arka cieplna\ budowa p1ecb 
- przeróbka plasty r.rma 
... fizyka metali i me ~u oz.nawa two 
- o.:..leYi11lctwo 

Ogólnym zal~oeniem jest aby w ramach studićw sZltclić pr~eda 
wssystkim intin1er6w dla przeDQ' · l\1.o Dla pracy nauko1r1e j słu!J'ć 

:powinny studia i ndywidualne I. doktoranok:ieo Ocenił 1 iot:vchci aeow• 
praoe Wydz.łespolu pi"ogramowego jako bardzo .::Ożytec e ole 
realizacji tyeh zadsAe 
ad.5. Sprawy bietąoe 1 w ne wnioski 
l. Na wniosek Kol egia D21ekamskiego <10 Komis~! d/ a Brz&wodów 
doktorskio• o kierunku aeialurgiez:rqm i c1epl.Jeya d pt co 
dOCodr haboR.We~au1ego G, 
2~ Rad.a Wyd~ial11 odwołała doeodr hab.S..,Gorczycę z f'un.kcji kie
rownik.a Gtud1Ulll . .,oktoranckiego z/s Metaloznawstwa Iizyk1 Met ali, 
w zw1,sku • powierzeni• mu obowi,sku z-cy Dyrektora Instytutu 
Metalurgii.Jednocześnie Rada Wydziału odwołała iloc„dr it.n:i ... K. 
Przybyłowicza, a Kierownika studiua .?odyploaowego V}yt-warza:nia 

Stali o .Podwyższoicych \, lasnościach. 

} • Na wniosek ~olegiua ~i~~~~tada Wydziału powołała• 
- na kierownika ~tudiua ~ a/s Metaloznawstwa 1 Fizyki 

tietal.1 Joe.dr 1nł.X.PrQbJlow1oza9 

- na k1erowaika Sh41aa ~lGIIONP •I• 11'f,anaaia Stall 
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o podwyższon;ych własnościach w Katowicach •.ioc & dr int oil <, } eyd.1-ycba 
4o Rada Wydziału dokooptowała .~oc odr haboinż.J.Rysia do Komis ji 
~gzaminu Dyplomowego z/z Metaloznawstwa. 
5o Na wniosek Dyrekcji Inst1tutu Rada Wydziału powołała 
dr inżoWieslawa llutnego na s·tanowisko adiunkta naukowo- ó.ydakt . 
w Instytucie Metalurgii AGlio 

60 Na wniosek Dyrekcji Instytutu Rada Wydział• powołała 
d.r iłiioKazimierza &:ichalika ·na stanowisko adiunkta naukowo-badawo 
w Instytucie Metalur611 AGH . 
7 o Na wniosek Dyrekt,ora Instytutu M.asziYJl i sterowamJ:a Układów 

Elektroenergetycznych Rada \Jcydziału 1111razi la zgodę na pr~wadz.s
nie WJklad&R z przedmiotu ''Elektro~tJlmika" na II r oku ładiua 

Inżynierakiego przez mgr inż e Ana.rze ja Juszczyka„ 
§..Prodziekan Wydział• docodr inż.M ~Kz-uciński poiDf'om~U o "1-

dziale III robi mgr na sekc~• /bes repetent6w/t 
- sekcJa moc - 29 tud&/ op.dr Blicharsk.1./ 
- se1tc3a P.P - 20 studJ op „mgr Nęcek/ 
- aekc~.a IE - 8 s'tudr:i /op .mgr serwBA/ 
- sokc~a łlSS - 20 st'llrl .... / op odr Iqbka/ 
- sekcja GC 1 BP °" 14- s tudo /opodr Hutn.Y/ 

Rada Wydziału zatwierdził& opiekunćw sekcji zgodni• ~ ~o 

9o W swiflzku se zł-oieniem pracy doktorskie j prze0 mgr in&ol. 
Cąrskiego , Rada \Y1daialu wyznaczyła re.f~t6w 'łf oa1P....a.Clh1 

ob op:wf. d.tl Jerzy Sędsuir - AGBt prof oFc~tallb /Polc. S.... /._ 
protodr Eugen111S'S G4sior - IlłŻo 
10 o Rada W1dzial'a wyr a&ll1a agodt na owarcie przewodu dOlttoatie
go prze• mgr intoWlodzimie.rsa Nowaka słuchacza II roku S"'41111 

Loktorauck1ego i ze.tw1erdzila t•at pracy pt.ttlJSsdanie 
redukc~i grwiek ruda3ch stał3a re<l:oktora /z uwzględnieniem v.tpłł
wu katalisatorn/•o 
Ba promotora w/w pracy Rada Wydziału w.,znacz,la prof .dr 1nż„E.'1geniu• 

ssa llazankao 
llo Rada Wydziału wyraziła zgoJ.ę na ot;warcie przewodu doktorskie
go przez mgr iniołlariana Rogal9 ,zatwiezidz~ąo teut praey 
o 'brzaienillł 



" Badartia tukcji "'tea0c13Uam101D1eh w o1ekl;ll·ch hżlaoh krz&1iiiil! .... 

».owych., 
Na p.1.~motor pr Rad WydSial,a powo! a pro:f: . dr 1 .. ~1b1tRoilenna~a .. 
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P r o j e k t 

W opa rciu o pr z ed;tożoną a nal i z~ roz~oju młodej kadry 1 przepro~ 

wadzoną nad nią dyskusją Rada Wydziału uznaje ten roz,~6j na et,a ... , 

J)ic przewodów doktorskich n. wyrażający się cytrą zrealizowanych 

w os ta t.nich trzech laiach 2~ doktoratów 9 oo stanow i. 64' ¼ zał ożft= 

.uego planu - za dobry 9 11u>t.om1aet1 odnośnie przewodów habi).itacyj 

nych /wykonany w 40 % tnj~ 4 zakończone przewody na 1 0 plano~a 

nyoh/ za .C:f~Ya?t'~J'ł8M ~ 

It6n·nocześnie nada \'i' ydziału stftierdza ? że wykazane zostały pe łne 

u.otliwośc_i przyspieszenia tego rozwoju w najbliższych 2 latach 

i dla ioh nykorzystania zalecag 

1/ objęcia szczególną opieką przez promotorów i kierorv·n.ików zakła-

dów tych pracor.nik6n , którzy raają realne szanae zakończenta\ 

do 19~4 r;, st-oich przewodóu.1 .,,_ . , / ,.. , 1 
~be~ łC. z ol.<,- w-fq_C(Qu(A ~-ł'fC'-u.w p~f-So,'ł:j frl < ~a2t,C)t(').,, 

2/ d;ę~=c;~~jzJ~i;~"9;!r~~~~zivla3rcb :r~cou~ 
D11tó'1 .oalelG:L :ia i:eh ~zi~ł w reaJ1:u»idoiu toscfo.J.oiskefassste ~ 

mat.yozne rozlio:aani&~ tych zadań, 
3/ natyohm.ias to\t ego wyznaczenia bezpośrednich opiekunów na ukowych 

..p,1.·zy J.•6~noc zsisn~m r,p.rJ~i'i ~til.l!!!ill eierew ej odpoe; Aedl! ialne,Ś'C i 
- ,oJ.pcwt<cJ,2.u:t, ~c 

1Hspr.ałóu: ilpa""JaJ is ł')li""Z».yeii'Yza rozwój t ych pracowników ,1 kt6 rzy 

dotąd nie mają o twarty ch przeffodów d "k tor~k i ch :, 

4/ dokonanie przez Dyrekcję IM analizy zgodności t emaióvr prac 

doktorski ch i habilitacyjnych .z k1erµnjtam1, rw:u!J_owym_:l. I M 
W w~ /Cs a..&.f "111. S'tef vtM.4.. 

1 w przyszłośoi przcs t rze ganie e- jak sajMQkszyrn 'i' t 91-JBi(! 't e·= 

go ~ymogu ~ 

5/ r ozpatrz enie przez Dyrels:cjQ . IM i Dziekanat mcżl iw ośot jak 

najszybszego m~moc111enia ki.erm:uic tTTa naulcowego w szczegół= 



nie wymagających t.ego sak~ach~ do Jakloh zalicza się : Z. Fi

cyki Ciała Stałego drogą przyspieszenia awansu mogĄOej się 

~ bąb111towad kadry , z~ Cbemli Fizycznej, Z~ Stalounictwa, 

z. Techniki Cieplnej, Zo Metalurgii Proszków ~ Z~ Uetalurgli 

Teoretycznej i z. Koksownictwa w speo Ja lnośo1 gazouniczej ;; 

6/ przyananie priorytetu• uz~pełnianiu kadry pracowników nauko

wo-techn. zakładom najbardziej pod tym względeJII detioytowym 

t ojo Z. Fizyki Ciała Stałego ~ Za Techniki Cieplnej 1 Ze Plaa = 

tycznej Przer6bk1 Metali = co wiJlno pozwolić na odciążenie 

pomoon1ozych praoo~ników nauki od prac tego typu i skonoentro

ttani• a 1ę na pracach badawczych 9 

T/ przyznanie analogicznego prioritatu co do wzrostu kadry nau-

kowo-dydak . zakładom najbardziej obciążonym dydaktyką t.J . 

z. Metaloznunst~a •i Przeróbki Plastycznej, aby uniknąć nad 

miernych godzin zleoonvoh dla mnJąoyob robić doktoraty pra

cowników„ 

1-nada ,iydziału ró\f.nocześnie tól:!:v-e~'Z1akładooh 

wystQpuJe nadmierny na stanowisk~h nau-

kow1oh 1 ~~cu 1 zaleca organiozyć w dalszej polityce 

Przeprowadzona ocena wykazała ~ . że azaounkowo ok~ 10 ¼ obecnych 

praoowników nie wykazuje przydatności do pełnionych obowiązków 

1 oo do cial,szego rozwoju. Zobowiązuj c się od pow iedzalnyc.h k1e 

roun1ków Zakład6u do przeanalizowania w swoich zakładach tego 

zagadnienia 1 nystąp1en1e ~ ~nioskami o~nośnie wymiary kadr.-ej 

bądź innego usta\";ienia takich pracowników . 



Poni.ewat za jedl1ą z głównych p~zyczyn tr,kiego stanu rzeezy nale ży . 

uznać brak lub zby t małą selekcję przy przyjmowaniu praco\1oików 

oraz za niskie \~ymogl przy a\\ansach na poszczególnych szczeblach ł 

Bada Wydziału postanawia = 

1/ wprowadzić oh'l\tiązek otw1,,rania Ji:onkursów przy przyj mor;aniu do 

pracy naulr.o,-r ej na .::v,.szym Wydziale oraz przy · obsadzn-niu na sta.,,, 

-11.on.Ji.sko starszego asyst,enta /tak-że w od.ntesieniu do już praou-~ 

;t ącyoh asys ten tóTi/ r 

2/ \~~moż6nie \,yuogów przy auanso~aniu na pozost.ułe stanowiska t? ... 1~ 
' . 

~a s ·tatysiy na. 2systent..~ i ze ątarszego asyst~nta na adiunkta 

/przy eta tyzacji docent6v obowiązek konkursu już istnieje wg 

obowiązujących przepisów/ , 

Dla r9alizaoji tych ustaleń zobowi~zuje się niniejszyag 

- DyrekojQ IM ~ aby w terminie określonym zarz~µzeniem Rektora AGH 

1 umożliwiającym przepro~e.dzen:le konkursów doli:onyn:ała .rosdziału 

etatów nauko,,o=dydaktyoznyj.,h 1 naukowo-badawczych dla zakład(iw IM 

-..,, ki,ero,~nik6~ zakładów ~ aby w terminie wyprz0dzaJąoym mgłaszante 

ostatecznych \lniosk6w o zatrudnienie , przygot.owa.11 dla Dyrekcji V.1 

materiały niezbędne do ogłaszania konkursówQ 

II., Równocześnie Rada Wydziału przyjmuje /e,~ent ., z wpro,•-;;1dzonyrul ff dys --, 

kusji popruwkam.1 przedłożoną korektę wzrost.u 6tat6w w poszozegól 

nyoh zali.:łada.;;h Instytutu Metalw•gi1 1 zobowiązuje ,., pe jej zatwier 

J. :t c!niu prze~ Hektor at AGH - zarówno Dziekanat.. jak i Dyrekcję IM 

do kiero\tn.r.&ia się ł,yru1 ustal eniami w. polityce kadrouej , 

l>oz.:t zaleceniami podanymi w pk.cia I niniejs:r.ej uchwały Rada Wyd.2.la =• 

łu stii ierdza ., że wśród praco\in ików naukowo..;,, t,ectm1cznych występuje 

zbyt duży udział ptacor.ników z wyższym t( ,~'kE:· z"'.,a.łceniem. nt, l11ekorzy ść 



t echników i wysokokwalitikcmanyob mistrzów zawodu. Ponienat Jest 

t,o m~ i. wynikiem zbyt pochopnego kierowania na studia wiec. z4łrowe 

własnyob pracowników zaleca się zaostr.ze~ie tych kryteriów ~lłgod

nie z ouecną polityką ogólnokrajową w tym względzie i okranioza

nie takich przypadków do osób w pełni odpowiadających kr yteriom 

naboru na studia wieczorowe 1 potrzebującym podnoszenia kwal1f1-

kaoj i d.la wykonywania pełnionych dotychczas tunkcj 1„ 

Rchvnocześnie lład.a •,rydziału widzi potrzebę Jak najszybszego uzu

pełniania kadry profesorów 1 dooentó\t przez odpowiadających wymo ... 

go1.1 w tym zakresie ,-.łasnych praco\~ni~6w„ i1 zw iązku z tym zobowfą~" 

zuje się . Dziekana do okresowego rozpatrywania kandydatur do 

wszolięc ia takiego postę,owania. awans owego oraz przyjmuje się do 

wiadomości powołanie przez Dz ~eitana z espołu op1niodawozego 9 który 

miałby za zadanie przyspieszenie taki ego postępo~an1a drogą ana

lj.zowania kwalifikacji i dorobku naukowego wskazanych pr zez Dz1e.

kana lcnndydat,6w. 

Rada Wydziału uznaje za celowe 1 konieczne dokonywania podobnych . 

analiz na początku każdego roku kalendarzowego . · 



KAOEMIA GORr--r,czo • HUTNICZA 
im. StCłl\isłow~ Sta1tke 

w Krakow·t"! 

YEIAIAT Wlllłll UDALUllCICZltlł 

Pr otokó ł _ _, _ ___ ..... I ..., _____ _ 

z posiedzenia Bady Wydsialu Metalurgiosnego, któx~ odby~o 
się• dniu 19.11.197, r. o godz.12°0 • paw.B-4 AGH w Krakowie, 

O~ecg1 

.Przewodniczący 1 

C zloP..kewio : 

Dsieku prof .dr hab.in t.J AN J.ANC?tSKI 

~ .dr int .F .BIRtus; prer. dr inż !I w .Le j .te1ii' tćlii ' 
prof .T.llalkinioa., prof .dr ~ z . Em.Mazanek , 
prot .dr hab.X.i:iaaro, pro1' .dr 'f . Piech, p:t"c:f:'. 

dr inż.W .Różański, prof .dr h ab • .E\llWasiunyk \, 

pro.f . dr hab.T.Senltara, prof ~dr hab „RoBene t:- r:h~ 

doc.dr w •• alowąa .,. doc.dr hab„A„Dlugosz l' ii ::i it 

dr J .Ifrydrych, doo .dr heb.S„Gor ozyca, doe ·~ i :,• 

hab.J.:larp, doo.J.Iowalski, dOC&dr hab. ł.i ,Jr.,:; ..... 

aielaki• doQ.dr .a.Kru.o1ńsk1 , doc.dr K.KusH~:-skj 
doc.dr hab.Z.Kubas, doc .dr A.Lepi arcsyk, 
doc.dr bab.J .KadeiJ, doo.dr A.Mazur; dO.CL, d l: 

Z.Obuaako, prof .dr hab.T.Pawl i:t, doc„ dr bal'J„ 

JC.Prayb7lowies, doc.dr M.Raczyńslti , doc„ d.J 

hab.J .Ryś, doc.dr hab.J..Staronka. d<.Hl. c,dr 

A.Sahill.ak, doc.dr hab .R,Woźnie.~ki , doo~ d:r ne.1. 
ini.J.Kolendow~, doc . dr F.szwagrzyk, 
doc.dr z.Jaglara, dOC odr.J.Lesiecki. 

Delegaci, dr hab. int.R.Szyndler - 1-szy Sekr • .PO.P PZPR 
dr 1nt.F.B1jak - Przewodn.RO ZNE 

Recenzen,:1: prot.dr Jul1UBZ Foryst PAN Kraków 

Nieobecność uepraYJi edl1w111111gr inż.Marian Golec , prof .a.r lł . Ko :i:tm\~ 

ak.i, doc.dl!' Z.Osika„ 
Pozostal i n1eusprawiedl.1wlli cr,ej Dieobeoności. 



Porzqaek dzienny 

1. Zatwierdzenie protokołu RW z dnia 22eI .197}. 
2. ;łniosek o nadnie stopnia doktora n. t. mgr :i.nż e Ernes:bowi 

Szewczykowi . 
;. Wniosek o nadanie stopnia doktora n.t~ mgr inż. 

Aniko Tovari-Adamozyk. 
4 . Wniosek o nadanie stopnia doktora .&.t„ 

mgr inż.Krzysztofowi ZawicldemuQ 
5. KQllokwium habilitaoyjne doc„dr Zb~,Tagla.rzi;. .. 

6" Zadan ia w Roku Ną.uki .Pol\:iej wynik:e.;j ące z . ;piama 

? . Sprawy bietące i wolne \mioski~ 

Ad„ 1„ Zatwier-..izenie prctokolu Rł• z dnią.j22.Io1912, 

W dyskusji nad protokołem z dnia 22.I .-. 1973 wzi~li ud!tiał ~ 

docodr J„Frydcych , prof.dr hab.'f„Senkars ~ doct;J.Kowal i;k i t dr.ie dr 

s.Gorczyca . 
Dyskutanc i s~1ttrdzili, te należy wifkszą niż dotychczas wagę 
przywiązywać do protokołu, ktćr., jest dokumentem, 'l!hkać błędów 
mer;ytorycznyob Jak i złych sformułowań at3li st.Ycznyoh. 
Protokół z dnia 22.1.7; został aatwierdzony po wprowadzeniu: 
pominiętego słowa "nie" do wypowiedz. prof .Senkary / str.3, wier au; 
piea:wszy/ ••• stwierdzajęc, że ą.ie mo:ma .. .. , pominiętego słowa "ni e" 
do wypowiedzi doc.J.Kowalskiego /str.:,, wiersz 30/ • ••• ~e jeśli 
nie zmieni się•••• -
Ad.2._\\ąios~~-9.- nadani~_!l~.P!Y,a dokto~a n4t. mer inż . Ernestg}!~:. 
2~ewcg:koVĄ 

Przewodniczący Komisji d/s l~~ewodów Doktorskich prof.dr in~. 

li~ entusz Mazanek przedstawił sylwetkę oraz przebieg obrony pracy 
doktorsk ie~ mgr inż.Ernestet Szewczyka, W wyniku tajnego gloscwaxii c,, 

Komisja przy obe(myob 11 członkach postanowiła jednomyślr.~ie / ·'Vi 

głoeów r'tak 0 / wystąpić do Uedy Wydziału z wnioski em ,J 1.1a 6-anic1 

mgr inż .• l!.rneatowi Szev,osykowi s topnia do;rt,o.ra nauk t o•JhlLtozn)1 r:Jt1, 

IJrof „dx· hebt1K.l.a ...rflro , pro1noto.r - ocenił prr:4cę vcysok<l ;J"t\·der.-di;aj.~/'. ;, 

t e wykonanie w warunkach krajowych badań :px zem.;y słmiyGJ:1 zwtą;t;m~f 1:h 
z omawin.ną pracą j es; ni~v:~t p liwym . osiągnięciem do}d:;o:re:nt ~1 1 n: .,i)- 1,>{ ,, 
l iwym. do u.zyskania bs\~v1o1:N'>lpracy z hutaml „Nie z;a letn~.a od ef,11<.t-u 



nm1kowugo badania powyższe pozwoliły n a znaczne . obniżenie wybraków, 
co dało Clkreślcno efekty ekonomiczne. 
Ri~zę~ci p_rof. ,d,:" J r.sF oeyst/~!!-N/i... prof ..,dr _pab,J . Jan owsk1:_ 
1 doc odx· lii.Krulfiński · / AGH/ pod·tr zymali swą pozytJ1\'mą opinię 
w:rrażoną na piśmie „ 

W wyniku tajnego głosowania zarządzonego przez Dziekana prof. · 
dr hab .inz.J.Janowskiego / na j9 osób uprawnionych do głosowania 
p1·zy 3'7 obeonyoh - 37 głosów ntak", O "nie u , O"wstrzymujących0/ 

Rada Wydziału postanowiła jednamyslnie nadać mgr inż.Ernestowi 
Szewczykowi stopień duto:ro~ uńl!: · t:e,Qmicmyoh. 

Ad. ,_~~~2!!~-~-~§~~!!_!~~~~!!_~~~~!-~~~~-~~.l,B!~ 
An.1~2-~~Y!!!=~1!~~!l!_ 
Przewodniozący Komisji d/s .Przewodów Doktorskich pr8&ł8j int. 
Eugeniusz Mazanek przedstawił sylwetkę oraz dokonał przebiee;u 
publi .czne j obrony rozpraw.y doktorskiej mt5r inż.Aniko ~vari-Adamczyl 
prz~~łada jąc wniosek o nadanie w/w stopnia doktora n.~ •• 
f r om~r~or.J?racy 12:rof .dr hab.K., ~1amro omówił ważnie jsze probl emy 
i osiągnięcia . omawianej pracy doktorskiej. 
~cen~ei;it2otll dr hab.T,Mazanek /.Pol.Śl,./ przede:atwil swą pożytywną 
opinię złol&oną ma piśmie. 
Następnie Dziekan prof .dr hab„inż.J.Janowski zarządził tajne gl oso·
wani.e nad przyjęciem wniosku Komi sji d/s Przewodów Doktorskich, 
uchwalonego jadnmmyśluie przy obecności 9 członków t ej Komisji. 
W wyniku tajnego głosowania / n a 40 upravmionych przy 36 obecnycĄ, 
32 głosów O takn, O "nt e", 4 "wstrzyrr..ujące/ Rada Wydziału wiąkszo
ś~;ią głosów postanowił.S aadać mgr i ni •. Anilco Tovur i -Adamczyk 
stop:teil. dok-t;o1.•a naulc tecbnicznycho 

Ad4 ~ ~rl:l.:.ą ęęl~_ o. l}_ądanie stopn:!,.a n„ t. mgr inż . Krz~sztofowi Zawickiemu 
PrzewQ:3..:niozą.cs tl/s Przewodów Doktorskmlbh prof~dr int.Eugeniusz 
Mazanek przedstawił sylwetkę, dokonał oceny przebiegu publicznej 
li>brony r ozprao doktorskiej mg:i:· inż.Krzysztofa ZaVJickiego oraz 
przedłożył uchwal on3 przez Komisję jednomyślnie przy obecności 
11 członków wniosek o nadanie w/w stopnie doktora n.to. 
Pr oniotor prof.dr b.ab.K.liamro stwierdził, Ze praca dotyczy bardzo 
istmtnego dla praktyki hutniczej zagadnienia. Zainteresowanie tą 
pracą jest duże nie tylko se względu na możliwości związano a sast< 
sowaniem praeestawione~ metody poruiarc,wej do dal•zych prac bad.ew~ 



ezyeh, lecz także ze względu na nowoczesność poruszonego zagadnie
n ifd. 
~oce~enci .~of . dr ] 'orys t / Pil/ 1, paj.dr hab , Jan Janow9lti . AGH 
~~ przytoczyli w pełni pozytywne oceny se zlotonycb 
na piśmie recenzji orasf' podkreślili rzetelny" owoony wysiłek 
doktoranta . 
Po. : ze.kończeniu dyskusji Dziekan prQf .dr hab.inż. Jan Janowski 
znrządzil tajne głosowctwanie nad przyjęciem waiosku Kom1aj1 d/s 
Przewodów Doktorskich. W wyniku ta~nego _glosowania /na 40 upraw
ni onych przy ;6 obecnych b j5 głos'łw " !rak ", O "ni~", 1 " wstrzy
muj~c;y" / Rada Wydai&lu w1ększościę gł.os6w postanowiła nadać 

mgx• inż.Krzysztofowi Zawickiemu stopień doktora n.t •• 

Dziekan ¼ydział~ Metalurgicznego Prof. dr hab inż. Jan Janowski 
złożył gratulacje nowomianowanym .doktorom oraz Prof.dr bab. 
K .M.amro za przeprowadzenie trz·eeh przewodów doktorskich na jedne~ 

Radzie Wydziału. 

Ad „5 . Kollokwiw1J1abilitacyjne Doo.u Zb. Jaglarza 
Szczegółowy protokół z kollokwium-habilitaoyjnego Doc ~dr Z:b. 
J aglarza znajduje oię w aktach spraw_y / do wglądu w Dziekanacie 
Wydz~ ~etalurgicznego/ 

Ad ~6 ~~gąnia w Roku ~auki Polskiej w:ynik&j§Oe z pisma Rektora AGD 
Dzi ekan \~y~z •. Metalurgicznego Prof. dr hab.J.Janowski zreferował 
p:lamo Rektora w sprawie ~.we oraz przedstawił propozyo~e kolegium 
dziekańskiego od.Q.ośnie real1zacj1 zadań wynikając~ch z pow. pisma. 
Doo~dr hab. B.Gorczyca - ze względu na dużą ilośó informacji zawar
tyełi w pro j . uchwały proponuje rozesłanie jej do członków Rady 

1 ponowne wniea1eńie sprawy na następne posiedzenie. 
Propozycję przyjęto. 

Ad ., ~. ,Spraws biety,ce. 1 wolne !4&2U1 
Prod.zi ekan Doo.dr hab.A.Dlugołs prsedstawił1 

a. prośbę doc-. dr bab.inż. s.Goroęc.y w sprawie uściślenia tematu 
pracy doktorskie~ mgr 1nż.F-ranciszka Ciury. Uściślenie tematu 
spowodowane zostało ressserz.enio.- zakresu badań. 
RW zaakceptowała uściślenie temaw. 

b. Doo.dr ~t.K.lLusińskl prosi o uściślenie t•atu pz.,ac1 doktor-s.: · 
s'd e 1 'TIP:~ 1.nt . Zh . Ked~;tn-r.sk:le~f' .. 



Pr zyc zJny uściślania tematu j .w. 
Uada Wydziału a..~oeptuje pow.uściśl~nie tema·tu. 
c ~ Doc.di„ inż.K..Ku.s i:ó.ski przedstawia również wniosek o v-zyznaozenie 
reoenzsnt6w pracy doktorskiej mgr inżeZb. Kędziex·skiego. 
Ze swej strony proponuje i 

Prof .dr hab.inż.Staniłllawa Rudnika z !lolit.Krekowskie~, J?ro:t.dr in~. 
Wacława R6tańsltiego /A.G.H. Kraków / 
Doo.a..r hab.int.Karol.a Przybyłovdeaa / A.G.R. ~ak6w / 
Rada W1dzialu pra13mu.je pow. wniosek. 
d. ~ int„ lliagdalen• Koa~lowska / Inst.iiletalvgii .AGH/ zwraoa 
sit do R. \'. • • prot.bil o o,naroie prsewodu dokeskiego-, r6wnooselmie 
intorsnuje, ie prof.dr hab.lC,Jaamro 197:roail sgodt na ob~ęo1e fimloji 
promotora je~ praey. 
B.w. o1;wor91ła przem\4 4oktoraki mgr inż. ■.J:ostolowald.•3• 
•• r~-o:t.dr bab.inż. ~.iosiek zwraca się z proab, o wyznaczenie 
-terminu obroicy pracy dok'°rek1e.j ~ int. K.nyas~a KasprzJka.
Rada Wydztłllu w.yznaoaa termin obro111 dla w/w 26.III.b.r. 
t. Prot.dr hab.inz • . .&.Wos1ek prosi r6wniei o w,cotani• swojego 
lvnioaku odnośnie powołania dr hab.1nt.At,Uicrawieoliego na reoenzen1;a 
pracy doktorekieJ mgr in.ż.Aollaciosewakiego.• ••i"zk1i~iq praN 
~ •emfi'ftt ~acy • 
Rada Wydziału w.Yraża •~odę na W.}'Cof anie wniosku. 

Na t ym posiedzenie zakońcsono. 

1-'ro ·toJtolari t, i 

I won,~. Kopeć 



AKADEMIA GÓfłJ\J\CZO · HUTNICZA 
im. St~11isłow'J Staszica 

w Krakow:~ 

DZłEUHł WYDBAU METALUBGICZłf'CI 

Pr otok ół 

z posiedsenia Rady WJdziału Met:alurgioznego, które odbyło 
s1E; w dniu 26„IIo1973 o godz . "ł 2oo w paw.B-4 AGH w J[rakowiee 

obecnia 
P11s0wodnioząoy ; 

Członkowie: 

Del egac1a 

Recenaenci & 

Dzi ekan prof.dr hab.inż.Jan Janowski 
l'rt">f .dr inż "F ,,Byrtua. prof .dr inż.Wa~ław Les
ki awios. prof„T.Kal kiew1cz , prof.dr inż .Eo:Masa

nek, prof.dr hab.K.Mamro, prof.dr inż.W.Różań
ski, prot .dr hab.'l' .. Senk.ara, pro~ .dr hab.RoBenesc. 

doc.W@Bialowąs , doc.dr hab.A.Długosz, doo ~dr 
J oFrydrych, doc.dr hab. S.Gorczyo.a, dec.dr habo 
J 9Karp, doe„J. ICowalski, doc.dr hab.J.Kom.elski, 
doc .,. dr aruciński, doc.dr K.Kus1Ask1, dooedr hab „ 

z.Kubaa ł dDc.dr A~Lepiarazyk, doc . dr hab . J . 
Made~, doe.dr A.Mazur, doo·.dr Z.Obuszk:0 0 pr of. 
dr hab.i.Pawlik, doc.dr hab.K.Przyąlowicz, 
doc . dr lai.Raczyński, doc.dr hab.J.Byś , doo„dr 

~ b.A.Staronka 0 doo.dr A.Schillakt1prot . dr hab., 
E „Wosielt, docod~ hab.R.Woźniacki, doo 0 dr· 

)l .;Sswagrsyk,doc.dr Z.Jagla.ra,doco_dr J o11Lesiecki 

dr hab.intGR~Szyndler - I sekro.POP PZPR 
dr inż.F.BiJak - przew.RZ ZNP 
clr 1nł.L.Sadok - deleg.Prac.Nauk. 

prof.dr Jan Woźniaoki 
prof.dr hab.inż.Alfred llac1e3JQ' 

Nieobecność usprawiedliwilit 
Prof .dr L.Kozlowaki, .ioo. dr hab .int .J.Kolena.owsld., 
Posoa'811 nieuspraw1e411wili s••~ nieobeano,ci 



5!!2!l.!~f ~8I;L 

• Wniosek o nadani tytułu profeaore. zwyczajnego dla prof e s(O:t' 
nadzw . dr inż .-:1 1 ' :i::•anoiszk& .Byrtun 

.wn:osek o nade.nie stopnia noktora nauk technicznych 
dla mgr 1ni.Zbigniewa Wola.~a 

, Inf rmac~• o r al1zae;}i planu wychowa cz go 1 wnioski n 
sem str letni 

,Uch &lenie zadań 1ndyw1du~ch z okazji Roku Nauki Polsrieju 
• Zatwierdzenia v. niosk6 o nagrotcy .liJISW1f za 1972 r 
, Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Dm.a Hutnika za 1972 r 
,Spr wy bieżące i wolne \"nioski 

i,1e.J,~Q.~Osek ,2 ,,Qfdenie tzt;Jalu 12.,;:gfesg}-'& zw;ycząjnego .d.l.i .Pt2t„ 
.P, dr ip l!Ltr ęe •ozn.. B,YX-S'M!., 

tj.r init .~ nilł§& Il up,e ... , - przewodniczący Komisji pO\.Volane;, 
t Kolegium Dziekańskie przedstawił sylwe.tkę prof .n.dr inż~ 

,Byrt a oraz omówił prze bi g jego pracy zawo-.;.a.vej o Podkr·eślił 

imież ii recenzenci wysoko ocenili działalność naukową 
t aByrtu.Bao 

llisja , pe zapoznaniu się z cło .szt łte orobku naukowego, 
Jdak ~ycznego, ~chow wczego i społecznego kandydata,poatanov,iła 

01Il3alnie p. t." :ri0du~awić Radzie w,dzi ał\\ł wniosek o ystąp1 nie 

la prof . Byrtu o nadanie mu t:,tułu p -ofeoora zyzyczajnego„ 

~ ,hab .A ._D· u,g s z podkreślił duży wkład pracy prof dr inż . 

cisaka Byrtusa N Institucie Chemicznej Przeróbki Węgla 
i rau, j ak również w Zakladz:le Gazownictwa„ L1czba prac oktor ... 
~eh i babilitaoyjnyah pr~eprow ,dzonych pod kierownictw m 
laf g :Oyrtusa 1111 swą wymowę ~ l{ole żeński , życzliwy o 

llL.,~ inż ,E,~ :• .. .!ł, 
11.al F..\1.ność pro:f .F "B;y~.·tusa wysoko ocenia ~ię ze.granic~ /.1:reibex.-gt.1> 

1ingr d/. Znaxzy j est za"granic m. in. wzór B3,rtu.sa nawiązują 1 
c-., 

1 prao radzieckich.. .Prof elf.»J"rtns cech~e koleteńskośó 1 ey4u:li-

ić o Na st11.nowi 8ku prodzi ekana w latach 1962""'64 wykazał głębi- ką 

Dakę c fP raw.y m.lodz:l.ełJ o 



P ~ h r.a zna prof „Byrtus jeszcze z czasu 
przed: o jo 1 .etu.de _. m A H,prof Byrtua odznaczał :tiJ 
1 odzn· cza s i~ d · :cym preyvdązaniem d o uc zelni i wykozzywaneg 
prze11 siebie a.wodu J·est wysokie klasy specjał stą ciepln;ym~ 

W swoi m d0rob1 posiada zcrganizowani e " Iłhi nie tylko Zakładu 
Koksownictwa e również Zakładu Gospodami Cieplnej, którego 
w pewnym okresie czasu b3l również kierownikiem. Prof „Byrtus 
naleźy do ni elicznej kadry publikuałłc,pa dużo w j.polskim. 
Jego prace są znane szeroko poza granicami kraju. 

Z prof.Byrtusem 1,c ą pr f.Senk d 11goletnie więzy preyJatni 
i współpracy. Poata profoByrtusa w okresie okupacji nie 
budzlilr ciem.a zastrzeień. 
Podkreśla także poprzednil dział lność prof .F o"l~yrtusa w DiŻ 
w Gliwicach, 1 w Instytucie Chemii Przer6blt1 Węgla w Zabrzu , 
jak ró niet j go akty mą wap61pr cę z Zakładem Gospodarki 
Ciepln ;Jo Pro· uB;}tr tus z ~mlJJe się koksownictwem. 1 gazownictwem 
wunymi dla gospodarki narodo ~ gałęziami wiedz;,. 
Prof ."Il' .. Byi·iua uważany ~eat , AGH za n&Jlepszego speojaliatę 
w zakresi e noj j speo~alności„ N sw_ym koncie posiada liczntl 
liczbę doktoratów , k t 6r3D1i kierował. Jest ~oleteński,żyosliwy o 

Prof .~r ini,!.. Les1t1ewig;T 
U~ilnie popiera wniosek 1 przyłącza si do poprzeanio wyrażonych 
opinii „ 
!DJ.s dr. 91:b I inż I Jan .J!!QC3!Bld. 
Stwierdza, ze profoByrtus jako wybitny speejalista umożliwil 
w latach 50-tyeh obsadzenie wakująoej od wielu lat na AGH 
Katedry Koksownict wa i wypełnieni · luki na watĄ-ym odc1nku nauk 

techniczn;ych. P~ ślil, te a :fachow śei praf' o:Byrtusa korQ1 ata
~, pod wzglvdem cqdak'tyo~m waz stki~ zainteresowane ołrO<lld. 
w krajUo 

frąt2,dr 1nłaW 21ł6ż!A,Qłd. podkreślił duży wkład praqy prof .Fran
ciszka n,rtuea dla AGH , zwlaszc:a w okre.sie , gccy prof .B;yrtua 
był prodziekan m. na Wydziale Ile · urgi cz~m.,. w,powlada się 

za nadaxiiem s t opnia profesora zwyczajnegoo 



Doc 2 J1Kowalęk1_ przedstawił prof .B;yr tusa jako dobrego Polaka ,s 

konseltw ~tni e życzliwego w stosunku de katdego człowieka, 

każd ~ fIPrawy. 

Doc&dr hab, Z,luhy - podkreślił aktywność prof.Byrtusa 
w okresie, kiedy w/w wiał w swej piecgy D.S.·; jego 2 JOzl1WJ 
stosunek do mlodz~eży. 

Nas tępnie prof.d.r hab.J.Jenowski sarządz~l tajne gl osowanie 
nad przyjęciem wniosku Kom1s31. 
W ~ego 1Q'D1ku / na 38 uprawnionych, prz1 ,2 obecny<h , 32 gło
sów "tak" "O" nte, łfO" wstrsym./ Rada Wydziału pa.;tanavJ1la 
3ednomyślnie nadać prof . nadzw . dr 1nż.!'rano1szkew1 Byrt;usowi 
t~tul profesora zwyczajnegoo 

dokt~~~ 
!!l,2il -IP1oeek e paą.anle gtopnia paM5 tgcbnicm,yoh PJGr int,_ 

,Zb1gaj.ewowi \\olakowi 

Przewodniczący Komisji d/s l'rzewod6w llł.oktorsldch 
prof• dr 1.ntl>Waclaw I.eekiewics przedstawił s.vlwetkę kan~data, 
prz bieg pub))icznej obrony rozpraę doktorskiej oras przedsta
v.11 uchwalony przez Komis.ję jednomyślnie przy obe.cnoaci 10 
członków wnioaek o nadanie w/w t opni a doktora nauk techniez:oych~ 
J?roi:,.dr inż .WoLeskiewicz stwiero.zil również„ że pod względ&m 
qdaK~ praca mgr 1nż oZ.,',olaka stoi na wysokim poziomie. 
Promotor doc.dr hab.J.Ryś omówił ważniejsze tezy omawiane~ 
pra aJ doktorsltie j • 
Proi' .,dr h&b oA~,Ai.!!!J:., J!.Y /z .Po1.flląak1ej/ st-~erdzll, te 
mgr in~.z.~olaka oechude daleko idąca dysoy~l1na bad~za , 
paaja do -wiedł!J' • entm:~amn 1 fanatyzm naukoę w dc'lrym tego 
słowa znaazaniu. P0dkr&ślil róvmież trudne okolicznośei w ja
kich r aoowal doktorąnto 
Docadr &,lCwtiń,ski 1 aoo,dC bao,s,Gorc1zo1 - podkre61111 
duie walor., osobiste agr tnt.Z.Wolaka, jego wieclst 1 »-4t do 

~•~ adobyMmia. 



Ea;;of 11 .-Ii!.P.Jalkie~!. - przedr-1tawił ~ ~!' inż . Z„Wolaka j aJ~o jedr1eeo 

z najlepszych s tu.:..ent 6w, kt óx::~ · ~1igiy n i e ograniczał się do 
treści w;yklaló w , pasjonował się n: ·,utf:l i był s amodzielny w sa.u 
mokszt ceniu. 
Następnie dziekan prof . dr hab. J.Jłi ows'k i zarządził tajna głoso
wani e nad przy;j ę ciem wniosku Komis ;'1i d / s .Przewodów Dokt orskich „ 
W wyniku tajnego głosowania/na .;5 ·uprawnionych przy }5 obecxzych, 
35 głosów "tak", "O" nie, "O" wstl•;i:-ym./ Rada Wydziału postanowiła 
nadać mgr inż. Zbigni wowi Wolakow:l stopień doktora nauk 
technicznyoh. 
Dr into Z.Wolak w obecności zebranych podziękował prof . T,Malkie-
wiozoWi. za stw, r zenie Inatytllcie 9)'jątkowaj atmosfery• która 
nie tylko umożliwiła mu ukońcaenia studiów doktoranckich, ale 
dala na zaw su zamiłow anie do n a. uk J.~ 

ad.3. ,Informac ja. o re!l1zao,ji p lar1~.1 pchowawczeg9 * pnilg\ 
pa sepe--pt,r • fJ tni_ 

Dzi eke.n prof.dr h b . J . J anowfki udz i elił głosu przedstawicielom 
Wydz.Komisji Współpracy Organiz cjit I.'.lodzieżowych dla złożenia 
sprawozdania a działalności wychow \Tcze j w minionym semestrze . 
Sprawozuanie wygłosił przewodniczą~j RW ZSP st\lUent AQSulkowski. 
/sprawozdani e do wglądu w aktach dziekanatu Wydz.~etalurgicznego/ 11 

zaś propoey cJe wniosków uzupelni1:1j ą<lych do całoroc znego planu 
x•amowego przedstawił przewodnie ący Z'" Zl4S student L.Krac)ewski . 

-.: dys~us .j i nad uym punkt em porządku ol,rad głos zaLrali s 
Doc 1 d~ • ab. A9D„µgos1 - 1:>odkreślił duż~ wkład pracy aktywu 
młodzie żowego i opiekunów w zakl•esie pomocy w nauce, zwłaszcza 
stu.lentom I roku, podkreślił również d.użę rolę, jaka przypadła 
przedstawicielom młodzieży w nowym SJ'S'temie stypend.1alrcym. 
W imieniu organ1zao~i partyjne;} ciE., hab . inż.R.~!ifndl.!r ocenił 

pozytywnie oaiągnię-cia młodzieży t władz w ydzialu 1 szerokiego 
grona opiekunów na odcinku działalności w_ychowawoa•ł• 
Spra"'I przeniesienia konsul taoji do DS uważa za dyskuay~JMl, po
niewu kont;akt stulienta z pracownikiem nauko\Qll jest 3ego zdaniem 
azczeg6ln1e ważny na terenie suladu. Uwata róeieł, ie należy 
vqpracować nowe metody szkoleniowe w zakresie dzialalno6c1 s po
leozno-poli tyczne 3, 



~r .l!:.Lej! aprobuae pot rzeb · zwiększenia informacji 
od mlodzi ety odnośnie pr ocesu dydak~cznego , ar le i zwraca uwagę 
na niezbyt fortunne sformułowanie tego wniosku w propozycji 
przełs~wionej przez stud. Krajewskiego. 
~oą.dr ZoObusako wyra~a pogląd, te jednym z watniejlzych kierunków 
dzialalniśoi wychowawez J winno być przeciwdziałanie . negatywnym 

przejawem• tyciu mlodzieźy 1 postuluje włączenie takiego sal ce
ni a do wniosków. 
Jłoc.J.Kowalski podkreśla, że uchwalone na początku roku .akad. 
zasady przeeiwdzialania różnym, sporadycznym objawom ujemnym, jak 

np. nadużywanie alkoholu, przyniosły w pełni pozytywne rezultaty. 
D99.1t.Przyb3lowicz zwrócił uwagę na pewne wykroczenia, które miały 
miejsce w ■inion_vm semestF■e w DS pr~ ul. Zakrzówek. Uważa, że 
studenci powinni większą uwag, przywiązywać <lo kultur-y tycia 
studenft~fi80, pow1nn1 stosować samokontrolę, a 3etel1 chods.1 o kona~ 
~tac.je t o powinny sit one koncentrowa6 gl6wn1• w uczelni. 
Uważa r6wniet, że wsorem uczelni innyoh krajów nalały roaszerzyć 
kontakty pracowników naukowych ze studentami t.akże na czas nie objęty 
zajęciami • 
.Preóby t ego typu są podtr&YJD1W&ne -t młodzież jednak w wielu WJP dkaeh 
okazuje się nied4~rzala , bojkotuje molliwości wzajemnego poznan1ao 
Prof .di· hab „T.S11nkara zwraca uwagę na sprawę poszanowania mi nia 
społecznego ora~ na potrzebę kultury w kontaktach stułentów z pracow
nikami naukoW3mi. 
~oo.dr hab.A.Stronka a uznaniem prqj ql fakt, te studenci biorąc 
przykład z uczel ni zagranicmyoh pragną nasycić studia treścią 
humanistyczną, proponuje nróoić większą uwagę na kulturę ję zyka 
polskiego. Za wa~ną sprawę uważ uzyskanie opinii młodzieży na t emat 
pr ocesu d•dakty :mego.Możnaby ją uzyskać przez czynne uczestnlotwo 
studentów w każd3m wykładzie. 
~:Q!t~~ ~.Krueiński podkre~lil widoc~ poprawę w zachowan u studen
tów w bieżącym semestrze, WJ'SOko ocenił b.duż, pomoc ze strony 
opiekunów 1 starostów wszystkich lat. Wyjaśnił, że sjawiska negatyw
new DS przy ul. Zakrsówek b1l1 dziełem n&3goraaych studentów, oo 
ni• mote wpQIUlć na og6l.wl ooent 6rodolf18lta •~kiege. 
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Prof.dr 1nt.W.Leekiew1oz yqpowiedaiał 81Q •• konsulatc~ami dla 
studentów pierwsQOh lat w DS, ;jako wartościowym uzupełnieniem 
:f'orm na.ozanie. 
;f~f . dr hab.int.Jap JagopąJj uwa&a. łe studenci powinni czynnie 
ucsestnicz1ć w tyoiu ll1.Czeln1. Uwc.ta również za watne oddziały
wanie •J·ohowawcze na grupy studentów mało aktywnych. 
Xonsultao~• powimq być nie 't3lko łródlem przekazywania wiedzy, alr 
1 dostaroąó intormao;)-1 pracownika naukoęm odnośni• 1.cth 'metod 
dydaktycszoch. lllodzieł pollinna roswatyć ponownie sprawę konsultac,. 

1 przedloiJć na R w. 
Studen, kfi1P.sk1 Leszek uasadDll wniosek w sprawie sorganizowa~ 
nia kon.eulłiac~i dla lat mlodasyoh 4\lt1m1 brakami u stu.den~6w tych 
lat w ma'8riale a eknn asltoly m4D1•~• 
stnerdsil rt>wru•• poprd9 • atu.ten• panu~,cej w DS pray ul. 
Gruaatylta. Zwr6oll uagę na :takt li w oltreaie letni■ nastąpi polllC!! 

n ie trtu.de.uki.Qh. ~ard.tiile~i 11lodslełcnqah 
S'fludent A1Sulkowaki wy3a6n1l, że przedstawione wnioski stanowię 
usupeln1enle ealoroom•so r•owego planu ęohowawcaego. 
~oo.dr hab1 A1Sif!RPk• _ proppn~a• wprowads16 odznaki wzorowego 
studenta, awraoa agę na sprawę r..teltiośc1 od.b1Wan1a &€;zaminćw 
wa~~• pr•• •w.deat6w. 
~ziekao .Prof ,dr hab, ila&, J,Janowski p11.sedatawll wniosek o przyjęc: 
sprawoadalda 1 wnloalt6w oraa w ild.erd.u RW podlękowal aktywowi 
studenok1eau, opieklmoa grup 1 lał •• e.t•k~ działalność w mini• 
n;. semes,ne. 

mv gloaowaiea Prl1~tla prsedstmd.on• wn.ioak1. 

14• 4 •Prsechodqo cło nas"ępneso punktu porządku obrad Dziekan 
prof.J.Jaowsk1 pnJpom1al, te pro~•- uch•aqi określa~11ce3 zadania 
\V3d•1alu • okas31 Roku lawd. Polokle3 'b1l prsedstawio~ 1 wstępnie 
4"3skatowarq na popraeclDia poaiedzeniu lła41 oraa sgodnie s przy~ęt,m 
wówoaas uatalnlea soatal roseslarq do WBQa'likich czlonk6wo 
.fropon~• wlte prQetQ18Dle beapo6ndnio do 01s1ms31, która na 
wniosek doc.s.Goroąą Jrowao.aona ęla • odDieaieniu do koleilD-)'oh 
puk~• teao p,:o~•tw. 
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W dyuAusji, której gl:os zabierali:Doc.dr hab.S$Gorczcyca, Prof'. 
dr h~,:b.K„Mamror, .Prof ~T. Malkiewicz, dr hab.inż .R.Szyndler v .Prot 
dr h L:'J.. T.Senkara, dr EoLeja, Doc„dr ~. Kru.ciński 
udzi elono poparcia me1zytoryczne~ stronie przedłożonej uohwalj' 
i zgł szono następuJące poprawki 1 

..., do pktu 1 s2/a na str.1 t zamiast ".,. do RO ZNP z prośbą (I Q" wpro

wadz·' " ,uo do Kola Sl'.l:PH na AGH o zorganizowan1e •• o•"• oraz 

zmienić datę d-0 ;1.II Ie73 
- do 1,ktu 4 i5!>10 na s tr. 2 w? w„ od gócy po słowach " • • • studeX>.t6w 

-· do prowadzenia prac bao.awozych. " wprowadzić C..Oclat,l::c~wa zd3'~ ,i : 
''Wydział Metalurgiczny jako kompetentny winien również nadal 

intensyfikować realizację zadań na odcinku nowych materiałów 
me ·aio,teych," 

- w pkcie ?r-9 str~ 2 skreślić w całości pkt d/ jako wynikający 
z normalnych obowi~zków służb owych, 

- w pkci e 12 e na str.3 skreślić słowa "o& 1 wykonywania odjęt eh 
zadań naukowycho•" 

- w pkcie 1} n a .etro4 w końcowym zdaniu dopisać "co. <I. z innymi 

ir.t:atytu$am1 AGH 1 PAN. ". 
Z po . yższym1 popraw'kaa1 projekt uchwały został poddany po głoso ł;: 

nie i został jednomyślnie przyjq ty. 

Ad5 e Z~twiez•g_~Gł~ _j.__.§k6w o nągrod:y SWiT Ztil 19,'l~ r 

Z kolei Rada Wydział.u z.·ozpatrzyla wnioski Dyrekcji lnat:,tu. ., 
na nagrody MNSWiT za 1972 r. 

Na wx1iosek Kolegium Dzi~kańskiego Rada ~ydzo uchwaliła: 

1 o ,!BJ.osek o nft>rodę Zeąpołową I stopnia Dla D;yrekcJ1 
11st3:tutu Metalurgii w skladzies 
pr of.dr Wacław Leakiewicz / Dyr ./ - udział,~ 

pr·of .dr haboKazimierz Jdamro / z-oa/ - udział 2~·::. 
pr of .dr hab.'l'adeusz Pawlik / z-ca/ - udział 2~~ 

p :-of .aa inż.V aclaw Różański/ z-ca/ 8 udział 20;'.o 

za osiągnięcia w dziedziaia org nizacji i realizacji badań nauko
wych oraz ich Złilstos wania w przencyśle hutniczym. 
lła:;11ł;i~, pnio Rada V, ydziału rozpatrzyła 1 uchawliła wnioski wniesj.one 

przez D3~.Ins-tzytutu 1etalurgii AGH ~alt poniżej , 
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2. • ae;m,a Zem>2ł2wa ,I_stosi1@ d..1:-a Ze§Rolu • 
prof' odr Edward Gar114h - ud.sial 2o;~ 
dr Edward LeJa - udział 17,5;., 
dr ld.eozyslaw Jach1mowski - ud&ial 17, 5,.:i 
dr inż.Jerey Ot:ortalek - udzJ.al 17,~'J 
mg.r W.Eugeniusz ltrawo~k - udział. 1?,5'.; 
dr JerQ Zarębski - u411al ta-.. 

za opraoow•1• naukQwe 1 1fdroten1e aow3 taobn6l~"11 pokrywania 
aakla plaak1ogo QJ.enki&i warstwaod odb1;ia3,01m& promien1otvanie 
Cieplno. 

}. N!SF9da Z,epglR.'!f: ,IJ. .. .P!r!eia 4ła ,Zepp!?J• 
~ .d.r hab.ULt .~iugenJ..usa hOsiek. - udaiał. 4Q-., 
dr W.Lucjan SOdo · - udaial ~~-. 
w;tt int. Janwss i..uksza - udalal 2fi,., 

aa pr aę auko110-ba4 0114 nsd proce.,. ot~ przodku\'1ell 
dla pr~ału lli0toązac1jnego 4:ro{';łl walc0łl8Dia. 

4 • tt~~ Ze,wow1 I¼ GBP!QI SI ZeaopłrMf 
doc.or h&b.i.Jw.,Ueksanda:r Długo• - wisiał 1-Q,, 

dr 1Jlś. Aleksaruter i<ł.łrOS - uda14l ,ą.. -

dr Lessu ~ś - u4a1al ;o;.; 
~a osiągnięcia w dziedzinie ~dakt;yki 1 orr;an1zac~~ laborutoriów 
s1;ude:nokich. 
5 •. !!at~ma Zeepplowa ~_I si9pp.ta dla Ze§W?lJł : 

prof .dr hab. iu.l9aAJ.'d Beneach - u4z1ał ,;;~-
p1•of .dr hab.:inaJan Jmowsk1 • udział }~~ 

prof.dr in.ł .Eugeniu.sz ~zcnek - udsial :;~ 
za podręcznik " Proces wi"lkopi eovr:1" 
6. l~~~ i9d,uidufłea II ątoppJ.ą dla ;ero,Lclp inż&Ludwika,. 
Kozłoweldego sa skrypt pt. ''Dlement: fizyki atołilowea i ciała u tale 

fo !i~Oda in~duąlna II stoPA!! dJ,a e.oo •• dr hub.iąż. 

Slanisl~wa Goreg(ł.Z za zorganizowanie ~rodowiekoweso Laooruto
riwu. Mikroakopi1 I·ilektronowe~. za oalokształt proo w zakre~ie 
Mikroskopii łilek~ranowe3 metali zakończonych utwrzen181l .:rodc 
wiskowego Laborator.ium .t.~aroakop11 liilektoronoweJ. 

a, łłąr4'94,a iA4DJfł)Vlł-p1 Jll sto»JIH 41ł 9:9c :4E Z4l,1,J!~_Qł!UpJilto 
za opracowanie 1 M!roianio unikał.De~ w ~• aparatury 1l0łd.az-owe-j 

,,-.r1ąt,--t\ńo1 •~~et,t,ae;1 i n•~eeowanta malerłal6w mat'10tyoayoh,. 
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9 „ !lf.tgrode µićl,ty;~du~e llI s-t;o,)nia dla 91: hab j.p~~ .. . ~Q.~ ~~L- ~. 
Q,!i~;ffldl@r@, za pracę ho.bilitacyjną pt. " ~-.ielkość oil \7 v z.'OcoGacl:i 

kucia na szy)łkob:Leżnycb rałotach matrycow:,ch "• 
10. !i.)&t.~.u.pą;.ywidu.iJ.!lJs! J;II .~'Popnio dlę 41: hab.1Wh„Hm@n. 

~e::rayd.ęłlk.:tet~o ~a pracg habil.itncy;Jwl pt. i'Naciak r; l)X'OCC3ie 

waloowmua na ~imnO bee DUciąaów 1 z DAOii~tG! ". 

11. l!as,i41 łA~Y/!d:ąallla III p~.JQM za RR9P jgk!ąr;;ti,Q pt„ 
n Z~td.Gka relakeao13Be c &topach &i.sc,.eeycmych •t•:..u.1dzan.,ch 
dysperąjnie na przykładzie stopu Cu-~;~ Co " dla dr Uenr:,tu 
l' iGl,a . 

12. N~rodt . iną..n1idy.ęł,pś! III stoplU.a dla dr Jp~ ·'i1e:11'1r:n JiuF1ę,gą. 
za pJ,'acę doktoraką pt." Zjam.sko odrywania plom1en1a p1.-ey 
SJ?al.Dniu s ~~~ t.1 koksoweGo 1 ziemnego w przcct:rsoru. ~ •n:· ą tei,. ~v 

13. ł!~ER,da. :!$..łf!i4ualna III stopnia d}ą 2,1,: inQ.Je&J.mi&fM _ 
!i21:\i4ika za pracę dok torek pt.~ Vipł;yw k«lstrukc;ji lttit u 

n .o.bJl enia l Mcy aw.i.etące~ n a rozkład strumi eni w kąpie .:i 

p: ca Tandem" 

Ad.6. Spra~~zdanif! Komisj J: ligiz:yti)p.f~ Dni§ Hu1ai]t!, ąa 1m ,~~> ; 

Ze zg ędu ?U\ nie zakończenie pr c prżez Kom1a3ę lłel\2, - ~ną pkt 

t en zos t &l zd~ę'C;y z porz. obrad„ 
Ad o? o Gpfg}YJ , bi eace, i, wolnę ~ogfi 
Dziekm WJdz t,Metal ~ l?rof .J.Janowski przedstawił RYi niż. ~ ., \mioski 
a/.. r, z.wiąZku s zakończeniem pracJI doktorskiej pl'2)8Z ogr l.n.t „ 
F'ranai esk: Ciurą ,.. romotor procy ~oc.dr hab„inż„S.Gorcąca ~ ;raczi 
się d<,;i Raccy ·~:"'.td.ziału z prośbę o wyznncaen.i,.e recenr.ontm1. Z,e S\iDj 

stJ."'()U.Y p:t"Oponuje kandyli-~atury e 
· t , Prof .clz· bab.int. Zbicniev:e. Głowack.iego ~ i>olitectin.; :o zn~ •• ;i::i 
2 ~ Doc~dr inż~ .t'11dr?..eja .Kor'bla ~ iCll 

łW zatw1e1.~zi la pro_poeycje. 
b/ .. _~..Q..f~dr_J -:.ttb..iL.""l~ • .KoI:.air.ro 1}ror.;i o WJ3Ilac~oaie rcceiu~~~ ... t (•1. pruc:, 
dokto:t:akieJ 1:;.gr in~.Etc.ni~lwa ~s i ~.f;ur'~::.. ,;e ztie3 ~La>.~:, L)rO:.. cnuje; 

1 e l'rOf .ur inż.,~ .. Bablń.sld.ego - L·~ - (;111.1101), 
2 . Loc. dr i n~.,·: .. Białowąsa - ) till 

I.\,· hakceptotreła p~r,ozyc3e. 
o/,. __ ~~ inf; ol·r 91cz..e1f B;ir;E!u.. ~w.race :;;1,.- do : : , :,. p.-o~br: o 
v;yzru.:cZ81'.lie rec.enzeut6\'1 prao~ d.ok1;arski·e3 ł:(;.t' i...'li. l:OCla:lo 7i;·ra:»1Ga. 



1. J?I·ot .dr hab Tadeusz& Pawlika - Inst. Metal -•:Ęg11 AGH 
2. n o dr h b,.,int.Alek andra Długosza - Inst. Metalurgii AGH 
~s fJ · c.dr illż.Rysilarda Franokiego - Inst„Gazowniotwa K.ak6w 

a .twie · ~ził propoeycje. 
d/ • }łoą ~ dJ; Pl:4 0ML'l"ian ;ą;;,;c1ńsk3, zwraca się do 1l'J 9 prośbę 

o W)'3lląc.sen1e 1'80enaent6w pracy dokt~skie~ mgr int. Eugenl-..1s·· . 
Rzymana Z• swe~ s'tron.1 proponu.je t 

1 Pro:t.dr h :f-.. inż. Te.eeusza Maaanka z Folit:eolm.Sląsld.e~, 
2. PX'~ .ar hab. int. Kazim.ena !4amro .&GB 

Ri:J Mt·:mierdails pow. proposyc~e. 
e/. ~-4:S?f ,cli ą•b~:J.p.t,J,Janowak* przekłada mv watosek o skreślenie 

C 

Drzevrodu. doktorskiego mgr 1nż.:lazilll1eraa Dziuby - pracownika 
Huty F~om.an w Świę'ioohlowicach • 
.Prośbę s ę motywuje slil..'IVi.doww.em spiekalni w Hucie F1 Olli&• oo 
un1emotl11f1 lton't1I,\\łOWaDie badań , -Je1t również powiDą ohoro'bę t; p~w„ 
by~ prg.ea 11P' int. K.Daiubf. 
t /. Jako pro1Ntor pracy qr ini. Allreda Sułka Prof. Janowski 
zwraca s i t do 1fll prośbę o s.kr8ślen1e przewodu doktor.~kiego w/v-1 
dako powócl poct~o - · ralt ~ald.ollkolwielt pos~p6w w li · ;:_r i~ poz ·. m!tbJ.~,; .... 
niem pozyc3i llt&raturowych mimo u lywu okresu} lat • 
.t>oclobną opinię wyraż Z-cl praq wy • 

g/. ,Jakt:> promotor prac doktor ,~ki mrl.r W.Leszka K0 waloz\lkw. 
I)rof .J:.m. wski 1rosi RW o zmiQD.ę t ematu pow c. pracy. Wniosek motywu~-;;, 
»lik:Wid.owsnie s.~1~eka:bi i Wielki e ·o pieoa 1 miejsca pracy d okt10:l"t '.:~.t" 

·ta, co unięmo.żliwi · ::roni.--ynuowanie o dm\ tym bardzie j, że mgr iął.~<> 

L Q-K(Ąval.ozult został p ze · esioa;v do awro • Mosktie. 

mv m.atwierdslla pow. propoeycje ,.. 
1./._.fr._f.<lr hab„1nj.R,:ysza:: Bene!i~h- jako promotor prłłoy dol::·"or..
i-t.ie3 mgr iJlś .Wiesła1.va Wo~'t1n,iak wn1osltu3e o skreślenie ~ d :f; 

zawieszanie IQ'IB o p~ odu doktorskiego. Jako prsyezynę pod «l:':.· 
oddąlegowanie doktoranta do pracy w aro. 
i/ o Wnioakt.Qe rómiei skl'eislenie przewodu doktorskiego mgr• i nt. 
Ho.mana Za,, .. se ZHżiS. 
Wniosek mot:,wja ~ postęl)Q11 dOlttoranta. 
RVJ satw1erda:lla pow.propoąc~•• 
V. w HA• S,lćl!!9iV Pffis:k .,.. zc:aoa 81,; 4o BI • pzo611ę, o otwu-oJ.e 
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pnewodu dokłorakiego na WJ'4s.Metal.uzg1oa;na• ~ednooześnie 
pod&3e iłó Doc„dr int. Aleksander Lepiarcąk -,razu sgoclę na 
ob~oie hakCji prom.o'ł;oho 
RW otworąla przewód dokłoNki JDgr 1Di. SlllllaD1ra Pasierba 
1 powierzyła :tunko~~ promotora Doc.dr lnt • .A.Lepiaresakon. 
t./. inż.Zenobluaa ks nraoa alt 40 IlW • pl'Ołbfł o otwarcie 
przewodu. doktorskiego• ~ednooześnia podaje, &e Doc.eh- hal>. 
A.Dlugos• yqraz11 zgodę~• obJvcie ~W'lko~1 promotora. 
RW oworQł& pr&etl64 4ok-sk1 in&. ZenolłiUA auecha 1 powieft1-
1a flmko~ę promo'toi'a Doo.u hab.A.Dłtagossold.. 
1/. IPS' ild, JJ.eksapclfa Cqralta - FJl9919B91 
zwraca się cło RI a _pro6bf& o ot;waroie pnawo41a 4ok1ion1d.ego. 
R\V oworz.,la pnew64 dolttoraki mgr int. A. CQrskieJ..Fileonowloz 
i powiel'Z11• f'unko~ promotora Proa.t.Malt1ewloz01d. 
a/. ~ Keki»"~ DE A, MakP19J11c5 1)1'0&~ BI o nol.Dien.ie z funkc ji 
opieJNn6w lt61 stud. Ba m1e~ace Dr Kropa CQJ:Oponowmo L'-h Figla, 
zat na miejsce Dr łlalt81aowi.osa mgr~,. 
RW satmerd.sila p01r.ZmiaD1• 
n./ o Lziekap. l,_.of ,d& ht,'b,&AA1,I,Japogki praedna"11 Bi s1lwetkę 
inś. !adeuaa Sendńmtra Aaerzkanina pole.-. iego poohodsenia, kł.617 
nalety 4o promineutów wieda:J z dzied&1Xq kOQ&trukoiil ursędzeA 
waloownics.ych, a opracowane przez mego U1'Bfłdsen1a walcOlll11 ~ 
pr'SQdująoe w skali światowe~. 
frot.T„Malł§1ew1cz_ prąpdal, że Ril wysąpila a takim wnioskiem 
jeszcze • 1960 r. W pełal go popiera, gdyi WJ!lal.Uld. inz. 
Sendzimira rodzily Się• okresie jego p~aey w polsklm hułmotwie 
1 ioh p~io~ bu4owana bJ~ w Hucie POk6~. 
Wlotyl on duły wkład w Mr.1.ałowy rosń~ hutm.otwa 1 · spol)\1larysował 

polskie oe:t.ągn1,c1a • •~ clsiedzinie. BI ~e4Doląśln1e l)Opiera 
wniosek i udał.iła n.a4uie in. Ta4euaaowl Sends11liz.'W1 ęt,wa 
deklora .bonor.1.a oaua A.G.8. • naea ae1ialargt.1 Hlasa. 
N • poa1edseaie MkoiloaoAO· 

Pl'OłpkolD1it 

Iwona Xo,-6 



'UCłłt~ .A.łii:l. J&AD]C \lf!Dllł!ll łiIW-lffA1 !»Jtez.łilij]O itoifi„1K. 
~ 'A.i. r.:d'łl ;2&.:.,:/19((-:; · 

Ne. wniosek Kolegium D~i ekai:.•ltie , k t:;6re :r.u1 aw1m posie<lzeniu 
w dniu 11 b . m. omówiło trei;~\ p i :: ,,a Hektori! A "G ~łlo z. clni~:: 
,0.1.197:;!! .Rad.a Wydziału. ud .wala n~tępujący program wydala.ło
wy w r ama,}h obchodów Roku i. ł?iulr.1 Polakie;j i 

Odnośn:!:gJłlttów '1 1 2 }ł:l.§i;i ;!ii~;&,.ora : 

Rada Wyc1z:ta.łu. stwierdaa, ż, ; :~owolani pr:!;Ern Komitet OJ::-gan.i :~ao3-

;jny R.,N „F „ pr·e.oownicy W3d2L\ ~LłU / pJ:-of. Mal.kiew1cz , p,::-o:f' .żemai ti t:1 

prof .rtiaf;;anelt, dooeGorceyca.ł •ioc .a,ś, prof etlanowski i prof oMwnro/ 

uczestniczą uzynnj.e w ~ohąh Podsekcji metalurgii 1 metalomia
wstwa. 
Dla z.realJ~zownia :iialeoenia ,, _1;--oinfom:owaniu ogółu pracowników 

o lr.ierunkuc:ti probl.a~~wy~'.' ~m,J6v1 tych sekcji pos tan,gm:t.a mł . .; : 
aQ zwróc1,:~ się ti"o. ~ .. e .. ~- ~: prośbą o zorgani zowanie do .U ma.r oa 
bor. 05ół11ie.;o spo·tkani, pr·woimik6w naukov1ych ore:!I do ,.;,rot o 

ttalkiewiee& e prz<itietawie&l.l~ na: 11:,m eeł.łN&iQ te@e pefe11ew. 
.sprawo za av~e zego., 
bo zwróció się do Dyrekcji l.M. z zsl.eoeniem bieżącego 
zrealizowania wskazanych w ~ ~/referacie kierunków na odoinku 
prowadzonej działelnoiH:i nstllkt;,wo badawoze j „ 

Odnośnie pk~ą. 2 ;eisma RektW.~• 
W związku z zaleceniem pr~eenalizowania potrzeby uzupełnienia 
pracownikami naszego ~·: ydziału składu Komitetu Hutnictwa PAN 
Ro Wydziału poleca, aby z-cy dyrektora I . Mo w term.inii, do 4 marca 
boro przedło~yli ewent. wnioski na Kolegium Dziekańskie , które 
po 1oh rozpatrzeniu wyst41>i do Rektora AGH 1 złoży informacJę 
na marcowym posiedzeniu Rady w-,dziplu. 

Uda ,'. ydziału atwierdzap że c 'punk,ltaoh zalecenia m.1. 
odnośnie pre.ferowania wskazanej temat1ki aaukowe~, podejmowani a 
kompleksowe~ współpracy z dużymi kombinatami 1 merytorycan~j 
integracji badań 1 ksstalcenia są s1stemat3cznie realizo•ane 
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przez DyJ. f ' (cję I,M 0 / np. współpraca z BU., Hutą/ Stale-we. 
Wola, H. Pol"ój, Baildon i Batory/ .. 

Rad.a Wydmial.µ ~;obmviązuje Dy::•ekcję I .Ja" do przeanali~owa11lFa 
· da ' 13''· .: gQ 

możliwośeirplaf.f'i1""D:umia ćlzialnnie: w tym klerunku., a sze2,ególnie 
pode jmOWfaU:la prac O tematyce wyprz~zen'iOW&j 1 ważnym znaczeniu 
gospodarc zym jeszcze w tegorocznych :prac-ob naukowo--badawczyeh 
- oi~u do P1łą,::zenia s t udentóii1, do , prowadzenia prac badaw,czych .. 
Dyrekc j a I vM„ cz~'li s :Lę rów.n.ież odpo,i•iedzialną za syst.~::fiatyc ~.ne 
zgłaszanie uzyska;:cych vcynikóv: badań n.ukowycb. do Rektox•atru. AoG „lt~ 

Rada Wyd2::Lału ustala, -te Dyrókcja I •. Mo wuu1ei w tej sprawie 2;ł.cżJ 

informację na następnym posiedzeni u Rady „ 

Odnośnie p_~tu Z i _ _j pi§lP.!__Eek1;or a . 

W związk\1 zaleceniem nadania szozeg6ln1e uroczystego charakt 1:>ru 

tego.rocznym odchodom naukowya.u: 
Rada Wydziału zobowiązuje: 

a. powołany Komitet Dnia }lutnika do zwrócenia szczególnej 
uwagi na tegoroc UU\ sesję nukową oraz zgodnie z tlstalenie.mi 
7j l."U :PZPR włączenia paz-t-3 ~jnej narady branżowej z/z hu.tnic·t;wa 
do programu obchi ·ów Dnia Hutnik&. 1 

b „ Dziekana Wydziału do osobi stego nadzoru i wspóld~i:;tJ: ia.niil 

w ze.kresie przygotowania. ~iesji naukowej Dnia Hutnike. 
i · narady branżowej 1 

c. Dziekana Wydziału o zwrócenie s•ę do Bgzekut--ywy X.Wydz „PZPR 

o współpracę "f,rzy przygotowaniach tej nar-ady branżc,wo-:partyi 

ifl8j. 

śVo kierowników YISZJStkich Zakładów do osobistego d0}?ilD.0WeE.ia , 

aby w sesji naukowej wzięli udział ws33 scy praco"n.1.ic:;r naukowi 
kierow&l:cych przez Nich Zak~ad6w, 

Rada Wydziału postanowiła t aby na marcowym i kwietniowym posi El• 

J.zeniu Rady składana bJła krótka i.nf'om.acja o przebiegu tyc:b. 

przygotowań o 

Do punktu 11 ;pisma Rektora : 

Dla pod.niesienia poziomu leseyt6w Naukovqch AGH,Rada Wydziału 
zobowią.zuJe swoich delegat ów z Redakcji l>ziału Metalurgia do , 
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a. zo.pevmien:1.a veysokiego poziomu drukowe.n,. eh prac przez właśoi," 

, ... obć ,r recenzentów 
b„ wpr~aa.zenia systemu druku publikacji w 2 j<:; zykacb t .-. j o 

polskJ.lt i _jedn;ym t I zw„ ko~'lgresowy1:n, 
Co wprowadzenia do tych zeszytów działu recenzji 1 dyskusji 

nauko\vi/ eh, 
d„ przy4;otowania przejócia i eszytóv1 od dnia 1.Io19'74 na kv.oU'talni~ 

Dg pktu 12 p\om.a ~~kt~~- L. 
He.da t, ydz1alu s t wi ~ rdza e że na ~~J' dZi a.le ,vodję to już dzia.łania 

zamierzająoo do realizacji zawarteGo w tym punkcie polecenia 
zintentyfikowania rozwoju kadry naukowej„ Temu celowi służą 
właśnie prowadzop.e roZ111owy indywidualne z pracownikami naukowym: 
odnośni. e zakończenia prac doktol7sk1ch 1 hab1l1 taoyjnycb mo~liwy( 
60 uko11czenio. w 197? r. s Jak!. 1 przyspieszenie rozwoju pozosta~ 
crupy pracowników nauki. 
Ze;odnie z przytoczoną uchwałą władze wydziałowe i dyre:!tcja Id~ 
zostały zobowiązane do 1 

realizownia poli ty;r.:1 tit~towe j ustul<.n1 ..; ~: ' ; .. :.i .1 O.eJrzeunim pos1ed1 
niu o .. - 1ącnięc1a i:,skuźni~: ów :f>l•zyjęt;ych na 19?5 r. -

b~ przyop:teazonia awn~owania ma3ącJ1Ch ku temu fuorytoryczne podsta, 
aamodzi clnych pracown1k6w naukj> ~-

o. uzupełnienia kadry samodzielnych pracownik6w nauki w@ wekaaa
nyeh zakładach naukowych - w moźliwie najkr6•ezym QZaeie, 

do udzielenia prioritetu wszelkiej pomocy osobom, maj~cym możli
wości ukońcaenia prao doktorokioh lub habilitocy~nycb jeszcze 
w 19?' r., 

e. syatematyczn&GO dokonywania wym10Jl3 tej oz9ści kadry naukowej 
która nie rokuje rozwoju, --ł wyiton,-Błt.r ,e43iet, eb aaaail naukowy 

~,ychodząo,t na przooiYJ zalocen1u zawartemu w jko1e 12 pisma Rektor 
iiedc .~ydzialu postanawia, aby po sakońozeaiu dz1alalnośo1 w cym 
kierunku Dziekan 1 tyrektor I .u. poini'ormow'll.1 o podjętych krokaoJ 
Iiadę na jednym z joj najbliż~~~l\ poa1edzeńo 

łł9. pktu 13 pisma Rektora • 

Na odcinku po6lęb1ania wepólpracy za(;ranicznej Rada ~ydziału uw~ 
żo naloiy to ozynić sukoeS)wnio 1 zobowią~e Dziekana do prągot 
nia .... ~~ów dla zawarQia w 19'7-' r • . um.6w bezpośrednich • Iast.S·tilk 



w tioękwie i jedną z placówek Muko~·cb t, krajach zachodnich. 
Równocześnie Rada Wydz. zobo~iąauje Dyrektora I.M. do przedlo
żenią :Frorektorowi Boguszowi s i1oich pro:i;osycji odnośnie 
mo~l1r1ości pogl1bienia współprac~ g·:,.iml31Jli 1nstył;u'6mi" PAN i AGH-: 

r,_,o piity 15 pisma Rokto19 : 

Odnośnie polecenia przeprowadsenia z ~~re~ studiu;jęcą na 
i".'~dziale prelllltoji na 'temat macaenia lcopernikowskiej dla 
rozwoju nauki / marzec / 1 posł;ępov.,,ych tr~oji ~m. Ed:ukac31 
Narodowe~/~ poździemiku / Rwla pos~ama t 

ao uczynić na to odpowiedzialnymi opiekun6w lot 1 wydziałowe 
Kola liauko'..·;e - / odpow. dr Jasieńska I. 
b. włączyć do realizacji togo zadania organizacje młodz1eźo\7e 

1 pO\"r.f ż sze elerien ty ..: tttl'l,;-e,!fd»:i.t · -w~~.nł.•··~daiu.alno ści 

vqchowawczej. 

Rada G1dz1Zllu postanawia pcDa4to, aby real1zac~a pow;;ższ:vch 
sadań była prse<lmiotem ocf'sielnegp punktu posiedzenia Rad;/ 
n li~'i0paez1e lub g11ldniu b.r •• 
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s posieds~nia iiody W;;rdziel:u ! ete.lurgio2nesQ~ które odbyło 

oię u dni 26 marca 19'73 i":o 

Obeon:t ~ Pr~et1odnieząoy .... Dziekan Prof' .,dr ha-b oini:.o Ja.n Jfl.no-gsł 

J?rof odr inżoł o.B~·l'tua, i~rof odr inio 

Delec;aei 1 

W Loakie'.11oz, l~t .dr inż oB.Mazanok, 

l?rof~dr intow oRó~ab.euti, Prof.dr in~ .. 
P.,# ~i'Wlyk, ?rot odr habo Eoifo :.)\ ek& 

.l?ro:f o d:t hat> o Te Oenkard, Doc „ dr ,; o 

B1a20t1fiS, Docodr llą\l „iL.V'ł.Ygoaz, DOC oC 

ł c,Frydcyoh, Doo odr hab. DoGorc r~e~,1 

Doo odr ZoJc'.l6lsrz, Doc odr hob „J „Karp q

Doc oJ . Xowolsk1, Doc. J oXo'31el.ski,,, 

l)ocodr MoXnoliaki, Doe"dr !:a.E:usińsld 

Docodr haboZoKubas, Docc,dr AoI,epiarc f 

Dooodr J oLeo1eok1 9 Doo.ux· hab ~Ko 
:?rz"(1byłom.c-s , Docodr M.Raccyil-oki 9 

Doo·:dr hab„Joeyś, Doo„dr haboAofitaror: 

Doo dr a oSchillakt Doc$dr hab . Ro 
Wcźniacki, Doo od~ ... hd> oJ ~Kolo:uctotm,J:;i ~ 
~co dr Po nzrJ agx-eyk /Va(.., .ew ~ ab :J· ~~ · 

11:)oc., • CVV ]Ł J'vl.ct.,z~ 

pr haboRoSzyndler I-szy ~1ekr„ 20P :.:,,~u-,.~.; 

Dr in~oF.aBijclt .... ~Przevodno RZ ZUP 

ł:JGr in~ oMoGoleo - Deleg. Prac o1'f ul~., 

Dr E.Leja - n • " 

• ·" 
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Lo.KoZlowaki, Fro.t.dr hab.Jt.Mamro• ITo~.'11 .łllaJ.kiewioa• not.ur habo 

T.Pawl1k1 Doc.dr Z.Osika. Doc.dr Z.Obuszko, Ob.A.Sulkowski, 
Ob.L.Krajewski. 

~orządek. dg.§W 

1.Zatwierdzeo.ie protokołów z dnia 26.II • . , 19.II.19?~ r. 
2.Wniosek o wszczęcie postępowania dot.mianowania pro~esorem 

nadzwyczaj~ Ob.Doc.dr hab.Romana Woźniackieeo 
;.WniosTlk o nadanie stopnia doktora n.t. mgr Krżysztofowi Kaspreykowj 
4.Wniosek o nadanie 41topnia doktora n.t. mgr Wieuławow1 Werońskiemu 
5eWn•osek o nadanie stopnia doktora n.t. mgr Jo.nowi Kazaneckiemu 
6.Sprawozdanie z zimowej ses~i eczwr,inacyjnej 
7oSprawozdan1• Komisji Rewizyjnej Komitetu Dnia Hutnika 
a.sprawy bietące 

Ad.1 Zatwierdzogie protokołów 
Prótokol1 Rady Viydz1alu: z dnia 26.II.?, po wprowad.aen1u poprawki 
na str.4, w.21 - samiast " pod względem d1clakt-,cZJl111·~w1nno być 
"naukOW311" oraz• dnia 19.lI. br po Bltreśleniu na str, 5 v pkcie 'l 
końca zdanie o4 s26w 1,, ••• w zwiąsku ze zmi~ ,1••· zostały 

przy~ęte 1 zatwierdzone przez Radf W1dsialu. 
Na wniosek Dziekana zaproszeni recenzenci uąsk.ali prawo do głosowa
nia przy wsQstkioh praewodach doktorskich. 

Ad.2. !11.Qsek o lliap«.wapie Ob.Doc.dr ,ł>.1b.R.Woźniack1egCł 
profesorem nadzwyczaJn:ym 

Dziekan Prof .dr hab.Jan Janowski na wniosek Dyrekcji Instytutu 
Metalurgii przedstawił stanowisko Koleg~ Dziekańskiego o wszczęcie 
postępowania w sprawie przedstawienia doc.dr haboRomana Woźniackiego 
do t:,włu naukowego profesora nadzw;ycza;łnego. 
W ~skusji nad powyższym wrrl.osk1em zabierali głos Ob.Obr 
Prof.dr hab.T.Senkara, Doc.J.Kowalski, Prof.dr WeLeskiewicz, którzy 
gorąco poparli przedłożony wniosek.Ob.Doc.dr haboRoman Woźniacki 
posiada dwa fakultety, jednym z nich jest wydział mat.-~iz-chem. 
będąc szczególnie przydatnym prz, pracach nad wymianą ciepła. 
w /w jest piarwsZ111 naukowcem na świecie, kt61'1 wprowadził rachunek 
krokowianoWJ 4o rozwiązy\,ania r6wna6 rómiczk:owych a/r. zagadnień 

ciepl.D3ch. 



l?o wyczel.'1)ującej dyskusji Dziekan Wydziału zarząd.ził tajne głosowanie 

nad w/w wnioskiem~ 
W WJniku ta3nego glosowania / na 38 uprawnion"31ch do głosowania przy 
30 obecnych, ;o głosów "tak";O-"nie" O ''wstrzym". 
Rada Wydziału uchwaliła jednomyślnie wszcząć postępowanie w sprawie 
nadania Ob.Doc.dr ha'b.Romanowi Woźniackiemu tytułu naukowego 
profesora nadzwyc:a3nego. 
R6wnoozemiie .Ra.,.Wydziału powołała Xomiajt w składzie t 

Ob.Ob.Prof.dr int.E.Masanelt /przenon./ ,Frot .dr ini.l' .Byrtus, 
Prot.dr hab.f.Pawlik, oraz recenzent6w •osobach, 
Ob.Prot.dr hab„J.Szergut, Prot.dr hab.J.14ade~skit Prof.dr hab.J.Sente 
Prof.dr hab.f.Pawl1lt. 

Ad.~Diosg 9 nadRQ! at9V111t !\9ktor11,t %E in&, 
lfąs1Wowi Ka,emkow1 

Przewodnioqcy Komis;J1 4/s Frzwodów Doktorskich Prof.dr int. 
~'°łt',:!.--'!S. 

w.Leskienca przedstawił sylwetkę oraz przebieg obroxqt'{oktorekiej 
mgr 1Dt.Xrąsetota Kasprzyta. 
Ob.Profodr hab.SoKonoewicz oraz prof.dr hab.E.~osiek podkreślili 
wartość pracy doktorakiej w/w, ktćra jest uwieńczeniem jeeo znacznych 
osic,gnięć w opracowanym problemie. 
Praca doktorska mgr i.Di. Xr;,•tofa Kasprzyka sootala u1soko oceniona 
zarówno za je3 walory teoret;Jczne jak 1 perspektywy zestosovmnia 
w przemyśle. 
W wyniku tajnego głosowmda nad powyższ:,m wnioskiem 
/ na 40 upra.wnioxcych do glosowania, przy }4 obecnycb 1 ~, f"' ~v "tak" ~ 
O "ni•n, 1 "wstr eym.". - ~· -Rada Wydziału uchwaliła ;jednomyślnie nadać mgr inż • .: .. ,r.r:r.-~~ ... ~r-lff~~-
Krzy~tofowi stopnień doktora nauk tecbnioznycJ. 
Ado4.!.,~iosek o nadan!e stopnia doktora n,t. 

mr inż. Wiesławowi WefQńS~!_~,p.u 
Priewodniczący Komisji d/s Przewodów Doktorskich .Prorodr inż. 
W.Leskiewicz przedstawił sebranym sylwetkę oraz przebieg obroD3 prac:,, 
dokirsk1e3 mgr inżo Wiesława ~(erońskiegoo 
W ccyskus31 zabierali głos Ob.Ob.i 
Prof 0 dr haboE.Woaiek, Prof.dr J.Bazan 9 dr hab.Z.Polek, stwierdzając 
zastosowanie przez w/w nowoczesne~ teclm1k1 obliczeniowej. 



i"Taća uy1:onona j oot no bardzo dob:eyo poziomio t eoretyczn~ó 
.. ynil:1 JiCwiurót; pQiiJ.iordaily \'JY~rm,qte tocy przy wy1,.ox--aystonit1 
ooeatoc~ aparatu matem~tyczneeo6 
l lotodu pomiarów z.oat,ała , zaatoeowana właściwi.o „ Z ró'CJlloczosn.;y·m 

pooiązanieo z zasao.nioniami oto~o1anymi i wymac;ału dużeBo nakładu 

prqcy ., .;:~c,-yt.aa!' aopekt eto.n.oll'Ji dodatkoVJq cenn~ zaletv.J pratX3" 
Vi oyniI;.u t ajnO€,":O gloorJoania0 zerz4clzonego pnoz Ob cDzi„3kmlo p:t:ey 
t~ upro.wniorcy ~m d.o cłoaowania 34 oboe.nych ~+ Glosy 01tok", OHn.1.0 ~·. , 
o "'\·mtrzYQn o/ Rada r:ydeialn j edn0m36lnie uchoal ła n.udać mgr ir.:~() 
V1osla~o~1 ~;oz-oiu,kiemu s topioo doktora nauk technicZĄyoh„ 

Ad5o \iQ!S,lSQ,+t g Jł~§ ... stopm,a JiWifto?ra !h t, .,, 
m. UW, ,Jmww~ AJAZ9Jł09,k1B; . _ 

.t'rZo\1odn1ozqoy l~omieji 'd/o Frzewcd6w Doktorskich Pt--of if>dr inż„tJ o 

Lo~®1oz przedotao:11 eylt1etko o'tł~ dol:onol oceny przobi oeu publi ,. 
cznej rozvr~"Y doktoraki a3 m61' int~Jena ~ozaneOkiecoo 
tyci~utonoi 1 :~ odr J„Bazen, :t>roZ „dr hab~ji-.,t':Jooielt, dr h ab„ Zo -~-'Olok 

stoioz'dzil1, że praoą 0/0 naleey J.)OQ~ie ocerj,e. Jeet ona .Fi' :· 0oq 
,..,arto6oi o~, 6\'Jiodoay o du:.10~ oioozy doktoranta 1 umiej~tnoeci 
ca..odziclcoe:;o %."Oztliqągonio ZQCod:nieił.. 
,Joot róonioa dooodoa rosoi4'an.ia d!d.edziD3 l"UrOoniotoa r:, Inetytuoio 
r:ctolurc;i.1 !. oG~llo 

..:: \,~u za1'3qdzonoao p;r;-.uez lzio:~antl to.jne~o gło.:Joooniei n a 40 uproo.: 
n1on;,cJJ. uo (51łtoo1.1ania ,._ obocnycb, ~ cloa:, 1t tak", O "nie " 51 

o " \in»~" i1w1Q .: ;:,działu ucbwalila nooae tALr m 1&.Jtmotd. I~uz.anocki( 
cu oto1l10il C:ottora nn,.Jlt toóhniQ~ryCill. 
I.d „ G ~)pfCOOOćlanio @... zi§ot103 sg,Qj 1. ,er;zaqJJ.9p9Y ;li¼Qa _ 
OboOb o .?;rocl~ie'·Wli !·OCodr bti'b.L. . t--ttl(.$0339 l>ocollx' inB.LT !U""tJ,Oió.:::.--1~ 

oraz r.oc "dr hab ,tJ 111~ 6 złoDyli sp· 1-;loozdoruo z zicowoj so::-1;ji abeeauil'.;;u 
c~ jnoJ / ~isemno informacje do oG!,Qdu o al.tatach rziekanotu/o 
r ziOkan .?rof „ clr bo.b . J „ J enor,aki p „z;ypoll'.nio.ł, 2e Kiorowic~y r: .cili;łciu.óo 

Oij od;_)ooi o(lzialni za spratm1 przobioc; ses.}i oczaminocy jnoj za 
prm7idłot7Q roalizo.cJri harmłnocranu OGZtminóo ozy za termin<>tJe 

przokaeyi.1ani o do!:wontacji _przez pracownikó-o danego Zo:i:..ładuo Dzięki ~: 

aawrd.osłtooal ponadto upot'Jożnieni.0 Prodziekana Doc „ dr hab. J " ~zysia i;;5 

zbadauia czv pz,zootrzegano ~ przez egzaminatorów obomq2-L~1 wpisywa,. 
niu eGZatl'it1H6l1 w fomie "a11' na pods~e bieżąoej kont.roli 1.,1iadomoćł 
, czasie se~eat~1ĆPów;Vżs~ propozycje ~ostoł.3 pr~j0to 



Na ,miosek .Prodziekana r.oc.d» M.Kruciń~kiego Ruda ~;: .:;działu 

postanowiła tzyste.:.Pić z -:mioskien do Cb. ~-~ektora o przyznanie Ob. 
B. ~zaulow.szriej dyplo~u z wyróżnienie~ oraz nagrody pieni~żnej 
w WjSOkości ,.ooo~-
Ad. ? ;}p;-~wozoani_!._Eooisji hewiz;y jne;) ~(or .. itę~.1 D!QQ iiutnikg 
Ob.;.'rof' .l .Bji-tua jai,o przewoe..niczący Kor1ieji Re\':izyjne~ .iorrdtetu 
Dn1a Hutnik& ze 1972 r. złożył ocenę działalności t~;o ~ocitetu 
za rok 19?2. / szcza&óło\T,1 protokół r.ncJduje fii'I: r-i nktach 1:zieko.r;.~t
Rsda . i~aiziału udzioliłs. adsolutoriUD: oraz z.ło~:,2a podz~ko\1an1e 
Czlonkoa KoA;.itetu i :;;:oiiiiaji i{e:-Jizyjnej. 
Ustalono no-::zy ł;}kł~d Jto~iia-ji lted.z;,jnej l'.o;.,it-,tu Dnia Hutnika za 
rok 19?~ w osobaca1 Ob.Ob.toc.dr A.~ezur /przew./too.dr hab. 
R. \.- otniaciti, Li• ,,..Studnicki - zobo-:Jiązuj~e go do bi±ąeec:;o nadiiort~ 
1 r1ap6łpracy z .K.ct,i totem. 

~d.B ~ol!i• W!OSł:J. 
a/Mo odbudot.:ię ?c•1Ka Grunwaldz(tego pr~cof.nicy ~ydzialu zło~;;li 

w r aiaach zbiórki ''j&ml.'-trzw-Jtiziało::.iej 2 .;,10 zł 
b ~/ Dziekan Frof.dr hab.J.Jano~ski przedło~l Zobraxl)U podania 

dr Ireny Slomokiej o ot~arcie przewodu habilitacyjnego ns pod0t&~ie 
pracy pt" Kr'Jtorium ocer.cy fea~tv'Jmotci kok3ć~ wobec dTiutlellitU 

r1ę~a ,., Rada ,, yclzialu uchwaliła vt·varcie pI·zor10du 1 }.Jm,oł.t-ł& ~{oruiGjq 

, ..:3 't~pną w osobach Ob.Ob. i~ot.:?oByrtus, ł'r<>:t.dr ilab.T.Fc.-alik, I?r0~. 
dr hab „T„Senkr.l?'a, kt6ey przedłożył Ru,;_zie ~-jd~1ału ocenę O[;ólnego 

dorobku nault-d;Jd:1.L.:t;ycznsbo u/t2 o 

c/ oncć:a (iydzi&łti wJrnziła zgodę na otwarcie prze:.-;odu dol;.torskiego 
mer 1nż o Ao rr~~oh, aawierdzająo temat pracy p 6to ~ Analiza 
procesu spieltania ul(ładóil dwacladtliltJ?n1eof;;raniczonej rozpu."3~a
lności na prayl ... ł:!dzis spiekó·w „ Cu-łfi >t 

Funkcję proui.otora pov;iar~onc ObaDoc .1r J .l.i'r3deyehoviio 

do/Rada ~,;jdziułu. r.7;fr&ziła zsod~ na ot'~-:c.rcie przewodu do:~tor~~iec;c 
C;Gr_in~. JoAU5iflsi:iego ~atuie:rdzila -~3 i,.f! t pracy p.t. 
" detyka ro~pu.: zczania ::1'ł~lik611 ·;:- ~-tcllv.ch narzędzio~·zyc:r1 f: ·.-~.::-.-:-·u
kach &mienn;Jcb p&rUEatrótil austenityz ~,::;~a " oraa ~saczyła pr<.,-.o"t< 
ra 1.1 osobie 011.Loc.dr hab.A .l?rz:bylv ::icze.. 



e/ e Rada Wydziału wyrazila zgodę na otwarcie pr:rinuocm doktorskie
go mgr inż.E.Tasaka, zat\1iardzila temat prsoJ doktorskie j 
w/w pt .,:" Powierzchniowe zniszczenie 1 zmi~ struktury me
talu W3V10lane Kawitacyjeym oddział.ywaniem ciecz1" powierza
jąc funkcję promotora tej pmey obodoc.d.r K.Kusińskiemuo 

tł .., Rada Wydziału wyrazlla zgodę na otwarcie przewodu doktorskie« 
go mgr int1:1'Reodora Godawy !, zatwierdaila temat pracy ptos 
"Niektóre problemy metod projektowania ::systemów zarząd.Zania 
jednostkami produkcy3n;ym1 w przemyśle hutniczym. w oparciu 
o zbiory intormac~jne dotyczące procesów tecbnologicznychn 
powierzając funkcję promotora tej pracy ob .doc.dr hab <>A oKolaz 

g/ o Rada Wydziału w;yrazila zeodt na otwarcie przewodu doktórskie• 
go mgr inż o Jana Sińczaka 9 zatwierdsajęc temat pracy pt" 1 

"Badanie parametrów procesu kucia elementów turbin gazowych 
wykonanych ze stopów nadplascycznych• o Funkc~ę promotora 
pc.1ierzono ob.prof .dr hab"F.Wasiun_ykowi. 

h/ . Rada \IJydziału :, yrazila zgodę na otwarcie przewodu doktorslde 
go mgr inż" Irei>;1 Skr3jk1, zat wierdz12.a ._, pre.cy pt., 
"Możliwości -:. :,korey stania energii zlotowe3 gaz611f zieDiJlYch 
saazot;owmqcll. w chlo~nic1;11[1e" powien~ąc :tunkcję promotora 
tej pracy obo4No4r baboAoDlugossowi. 

1/ o Zatt'Ji.erdzono amianę tematu pracy doktorskiej mgr inio Jana 
Kulpińskiego na obecnie obowiązUjąoya" Podstav.rowe 1tr.7teria 
doboru zasn,ek isolao1J~ch do pieca Achesona". 

j/,, Na wniosek promotora Rada W1dzialu powierzyła funkcję 
recenzentów pracy doktorskiej mgr inżoA.Brodowicza osoboms 
Obooboprof.dr ~.R6tańsJI1emu1 profodr St.~oohovd.caow.t., 
dr inż o J •BJG1JllODttovdo 

k/ a Ba wniosek prcaotora Rada Wydziału 1QSnacąla reoenzent6w 
pracy dca)d;o~~ IISi- ini.lblał.awa Wol1d.aokiego w osobacht 
o'b.a.Pl'Qt .u bab.~ .Senkaa. 4oa.Gr • .a.P1elrqk, doo. 
c1r 1Dł.A.l,epiarcs;,k. 

1/. Rada \'iydaialu powiorą2.a :tlłllkc3t receuent.6w pre.cy doktor
.S..~ ~ ma.llGr.l.aa Golca I ob.ob.aoo.4&' bab.J.Wfgl.old. 
A.la.P.1.J l llLC.a •Jlłi'•srd. 



1JJ/ o 11a miosek promotor, Bada WJdzialu powion,la fllllkoję 
recenaentó pac1 doktorski j mgr Szczepan.a Chudoby: 
ob „Obo.Prof'odr Z~Zemburai Doo„dr heb„LoSuski 

'Ol@ Dz1ekm h-ot d.r lulb„J 9Janowsi poriadom.ll sebranych9 że 

wszelkie pr~ewody doktorskie 'lriml1 być w;ymaczone do godzo10-tej 
danego dnia 

Na ty posiedzenie zakończono 

Dziekan 

Wyd~~~go 

I P~~dr ~~i:t\ic,Jan Janowski / 



ADEMIA GćlłNlCZO • HUTNIG:ZA 
· · im. Sła•islowo Sto,zlca 

w Krakow·P 

IEUHT WlUłAŁU MHAlfifiGICZ, EG 

Protek62 
a posiedzenia Bady Wyd~~ 211 łfetalurgiczneg• , kt6n 
~by2• się • dniu JO kwietnia l97l r 

Obecni: 
PrRwecln1oz~7 - Dziekan profcdr haboJoJan„ski 
ozloni:erie pr~lłdr l'cByrtus, prof"dr habollolseaescht 

profodr Wolesk1ewioz1 ~rofofollalkiewiczt 
p~odr EaSu.~anek, prefodr habofoP&wlikg 
:profodr lf<lR6tańsJd., profod.r P:,Wasiunyk'I 
prCJfvdr hab~BoWosiek, prGfodr habo!oSenkara, 
docodr loBiale-.s, docodr haboAoDlugesz, 
d.aodr Jo1rydr:,oh1 dooodr baboSoGeroayoa,, 
docodr ZcJaglarz, dooodr baboJoiarp, 

delegao1 i 

dooo Jo x„alsld. 9 dooe>dt" haQoloXezialski, 
doc cdr M0Xru91ńsk1si dlJCodr Koias1ńsk1 1 
docc-,clr habóZol&a'bas, docadr A"lepiarozyk:p 
doc odr J „Iesteoki, doocdrA~b"J c, Kade~, 
doo„dr Aoaazurj doondr ■o -agzynsld 1 
dOOodr hab„J „ :rf,'I deco-dr ba'b r,AcStarerika.'I 
d~odr A. r. Sobillak, decodr RoW•aniacld, 
dQC odr lll3.b oJ oKelendnsld 

I Sekre tars POP PZPR 
dr ha.boR9 Szyndler 
:.>new-1.nioząą RZ ZNP 
dr :inż„ Y„Bi3ak 
delegQpra.onnik6w n.aukewych 
1116r int~ ■PGeleG 

dele~., p~aOOWo nauktwYCh 
dr .ioLe~ 

dele~~praoo.naukewych 
dr inia Lo8adek 

:! 1eebeo:.a4'&d uspr-i3.wi.edl1wi11 : prof„dr I. .. Xezl w.3Jd., 
prof odr haboL"amr , doc:sdr z „Os ika, dooodr Z„Obaszke, 
aooodr h~be X fr~ybylowicz~ 



2.. nloiiek o n •aft!• a'tol'nla dolR a • t. ~ ... n~.ZygaUAła 
łac :isJde~o. 

,. ZałdeZ'lkaetWI :pro~ebdv ni,qch płan6w studid• i program6• 
raaow,cia 

4. ~onao~a o pr.sygotow-~h do Sea~1 Naukowe~ 
i Obcn.a,111 D:iia „ inntka. 

,. Spr-~ny bieżq.ce i o1ne wnioski 
60 In1'oraa.oja. o dzi~alnoścł i wieyt&o3a Zak2:ad11 

llełaloznawaba i Obr6bld. 01eplae~ I.•o 

-J.~&l!kząuą1e Rmaołl 

Proiiok61 z poa1edzen1a lad7 Wydziału w dniu 26.111.19?3 r 
i,rzy31t• ~ednay4ln1e be• :popmwek9 

~l:...!!li!!tk. ,.~11i• .. a:=914!a.i~l,ra.n:J~ .KE l!!•JIP..!11..ll: 
!L~2!1U!i!!I 

Przewodniczący XCD1s~1 d/a Rrzewod·cS• loktersk1cll p.rot.ądr Io 

Ieskiewios praadatawil zebr-~nya ąl•tkę oraz prze·ieg 
obron,y praą doktorskiatł "6%' inż„3ygaunta Ba.cQ!iakie~o
:..;ooodr 1ni.:.M.Grł=Lbałd i doo~dr !~bo1llż,-JtoG•.rosr,a, podkre~-
1111 zalety eksperymenta~arskie d.oltt.-an:ta. ...a iaatan 
dOOoclr hab.inżo&o By4 słrierdzil, fa l)raoa btcizie ium l1kowa
na w- 1':,dawniot ach P4łJi w Jęa,rku ~elskia i ty• ~ 
zo.:rtanie uaupe2nicm_y brak _publlkaoji. dokłoran"8.,, 
I wyniku iaJne6 o e;1o owania ~ ,d~cmego prze~ 1~1e~ 
J)l:2'Y .:.0-111 uprawnion,yoh do glooowania 34 obeoĄ10h , Jl aloa7 

"tak- "O" nie 1 "ws~rsrw• o llilllla lyd&ia2.u ucbwalila aadad 
• 

ate;r -in~G z.B.aoz.yńakiamu a'top1eń doltłora nauk -teobnio&nyoh. 

AlioJ. ~~).1!~!8?.it .PE9D~~-!!O'W!1¼ ffaqdw .s~~!,f• 
.! S9łlr~§! D!!!l~!ł 
L~ielcan p~.JoJanowsk1, 3ako przewocluios~y lydsialo. 

• so a.apOLo .rrogramowege dotonal ąro•atlzenla u lega pmiklla. 
1:rzy:I)OGmia2. v.e Zes1)6ł pr--c-'Cowal Od pddztenilra 1912 r 
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_, -
1 pr.a.Jctyld. dyplomo•~ na 1X aemeatrza ff ~ratcie trwania za~,, 
se•etralnyoh , przez co Jed.1llie 4-ro tygodni.a i,rakt,Yka 
ZallOZnawoza po I-sz,111 roku /na 20 t ;,godni l~zn;oh pra~Jd 
Odbywa6 ei~ btd2;1e ':I okntsie ~aka.cyjnyao W ten s~s~b Ilia• sa
~o~e~towani~ c Zc.su. stu,· it"w na. 4--tym Y2 reku auaaryc.&na ilold 
z. .. ~~6 Jest n.a. naJ.nitaz;a z wyt:,ozonych. przez r 1a1sterstwe pu
ł.!...~1• to je od J~O do 39,2 godzinQ ~Ytiodniowe oboiteł.en1e nie 
~rHkr„ osa l 2 godziny • za.§ ilo46 eózaainó• 3 • ••st rach aia► 
~ -011 wz,c;lędnie " w semeatra.ci1 letnioh /a 1 "1.1cłtk1elf/ ~ U.r.yakan• 
te ugięki zaloar;J.1.t • ~ pn.edaiotl' o duż;/11 w.Yllia:tse za~ę6 labo
rat.e~~:1..1oh rJlllllga~cyc •• bie~oege kontrolowania poszoze661ąola 
partii a&.teri~lu, b~d~ z~l icZa.ne na "8J w2alnie pedataw1e bea 

e i;;Za.JliilU ~ o{i.COW8ó0 Z CtJ.łO~Oi o Ua ~cł.keńozenie .ua1elc:ln llodffl~l il, 
a przed~~~• ~ro~ekty t ylko nieznacznie ccibie6aj, Od prQcira• 
a t:. ozy r l anu trzoroo"9go Zeapoła Dydak't.rO~"lo-Wycbo'N'oWollege 
lt1iS i! 1 s~ .., razie łeb za'twierdzenia prze& Badt Wydsia2a asłfl 

i-2.ae ~s~nee akoe~tacJ1 na sccMblu mini.-terl~lD.Yllo 
"! cl;rskuaJi t 7 kt~rlj &~il zabierali Ó.00 -, S'to Gorcsyca, pi-Of al e 
~~!'let prz.edstawioiel ml odziaty s~udent Lolra~ewaki.prod.slebll 
doo„ l"Kl"Joi::ls.ld 9 doo oAof::..:.zur 1 -;rof oJ , Jan3wsld., stwierdzono na 
'ia,;~1• 1')r~:prowao.zanej ~bee.:ue dla j e dnej aeko31 eks~rymanta lnej 
praktyki w oz~~1• se•słru ,TAtł.i'Jł przJ~atnoałd takiego roz~~ 
:ia zarć.wno z p1J.ructu. ridzen1a dyd~yc1u•60 • koray'°1 odnoazo

r-..yc.:i i t ierdz .Jr.yoh pr3e~ Saull mlodziet, ja.k 1 ze s tro.v h11ły 
• J;\ oe~ moi l i :'{0,ć otoczenia st :uient l 11 t,ru-s.oznie lepaZ4 opi eq. 
:.i~ w ~ :;ie 1.lrlot 6· .. \lakaoyj :i.ycho !en ayaiea pr.J.ktyk pozwala 
r6wr ... i e ~ lepiej • ¼oZ&ó :s·.,uue!r -6·• rea :. i~ję J!e~oi,ob. ~a:6 
~ odu&('yJ nycn iiuty ,, . . zeroid. ad~i~l 1)r"~cow.:lik6w na\.lkowo-d.J'd,altąos

!llCh • opr~oow~.l! ~o-. .,.,.a11 pl •. u~5• Jak i prseproaa:isane nad n1a1 
dys ~~ii• apowodo. 1.,. że z~i.bieri.l .- "~{:y ~łoa dysku'tiwloS !de .zgla
a ·1ali ~!l.;fc~ .. a ,.· ~- •r-.1'to 1..7c ,...::yc.b fi z·ai~ ku z t ym ;~.1ekan za-
. SG.: cu~ił 0łosowsJlie, if k !rym ·J • \;¾. ~ydzi1:.t.'112 jeanoaJśluie satwier
u.ził.a pr•o.ł ożo» gro "ełlt · l1ewy,oh pla:1611 s-tw.16 i :prog.a6• 
ra,a..,-yc:_ :pr zerti.fai ~~ .A ą.r ·t L1em pr2edmiotłr ~ólros,oac2ą 

łb6 OJZ'OO OWU~ Jcm~łe!! ne .-e~~-Y •oB~ ,Sc W' i f , dla oałeg• 
kl rtmb s°' ..... i 6w tao ~ iO~llYOla ··~ QJułl kr&~-.ej/ o 



R6wnsozQśn1e Rada Wydziału ~p@waznila Dziekana ds pn;ed2eżeaia 
tych materia26w Rektora.tow~ AQGoHo 1 M!n1sterstn Bo»SoW~ i! 4o 
• tw1e~ileniao 
Xeftoząc ten pwkt p~rządn dzi@xmego Dziekaa pr~f~JoJanewsk1 przypo
mnie.2~ że pe zau1ar-dzea1u newyol\ planów uleży w ramaob wydz1a2• 
kenty.nw.•wad praoa aad programami S$Ozeg62ewymi II metedyką. :prowadze
nia zaję6 1 planem niezbędnych podręozników czy skrypt6wo Praoe 
te winny by6 aa.kończone do października b oro 

Ad 0 4° !!!!2:;m~i!_.2._f!!łiQl~!!a~~-~9-2~!~-~!~!2!!1 
i Obe~cdów Dnia Hutnika ..» __ .. ______ ·· ~._ ___________ .:.ca, 

Przewod.nicząoy tego lComitetu prłJfodr inżoToSenkara :poinfor
mował Sł że zaproszenia z programami urooz,:rstośoi Dnia Hutnika. dla 
ge~c1 s:poza AGH zostały już wysłane (,) Dla praoownik6w AGH tędG: 

rozniesione od J - 4 maja b oro Całeś6 przygetowania obu Sesji 

naakowyoh oraz druk skryptów zGsta2y :u.z ukeńozone" Jako uowe 
elementy tegorocznych obohod6w=o·bok :§lubowania - odbędzie si ę 

także symboliczne przekazanie 1nżyn1erow dla przemysłu, oraz dwa 
spotkania pod Kadzią /~edno dla studentów a drugie dla pracow
n1k6w/ o mi pokryo1e kosztóvi' SEH:t31 1 obchod6w na kente Kemi tetu 
wpłynęło ekełe 150000 zł~ 
Dziekan prof odx baboJ oJan&wsid, :poinfomował zebranych 9 że wniosek 
o nadania dokt•ratu hoc~ dla inźoToSendz1mira został załatwieny 
pozytywnie i uroozystośot z t ym związane ~będą si~ także 
11 ma3a 197J 'ifo 

Doc o dr Mo?!ac~yliski wyjaśni2 i że partyjna Da.rada. bre,.uż3.,,a w związ
ku s i3k1eE •auki PolskiG~ poozątkewo włączona w program uro
ozyeto,01 Dnia Hutnika z3atała przeniesiona na 7 ozenca boro 
Dz1ebn ssa.pelowal d@ kierowników Zak2adów G zebow1ązauie pra
cowników do wzięcia udział.u w SesJ1 lawcewe~ oraz o zapewnienie 
przy~ęoia dla gośoi z przemysłu w Zakaadaoho 

Poiatermowal r6ID1ież zebranyoh P te praoown1oy maJąc~ w dnia.ob 
10 lub 11 maja boro za~ęo1a na starszych latach stud16w pow-.lnnt 
przy3ś6 ze studentami na obrady Sssji BaukowyohQ 
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a/o Dziekan pr•fodr haboJoJanewski postawił wnieaek 
powoła.a,-~ Wa~,,..~ Xem1a~1 • etwarcie przewed.u babilitaoyjnege 
dr Ireny S2emskiej 1 jake reoenzent6w propenująo 
profodr 1nż~łrano1szka ByrtlłSa - AGH~ prefodr habQP1etra 
Was1lewsk1ese - PoloŚl o -, profodr habołienryka Zielińskieg• 
- InstoChem! ir~e~oWęgla 9 Zab~ze g deoodr haboRanana. Weźniac

kiege - AGHo 
Wniesek z•stal przyjęty ~edherąyślnłeo 

~/o Dziekan prefodr ha.bQJ ~Jan..,sld. przedlotyl ~ebrany■ p9da
n1e dr Stan1s?awy JasieńskieJ • ~twaroie przewodu habil1-
tacyjnea• na p-1.ata ie pracy ptć;"Intensyfikac~a ferrytu 
wapnia ca1e3o5 1 Jego wp2ywu na wlasno~ci spieku saa.-tepliwe
ge"o Xada Wyd.ział• uchwalił~ •twarcie przeweda i pn-1a2a 
X•isję Wstęl)!M\ w osobach : ob„ob~protadr· haboJ ciJanewsldeg• 51 

prot odr Eo•aaanka I doc(> d-.r haboX.Pr&ybyleriesa, która pr-&e
dłoży Badzie \Yyd.zial\l eoenę og61neg• derobkll .naukowo-dydaktycz

nege w/w~ieniene~o Wniosek uchwalone Jednany,lnieo 

o/ o lada W ydzia2• · ma Wl.\ł089łl prcm•t•• pewo2a.2a jedn-,n.y~lnia 
woenzent6w pracy clMt«rskiej mgr inśo Bdmund.a Osiilskieg• 
pto:•Sterowa.n1e preoasu wielkepiecGwege"w osobach: 
pro:f'odr inśoJane Wetniaokiego /1foS o lo-Raesż6w/, 

prefodr haboins <> lys,;aroa Beooaob& /AGH/ o 

4/ o llac1a Wydzia2u wyraaile sg-41 na •twaroie przewedu dokt•r
skieg• mgr 1uaJ6ae~a Jack•wsld.eg•~ 1 aatwte:nlziła temat pra
c, pto:"lłaanodci euwctw:-, 4rMneperl1tycznej pe dułym step
ni11 S&111eta" o.::·a• wyznaczyła pr•otera w osebie : 
dOOodr 1nżo Aollazara~ 
e/ o Rada Wydziału wyraziła zgedę na ~.arc1e przewedu de"•r
skiage mgr in&c Jaaa Xrawiana. i aatwieJ'll&ila teaat praey pt., 
•Wpływ kebalt• u a'bakłurt l •lt•••ot step6w ■edelewyo~ 
on•ą ata.U asy,:bk•1nąaej- łYP'I 18-0-l • 
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łunokłł ,r-1om PGden•• łooo4r tae • ._.,.ws. 
f/o lada lldaWo QlUUa ...a, na tł1lucu .Pl'N•eia 4elnor
skie6• ap ble, Jana Buca.1eklea• I satdemaila teaa~ 
pnoy P'.,t•Pocl••·- ~da~.,. .... plaoc,waaia 
postępu łeollrd.oaup • halniołde•o hlll»lt prGIIR- P•rie
nsen• doooclr habo .loXcłlanov 

s/ o llada W,utalu 11aepin1ow-2& JJN7łJ'Wllh wni•sek • atypend1we 
d~a'a!IOlde dla ałansege aqatenta loao mgr Jenega Mt.tolly-> 

b/ <> Rada Wyuia21ł jednłlDYdlde ąb~a przeclstario1el1 na 
II Iengraa „uki Pola1de~ w eaebaeo : 
prof\,4r intol'11B7rt-.9 prof odr babc.J .,,.Tan•ws1dege 
1 pretodzt baboinittl1;Jffiekao 

i/ 0 Ba ni-k predgiekana dODodl' 1nżo.oXruo1ńsld.es• lada 
W,usialu ,-sta.neri2a ąs'4pi6 r. wn1eald.ea. de ebQa.kt--. • 
pt'ey»nanla zsed.l11e z ftS1d••I•• atudih dla aba•l•nt6• 
inio ZoG-sQkl i Po:l-gllla dyp1Gllll6w a ąróslmienieao 

i/ o Jra wni-k Xelegt.am DalelsaAakieg• i uzg.«initny IS wykładow-

04 tege prgecllli•to i epieklmem W-&• 1-ekll decodr baboZu:KGbasea 

iada •~talu 3edn-,łbie uohwaUła zniesienie egzwda.u 
sa pneda1etu •JU.ektrełeohnia• U reku i;Jo dsien:eyoh etudi6w 

k/ Q łla ni ... k p.-odzietan& 4ooodr bab.otl' olłyaia Rada Wyciz.talu 

sauiem.ila nast1pokor akla4 Koll1ałi Jłe~utao7.1ne3 na 
stt24ia rieosorew. 
1„ 4ooqcli- baboilli"Jollyf - i>r••-1nio•~ 
Zo 4oo~d~ inłoJo:W.aieoJd. - OHeJlek 
lo dooQ4r hab.inżoJC)Xozt..leki- • 
4Q .mgr iałQ A..Jładt6, - pnedsławiiX:e2a Sl!PR 
,o dr inło.oiab&lłY - delegat POP 
69 AolQasek - pnedsło SZSP 
?o A.o Szen•u:a - semu.n 
80 loidzlk - 1ca selaetaraa 

J./o •a wn1N4łk p~dstaric1ela atudeni6• eboLoXra3ewsld.eg• 
• Jrzywr6cenie oeda.ieruiyoh łldńeclz~n w II DS przy u~~Gramatyka 
przekazane Zoleg1Wll Dziekańskiemu d• rozpatrzenia~ 
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łl ie \lO'b lila 1• t łeb.na. 

':J . WliłjOS. raf odr baa.l lamre trefudr 1clo.foJ .. • kie 
de n- eóy Rekt•rskia;J 
kO$Ol ? 000 l " 

J.. r; o„ .. o-

u/. iredz1e1".a~ uoc :)tir o „n~u ee ~itd•l'lll•nr.::f.;t ze 1·anych 

• kr.vter!acb liX" ~ . , P"mU .zwyc J!!el u.la tudent~• 
i s.aapel t: • aio .,. tycJ ~ l d&r • terain · 11 · eanla 
.. ke!10 seme ~tnij) • 3• ,J&k6• 1;yoh, p •U• 

e/o Dziekan p- of ar h~:b oJoJ~n• ... ki aaa.pele 1 • ud,gie2 

-r u:reoeysie.ści· cb S· -..~ . • SI? 
or auizu e msju 
prac i k6w .z re~• 

Ziermvnik Zak~ Q p i"o:E ałla.lk e - . · z l ~a1 

zcr.e.·ó· o ·vie z:!e -•:.'-790'1, " szych 1 
i · 2~ u/_ irz cznik/o · i kil 
J ie ru3Uk 

J 

6 



A GOJłl\r,czo . HUTNICZA 
. Stoni•ławe Sienieo 

w Krakowie 

fflZłill ll(JlUll~gi~~Q~~~.~ =~~~~~<~~g 

30e04o 19'7;1 

Je;::;o 0 el1J mo&ia określić nastgpująco: 

1/ Wyjaśnianie związków pomi~dsy strukt~ metali i stopów 
. o. ich w~ościarui, 

2/ l?oszuld~ie nowych materiałów tlata.licznych o określonych 

t"·ł.e.snościach użytkowych" Ze wz..:;l~du na zastosowania 

L.1.ter~6w meta.licznych dochodzą do tego zacb111a bardziej 

tr~yli ta.me o 

3'/ {1:9rv.cowan.ie metod badawczych', umożliwiających najpewnioa~?.Z, 

n.:}w1ę przydatności mater1.ałów w określoo.ych Vl:ll"Wlkach 

4/ Ba6.ai:de zmian zachodzących w metalach i stopach podczas 

f:,'1"".lC;f ~ 

5/ '. .•;9r.aco,:.1~ni Ei zasad optym9.lnego doboru i wykorzystania. 

I!2'.'GO:t>:1.a~~6\! :::.1e-';;alic2.n..ych~ 

S·t:m.i:;:tm·a i ttta,iino:}ci metali i s t opów w dużym stopniu zależą od 

tet1::m.ologii i•:-::1:;. otx-xiym;,.,-nania i ob:r6bki, meta.lozna::-Jstwo musi 

na,::;it~3ywać do i;eohno~ą;ii m.atalu>-:-cicznej i chemii fizycznej" 

Zz-omłDien:i.e z:r.1.eaZkóo p•ltd"dzy strukturą i r,a:a.anościami vrymaga 

O!}:l l"Oia. Si'2 na fizyce cia~"ł. st~e.:;o. - Zagadni~,.ie dotyczące zasto-

eo·,:aJ~ met:.lli :i. s topch1 stwarzaj~ powiązania z teci:m.oloaią mecbaJ:.2.

czu~ i bu<.1ov1ą ooszy:n 0 · 

Jak ::;~ynika z "'-;ee;o bardzo ltrótkicgo i niekompletnego omóvde-, 

niu, met„domo.YJst1;10 jest obszer.a.ą <micdziną, a •;; ramach jednego 

z,•·lk;:,:::i.du mo~ z~joo-.·,ać oi~ tylko ldlku uybranym dz1ałara1 o 



71 naszych rurunkach o wyborze deoyduj4: 

1/ Zapotrzebowanie społeczne 

2/ iradyc3a. określonych badań, z czym wi~ ei~ rómież 
kwalifikacje i za1n t eresovl'.mia pracowników !13.ukowyoh 

3/ ~yposażen1e w aparatur~ 1 rea lne ~ożliwości prow-~dzenia 

określonych badań. 

tradycja jest czynnikiem t;Jaź..'lym, ale nie decydującyoo P,:>st~py 

nauki 1 techniki stwarzają nowe potrzeb7 i kierm ki, ale ich 

podejmo'v7anie jest celowe w6wczaa , jeżeli istnieją konkretne W..:J.

runki badań - a więc kadry i a parat ura.o 

Badania dyfuz.ji i rekryst aliza cj i , rentgeno6raf .i..a, za.s t oc .J

wania. metod eta tystycznyoh w metaioznat"'ISt wie eapoczątl-co-:,a'le oy~::y 

jeszcze \7 okresie przedwoje.'l!lym. Później doszła do tego m:l.kr-".>sl-;:o

. pia el ektronowa i •tody fizycz.-ia, kinetyka przemian . fazor;ych, 

zastosot'1..mia ul trad~vd\lku, a ostatnio zagadnienie krt.1chego pękf;ni 

~R pjWQlnqłć bada\19M 

Obejma.je ona temtyq \7YllikajE&CI\ z problemów węz?tor,ych RPG, 

zag,l.dnienia jakie nasu• t'<'Sp63:praca z prsemysłen i ba.da."'lia WjJ!l i 

kaj{\ce z osobietyc11 · zaintareao;:Jań p~co\1nik6\7 :naukO\lych, .llie rnie

szczE\08 si~ w d\Tu piar\?Szych g r11pe.ch o 

TeIIBty wchodz~ce w skład proble.oów węzło~-ych NPG -

prowadzone w r.b. 

Problem 0201 o 1: Stale spa.walna 9 pod·..--~yźazonej wytrzyr:nłot, ci 

stale nierdzeviliejąoe 1 s tale dla enerzetyki /DIIŻ/ - 3 tematy 

Problem 0501 o3~ Dokładna obróbka plastyczna / I OP/ - 1 ·tari1at 

Problem 0501 o 7; Stale narzędziowe /IOS/ - 2 t ematy 

tematy tzynikające ze współpr~cy z przeID;J"Słem -

10 t~tów dla hutt imoLenilla - 2, Bobrek ... 1, St~ o-.:;a ·.101a .... 2 ! 

IOP - 1, Z11P.Wyr.Llet - 1 , IBJ - 1 , lXh<P-Krakóo - 1, PrzedoPosz ,~ 

.Na.fto-1o 

Ogó?em na te· t:,ru.py prac 1:;rzyp~da 39510 ~odz„ v1 t;rm na. temty N:?(i 

- 16028 codzo, a więc ponad 40;0 Prace o charakterze u.s?cugov;y; ~ 



/nio \7liczone/ riymgają dodo 628 godzo 

Za::?(ad :.letalurzii l'r-oszlctSv, - 4 "'Gemty - 7525 godzo 

Temty ba.dań prorrarlzonych obecnie, 7:yn.ilcające 2; zainteresowań 

~7łas:nych pracov1.:1ik6.1 ::iaultowyoh: 

1/ Badanie PpłYffil ultradŻ".7i~ku. na kryota.lizucję oodelo,,ych 

przeiroczyatyoh subs tancj i or G1nicznycl1 

2/ Bada.."lie zmęczenia. metali pod •upływem ul tr~dźqi~k6w pny 

niskich 1 wysokich ·t emperatura.eh 

3/ Ilościo•:;y opis zm.a...---i a tru..-:.Ct1,.ry metodf.i -:-.tereologtozną~ 

w procesie rekrystal izacji 

4/ Ilościor.re uj ~cie procesu koagulacji w~glLców :fJodczan 

odpuszczania 

5/ '.,1p3:~w cząstek fazy obcej na dyfu.zyjnJr ruc1]1 grd.llic z ::..a:ro 

ferrytu cb.romor1eco 

G/ ·Badanie przyczyn. dużej podatności do odltG~t:a.::.:ce1-S. pl a E> t,vc;:,

nyoh na. zimno stali o strult"tiurze drobnego pe:t"li tu 
, 

7/ Zastoao-..7J..'lie metaloznawstwa w bada.11iach a :rchaoloGiczn.yc~,. 

8/ Bada...--iia i odtr,a.rz:uie starożytnych procesów tecllnol o.:;i c~:-1 -

nyoh 

9/ Badanie zja\Jisk Ir..a~li tacyj nych 1 powodorlanycłl dzwłan:_ ec, ·:", 1 

ul tradźwięltoHych -...-: eiecza.cłl . 

1Cieru.·1ki dzia:ł:alności na.ukor.1ej żakła.du i zaintereao\1an jego p:~,,~

om-nikó~, znajdują ró,mież odbicie w ter:ntach p:roa doktoral-tich . 

\7Yko.."ly,,a.nyoh przez pra.co-.·.nik6w przemysa:u, których promoto.rami f:1::\ 

pmcown.icy przemysłu: 

1/ Wply...v stopnia zanieczyszcz ;:;11ia. \7trąci.:,n .ian".i niemetal lczny ,,, 

na wy·trz:t,:nłość zm~czenio~ą stali / t (>lak./ 

2/ Wpłyn 1Jtopnia dyspersji w~glikÓ,✓ r J s-to.niG: ':.1y-żar~o1.1:r • u.a 

tr.·!ałość eleoe:a.t ów ło~;/sk tocznych /.76j c :L1i/ 

3/ Wpły--;J zav.urtości Al na. ta.roi e ;;;el';.nęti.--zne l"T bL1cha~:h 

g?~bokotłocznyoh /LipińaY~ 
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4/ Wp?t.yn dodatku V na \V~Sl'lOŚCi stali 1€G2A /Brodovń.cz/ 

5/ 'Jp2.yw dodatku boru na częstotliwość bliźniakowania 

':l a-~opach tJ'"1)U "IIi1x1r1icn /Raczy.(1Ski/ 

6/ ·Jp?.j--r1 boru. na skłonność do koroz ji mi~dzykryataliaznej 

stali ·typu 18-8 /Czyrs'k.:i/ 

i.i-P.!.~¼..~_P.ubliµ.cyJ¼}!~ 

Ba.dania v.rowa~~one w zakładzie. zna.jdujfe vzyraz w publikacjach 

oraz referatach wygłaszanych na konferencjach naukowycho 

Od r o1968 pmcomicy zakładu ogłosili drultiem ogółem 131 pl"&c 

na.ukouycll i brali udzia.ł \V lzonferencjaoh 1 zjazdach, wygłaszając 

reforatyo By?y t o konferencje organizowane przez Komitet Hutnictwa 

PA.i.1, SITPH, Instytuty resorto-..:e i uczelnie* buty oraz konferencje 

~m.ri icm~o / CSSR, NRD, ZSRR/. 

J ako przykzead moźna t u r;ymienió konferencj~ blach głębokotł:oczny~h 

w Hucie imoLenilla na któreJ 4 z ogólnej liczby 8 referatów wygło

sili pracormi cy za.kładuo 

jmkiem TT dzia.ła.lności :gubli.9p;yjnej jest zbyt ~?a. liczba 

opraco\7anych sltryptó~ i podręczników, co jest konsekwencją prze

cie~enia. dydaktyką a po cz~ści równieź praoami administracyjnymi. 

L....~ .an c;;;r,'$a.:Jig;ac:l3P.Y 
Zalr.ład m.etalozna,;;s twa zatrudnia ogółem 51 pracownikówo 

no teeo 6.och,odzi 1 staźysta /+-; których przyj~cie jest zaakcepto, .. 

Wa.IJ.e/ 1 4- doktorant6wo ',T skład pracowników wchodzi: 

2 .:Profesorów 

6 docentów 

5 adiunktót"l 

10 st„asystentów 

4 asystentów 

27 naw~owych 



21 pr,..LC_o technicznych 

3 praco adruinistracyjnyr~~ 

Zak1a.d Y'ietalurgii f~•oszk6,;J 

1 docent 

2 ·udiunkt6w 

· 2 st.asyst entów 
....... .l!JES-lllii ......... ~ il 

Z~'?'], ... d fli .... .r;. 10~ """"t"""" " "" ' A •• ! l ,;:; r! F.t.- ~-1,-, ' ~·--. ~ ~ 1 ! 
~ .;,&V \.la ai..,.S>'•<;."O .fCII, -,ep"(. :po~:r~O on.y na ? ,,. :-:spc~ .. dff / i)•l.<.~ -~,o., ..... , ,. ' 

p~yozym podział ten odpov:L~da :p .. --zeds m,zys tkiln ó.yo.akt yoa t)T.'s.H 

a~turze, które~ ó.ysponująo Ponadt o zespół mikx·oskcpi i alekt ·:·)!~ov;1:; 

zoota:t vrzekazt.ał:cony decyz3ą ul.:adz w Srodowi a kc we J..at or.~J;orium 

oikroskopil elektrono\vej c · 

Zespoly aą nast~pującet 

prof.W e RÓżt\i'.J.Ski + 5 

2/ Obróbki eiepl..~aj - doo.Ko Kus:Llski + ~ l 

3/ Het:,1logra.fii 11ościcr:aj - doo.J (' Ryś +4. 

4i :i?rzemian :fazmzych - docoA.,. iJ3zu:'1 o► 5 

5/ Ro~t3e::1ozrafii - ~OCoJ~:Kar p + 6 
I , 

6 q ~ .. ~ . ,. !7' t .. · .. · .. -i: ~ ... r.1 ,.,.,< .c 
..,roa.oril.OLror;e .·.J9.vOro ,o:rium 1.,u .::-a•oml'.Cp.;,l.. ..;; u.it ..-;ro,10-.:1e,1 -· 

- doc" S. Gorczyca. + . ~ 5 • · 

Z ,.'Yl)ooa~enie.m l)Os~;c :o~ ególny·ch f mco~,7.;:i. c ;;-;?,.onlrov.d.e P.-ad;: 

Jydzia.?..:u b~dq uocli się ~V.\1)0~'1$.~ . pod~Z~3 ZwiE::(b-1a::da Ze~ l;,:;;t,,,,d-u.:s 

O ile ohodzi o dz :; . .:iłaJ.no.ać bŁ1.dar:azą n.ie i:~tr.:L,:: je oz-t.y : ~1:v 

j?Odzia.Z.:o Grupy bt"\do.\JCZe 0ą t ,70t';~on6 zal.3roie od !; c:;::?JE~t· .. ;_ ~ :l!r Z.Jl'(' "; ~!:' 

w :tc~1 o}~ad r1chodzq p-:raco-rr.:1i ny nalc :;:.ąo;;r f oJ:.•ci3.J..ni9 do J ó.t .iyc,11. 

zesr,o~ów, a nlekiody nawe t pr:~eovm.icy J.w:iy c h Bai~,J;l.iic~Vi t 



!JraocWi1.icy Zaka:a.du Meta.1.ozna':lS·twa biorEl r6wnież udział 

w p·ii"a_c „v~h r,rowadzonych pi~zez inne .saklaąo 

Dydąkt;ykl31., którą prowa.dz~ pl"Qcownicy zaiaadu obejmuje metalo

me.1.JSttvo ,)gól.na oms przedri>.io 11Y wcl1.0dzące w zakres epecjalizaoj i 

meto.loznawc~e3o 

~? .o.co'O'lli cy Zaluadu Met,a.lurgi i Prossków oprócz przedm1ot6w, 

·,;~i.Hi2'ących :1 z:1kres metalurgii proszków• prona.clzą. róvłnież zaj ~cia 

/6"1ozenia i z.1j <icia laboratoryjne/ z metaloenawstwa. l>odobnie 

niektórzy praoownioy Zalcła.du Analiz S trukturalnyoh o speojalizaaji 

meteloznawe~ej prowadzą niektóre za jtJcia wchodz'°8 \7 za.kres metalo

znawstwa.., 

Dzitki t ej wapó?pracy udaje sig utreymać obc1'f;en1e zsj~ciami 

dydaktycznymi w granicach ok o 150% pe!lSum. Ale tej stytuaoji nie 

można u,,aża.ć za za.dowal.niaj ącu,G 

~ .,....._.~ -
Wykł:a~y Oniczenia . -race dypl 

--~,,, ~o,Ąi:;•ta„e? Rl"lf'Pl'"' '?r" ' -St )z, ···ru,.,::. 1895 /225/ 8054 / 1620/ 9929 705 10634 g .. ;t.~';;- ·W _ : _____ r ~ ,.. --
St" \l:Leczorc·. 12- ~ 736 /256/ 1056 /352/ 1792. 270 2062 
....... ..ilQ • .aQr..,;M;~ ·~ ...-. - - -St. I odyplom:)we . 

465 306 ?Tl - 171 .r,. d ;iit"co :rmlC.!ńe 
~~ół..4"~1J: .,lj.c 

Punkty ~o.neul ... 
ta.cyjr.e: 
Warszawa 377 :r, er;o - 830 
Koń.')kie 
S iemianowi.ce 
Ozimek 
Jawor.mo 

-

3413 9869 ,,~. 
ł 

915 14,17 



Obejnmje ono tylko godzin1 rozli~e przez AGH /a wi~c npo hez 

wy~d6w na studium podyplomowym VI ?olitoSlą,sldej w Ka.towicaf)b/ 

Ds1a3:a.lnośó dydaktyczna obejmuje: 

1/ Wydzia.ł Meta1u....~g1czny /studia dzienne 1 wie~zor owe/ 

2/ Wydz~ Maazyn Górniczych i Hv:tniozych / studia dzierm.e 

i wieQzorowe/ 

3/ Studta podyplomowe 1 doktoranckie 

4/ Pu."lkty konsultacyj ne 

5/ W najbli.ższej przyszło1ici / o·rt jesi eu i b"t.· .. ./ Wyd}~iał 

Inżynierii Ma te: ... ia3:m.cr,;,ł. 

Efektem szJtol enia \Y dzio<l~1nig w.etaloznawt ·/;wa. ; :: ą :?J~o1s: 

~lomoweo 

eślS}a~yienit d:,:p19!QÓW - ,Jabl~i.2,;J?. 

1961~1965 102 Ą 106 
-----------:~----~......., - · ·~~~...,_~1·:,---

1966-1970 136 81 2 17 
• -----•-------vrrim-=,...,.-•--,,,•-.-1,.._ _ __ ..._, -•*-"'"""•,.,.•-•_,..,..~;~• 111 -~~1.M1JHtr1111u• 

1971 38 16 54. ·-· .. ____ ___ _ _ _ ___ .. __ ,.._, ___ ~~....,...•-----:W~-•----?'lł,(.f~ JAt~l'~ 1•, t:9lf'. 

1972 33 T 40 

Razem 574 199 113 

W tym z i'iE3talurgii Proszków 10 

,6;.ę K§zJii~c~oq;j *~;;}:ifY. 
Studia podyplomouo 

Od samego początu ?.orga.-iizosaaych z i n.i oj,w:t_yi.-.,:,; pJ!of 9 L f.Ll ;;; : .. 0,:\·,:i •. 

na {lydzidl e l4etal urg1cznym studiów po~7plom.owy1::h l)Jra, CO'tro.icy Zc,'!i:J:a ·. 

MetaloznazJStwa brali w n ich czynny udzią.ło Na s ·tudia.cb ty „h Jt z,:,,.., 

szkolono ponad 140 pra.c.owników -przemyalu w dz:1.edzini e uo\voc·::; er I.lt;ig 1 



metaloznawst\1ao 

Studia doktoranckie /st~cjao.arne/ - zostały zapoov.ątkowc~::~e 

r6wnias na \"lydziale r~etalurgł.cm1yn a na p,1~(":gram.te 1 ;;;~g:,1~71:;. ,.:i.r.:t 

studium "Metaloznawstwo 1 ?iz;rk~:"!. !-;!etal:tn rM01<>ow2tno ~iQ o:rgo.uiz;,;.~j&/l 

inne studia tego typuo 

Pier wszy kurs "Metnloz.."'lai:.rswa i J:' izyl::1 I~c·bi:.1 J.'."OZ ) OCZ{'.,ir :::i <;. 

o ro 1969& Dzie moźtk"J. . s t~1iero.zić \7 że p~yoz:.r.n:i.a: z:hJ 0:1 di:> znn.~z,·:. :.;:,j 

popl'a\'JY pozioIJU naukov1ego doktorantów :t ole'óceai.~ ~2d.:) l.1 ·wykony· 'Ui..".d.f 0, 

pracy, a to ·atan.owi istotny pas t;~p ~7 :.r.szta.Zcc(łniu r:fl.odych · ke.d.:-:·.., · 

~~~YQ.~ umc O.Qlt:~2~..st4A.J~:~~~cq __ ł}XO::-.~~~~~~~~ -'~. lrL+L-,~i..c JS,~ 

"'1?l.,· Qffi i nraconni .. _,, naukom. z~kła,1'h1 / .Ka:tndz-,,r/ Me"r.:1.loz:1.a.c,7,3t·-~ ~--""-"'ii~-----•......,-• - · .i.,, lb- .., ~~~~----...... ~- -k _..,,..-......c.,..~,_...~~~ 

do ro1960 ---------- -----..--w-www-,w---~~ ~ ,~~._~...._ ::;..p,~....., .~,-

1961-1965 24 65 

1971 2 8 

1972 6 20 

Bazem 52 100 

~ą2~ 

W tym 8 prze117odów z Me·tal 1.u-gii ?rosmk6w o 

Prace habilitacyjne przedstatłinue Rs.dI.;ie Slyd~i~łu vr~,e,:, pr,>f~1:~n:;•6r;, 

z~~adu: og6łeD 12 a 

G nn l'>O -o .... ,.{ F , .,,.. n ._,, r'"'yr.o·,--·, "'7. I• /lit! l _4 orv41Y~, "'V;::;! ~ .. Z).-.ł. ?!'! •<-~.,-' IJ -"· ,L. <.,.:.,t , ,~ł.łJJ; .; .._. '{'. _ 

W~grzyn, Piep:rzn:•J.t, Gu.tmi.sk:i, .,:,.uty1' Stisil,.i~1gie1\, Il.-i.fH.:i cl,.- App(; 1':; :•; 

i ,n-.; t .. ~er.:..-..i..cz e . .,, t~ 2 '•<> ,._i ., ,· .;. ej "" /"'"i 0 '""0] ,\ T) '""' •1 4" ,I' u =t,,,-; " .. ..; .. i~ ,.i_ - . - \; ,i - • .0 .-...,1.•--J. ~ .,;), • '-' Li...~.._.,_., • r; .<-!.;.: ~•t;;;.J. -.,/ u ,.!.lu •q . ...., ., :..,.. ,· ; .. .... 

proszkÓPo 

r- , , ~,. 
i.. ~ . - .,1 



o uzyokclie atami w uczelniach Z~grQ!licz~1ycho Do·tychcza a u.dało a·· .. ~ 

pr'Deszkolić w ten Gpos6b; 

2 proco\7.1!kó,1 /Gorczyca, Przyby3.:01.-;1icz/ r;1 U3A 

2 n fr;.arp „ f{a.2.u.r/ o P...nel ii 

4 ft /ct::UQ:ot cro~ ot&ż i }?r-.lca clolcts :2:tet,r.zyk1 

~rot kotem„ Fr~rtlry{!l1 , F1·s t1ryci:,o·;;c.., E'?;lś/ . w z;;·: :RRl> 

' ""ta· t . v · ZQ a . _;,:l, (.: O.z i rJ ki. 1~rJn tal.=-t. ~;:.. i;~ 

zac;rd.ilicz.1yr:.lio 

bieja·.;y,.·;...l ~:i:J.da:lb tytułu dok·tor-e. honor i s can.bą ;)roi' . Kur6.i.1.uno1,'l'C\:;.: 

i i-:;:.;.~of • . i uttinc;ov,1 p:rzyczyn.i?Ct„ si~ do u.2:~l t\1icnia :t 2,sc:i.tłŚ~J.enia 

2rontaktó;;1 z vrzodu.jącyoi ·:.' ś,r.i.ecia oś :ro i.'.t.1.nmi meta.lom.1,:y:;c~~'1lli.". 

?rofoObalr.:.e:ro - prof.~ssalski. 

Jalm :·r-zy~2..:.i~ n.:1lcży ,:y.".lienló kont;;Akty z ośrodl::icm -..·1 0ti t :ca\i,ie 

v-; Z.::l1tresie- obróbki ciej)L-rio- maoi'di.1.icz:aej, z Un:i:.'le:r'SJte~;em w l,eedr, 

r, z ·:1.l..resia ::tir.rosl:opii ~leJ;:l;rono . .=ej, z In.3 ·~ytu.tem S~;al:L i Stop.::-'., 

·w .:::ua2:~-;1e /róŻi:le Z:lgad!lienia/ • CiJJJCZ::}}filKET-em w :~oskwt g :i.td. 

~:d.;;;~y'1:lrodó•t:e ~:ont'.31:ty były rómrleż ::1iezmiernie pomocne w org0„r.i.\.

zo-.un.iu l:onferen.cji nsuko.:;yoh przez pro.cm"-łll:Urów zt1kł~du: a w n.ie~ 

któryo.h :;.:..-zyp.1d::-:.:.1.c}1 ·;nrunkowaa:y i ch m,,_>źli\,oś,L~ ·,7at:1iejszfi konf~:r-;'•r,_--1j 

1/ Ogólnopols!ca Ko:u?.t1etalozn.awoza 1960 

2/ D-.-110 o::;61.no r,ol sr...i.e l:ouferenc je mila-oakopii e:.f~Ktl'On.cr:mj 

/1969 1 1971/ 
31 !.::i~dz;raarodowa. :1.\onferencja. ·t ekstur z udzia3:eu v:yk:ta.6.01 :1,;1 Ó''.l 

i licznych uczest.nikói.-r zacJr&liozr.ycb. 

4/ D,lie szkoły letnie z mikroskopii elektrono;-;,eJ :t , ad.z5.8.~ ·:t :r-:. 

\7;,1" k:i:.J.dO\"lOÓw' za3r-a.ai. CZ!:'.Jtch 

5/ J adna szkoła l et;n.ia z ~:iakrem.i. f iz::ki met~-lj. ~ ud::-1:~a.} i~r'.. 

-..r;l;.?.. Z.J.Cr..li.liCZ?.ly ch 

6/ Konf. u npr..1·,-.,ie nadr,l:u:;; tycz,;,1ości n -21.-:ali fl TJ.d.r:d,;1.?.er:i 

·,::ykł o za{;r-:1L1i czn.ych. 



lf.':t0tl'l;J.n ezy.r::nikiom , odn.oozen.ia poziomu l:::.rldr"J są r&mież cotygod

r1i.ows '.'l0Ei:':..n3l.'i3. zak:.t-::ldC,18 / z referatami i dysh"'llSjq/ prow··d.dzon~ 

Szkol0ti.ie \7 za.kresio 11.iJn:'oel~opii elektronorJej Wj;-maga 

s „1oz 6f~ó}.neco rod!n:-eś l enia „ 

W lo.:tach 1962 ... 72 v1yk on:mc> oe;ćłam nast~pująee liczby prac, 

w któr yc~1 kor 3yo:-tano z mikrosltopii elektrono·.-ie:J: 

· llieiotors:de: 25 

Dolt·torokie: 26 /y1 tym 8 własnych/ 

IIabilit.acyjnpeh& 7 /w tyt.:. 1 t1?asna/ 

C poziomie te,so szl~ole:'.1.ia i opinii świadczy nj.e tylko fakt I że nie

mal -..7e -=:;cz:,'"Gtkich l::.bomtoriach, zajmujących si~ mikroskopię 

eJ.ektro::10~::::: motali ,;, 1'..raju pracują ludzie przeszkoleni przez 

c:!.oóo Gorczyc~, ale ró-:.rnieź pZ'Zys:;-.łano na szkolenie p~CO\.'llik6w 

z uczelni zacr-a.'liczuyoh / resR, ZSRR,· Vietnairv'. 

O pi••i ~oóci 11aul::0°.-:ej da-.:,"!lej błedry a obecnie Z.'.l.kładu metaloznawe.tv~ 

{F,'~clcz~ fa..l{t, żo l)O,:rstały z ni0 j - przez kiero,:a.!'lie pracownik6'1: 

1/ Zai~d ~leti\lozna·,istwa j;oliteohniki _ .Kr-dko,-JSkiej /Rudnik/ 

:?../ l;;ak2;;ul tietalo7.,Da/.78tr,a 0dler1r1iczego na Wydz.Odlevmictwa AGH 

3/ ;.:;a:~:td I-ic,t2..lurgi:L :?roszk6w /doc„Fr-Jdxych/ 

4/ ~k!l;J:~1,Ll _·Jl.';ll:Lz s truktu...-a.lnyoh / doa. Przybyło\"ii.cz/ 

5/ '.l:codcwio:-:ove ~bora.torium i!ikrookopii Elektron.o·:.rejo 

Pmooi-;r.1 icz, d..l\.".nej katedry r>ietaloznar:stwa prof o Mo Du.bowicki 

i dcic. J. Lesiecki zo.rt)1.:.1izo,..,.~ili od . podota.ZJ Z.J.k:21;1.u !Jetalozna·astwa 

u l ol.:l,. tecl'nico Cz~stoallorrul;iej. 

Polladto katedro. /obazaltiad/ zasiliła suymi pracownikami IBJ 

v:i:.-of (: Rutlror,131:i 1 Inst o Przeróbki ?laatyoznej i L!etalozn.a1,.·łStwa 

W:rdzob"Ietali Hieźel~ch - doc,A i,) Korbel 



L....b~ia'łf:ktYYLX dą.l§ąegg_~ 

Z~uad Metaloznawstna zajmuje obeQn:1.e cso?ow, pozycjf 
w kraj·11 i, dzi eo:.z.inie ·: 

1 / :mJtrosl:opii a lekt;x-ooowe j 

21' metalografii ilościowej 

'-."f a.wu. daj.szych d3iedzinaeh 

3/ badaniach ·tekstut~ 

4/ kinetyce p;rzemian fazowych 

jei;eli nie jest przodującym to w każdym rażie ZMjduje s1t ,-mród 

ne.j lepszycbo 

tą pozycj t musi utrzyma6 nadal. 

1/ W,msam uznania osiągnięć w zakresie mikreskop11 elektron.owej 

było ut worzenie Srodowisl!:oi.vego _La.bora toriwn ~dkroskopii 

Elektrono~'lej ~ Będzie ono prowl.dzić' badania 

a/ teo~il póustawania obrazu w mikroskopie elektl"'OD.Oliey'm, 

szczególnie \.i pier,7azych stadiach . wydzielania orąz stx-uktury 

gro--rdo ziam 11 po,:JStawania obrazów dyfraltcyjn7cb krysstaa:.ów 

:~awiarająpych fazy t·qdzielone lub w ktÓrJ'ch wyst~puje 

uPorzl\(lkowa.nie 
bł przemiany m-~enzytycznej , morfologii ·struktur po przemianie 

j. i::truktan" powst.¼j~c:rch podczas odpuszczania. 

c/ żuaniak s t ruktu.mlnych Zwi(\San.ych z obrób~ oieplno-mecba- · 

nio.z.nąo 

Kt'niecs~vm uz.upemie::1iem bacla.ń mikros:,opowycb. b~dą ba.dania 1nny=u 

mc·tedarai :fi zycznymi.o 

2/ Zalr.l.atl iAetalome:r1stwa j es ~ 3eQJ'iBII w Polsce, gdzie w dziedzir.ie 

met:.il<>gmf ii U oócior1e3 praeuje zespóa: na:uko-wy o W szeregu 

v:ykcnanyoh prac ·?1ykazano wyższośó metod stereolocicznycb. nad 

po•;1es0clmirJ atoso :;a,ną. u ~1as metodę, por6wna.r;cząo Autorytet 

ś1.·.1iat<Y,-:y , jakim jes~'pro:f'@S.A..,Sa~tykow ocenil bardzo pozytywnie 

oSiLi&li~oie docoRysia 1 j eGO usp6?pracomi1kÓWo lblszym kierun

ld.em tych prac będzie doskonalenie metod opisu ilościo';18gOo 



,'] t!"Uk ttt:.' v.r z-ómych faz~ch obró_bki cieplnej i ustalanie zwią.z1t6w 

J;u1llig:lzy <i;-:.:Eflta~ika:mi 1;:-:'ZE:Mt.rzoonej 'hu.dowy atopu a jego t.1łasn.ośoiami 

'j/ Zasp6ł :c•-et, ·t3eno5r-afii / O.awnie j ?,aJ:4ad/ jako pie?'\vszy i przez 

rri.(Jl.e ~.t ·".': j ed:,m..,y u _\GR procndz1ł dydaktyitę na Wydziale I-.1etalurgi

cm:,ym, o. J}ó~mioj Cera.m:Ud i tlotali ~ieżelaznyoll oraz szkoli? 

'-' sal'.;:,. :S!.'1 rent:3e:nogra.fU praco\1nik6w innych v;ydz ialów AGH oraz 

placór;ek r>:'.ltJ.ko·.-:o-bada-.iozych poza AGlloPod tym względem odgJ"1Vl8, 

wi~c rol~ pract1ani środo·.7iskowej o Badania tekstur, analiza fazo1;-;a 

-aus ton.itu. szczątko;,·,1ego 1 orientacji m.onokryszta?ó\7 wszystkich 

u.ltladÓ\7 loey'StalograficZl',..ych stoją na \,7Sokim PoZiomieo l311ska ·

r„1:1:;>ć~)ra~ z sz9re.t;:ie:-n inet;rtut6w resortowych 1 zakładów pr.ae

:u.~v .:łłc~- -!J~ll przyosynlla. sig do l,1.00\7ocześnienia tecbnologil. 

Ki.~:r--t.i:1k:~em pers~;ektywioznya są badunia. tekstur po·.-,atającyoh 

r; t:JY!1.1.ktt urzemian fazovrych mterta~6w zteksturowanych uprsednioo 

4/ llaoon!t, kine tyki przemian :f.aao·;_:ych SE\ u nas provta.dsone praktycznie 

t ylko r, nrrź- i Zakładzie Metaloznawst\"1ao &dania te a~ ltonieczn~ 

dla pebl.ych cbarakv~r~n~rtyk et-al.i u nas produkovanych. 

Jesteśmy pod tym ·,:ial~dam. i~"Z'aźn.ie zacofani u porównaniu do 

innych p3,1istw i to opómienie mt!Si być nadrobiona. 

::,/ W'J'Gszcie no~ kieruZ!kiemi:w którym prace znajduj~ ei~ dopiero 

w 1,:~·1n.dium poc~~tko;,Jym~ j ee: t lo:uche p~kaaie stal.i i ator}6w 

:rr,~z ;jo:::o zm.~ki ze s';,;ruk-~·.Arą:, a 1.1ii1J z uprzedni~ obróbkł\ 

cf iSf)lną 1~-b cieplno-mecb •. •1;niczn~o B~z roz,;roju taki.ob badali trudno 

v~yobi-a.zi.6 sobie pomyślne t1px"OvtadZenie stali o 1;,iyższej wytrzyn\t

?óśoi w konst:c-ukcjaoht bud.ord.o Ir'..iszyn,apa.ratury chemiczne3 itl'ł<-

;lby j eC,.nal:: moma było rozm.jać te no·:.-..-e lderu..7lki 1 utrzymać 

p~odującą pozycję ~ polskim. m3ta.l oznai1St~rie konieczne jest 

11.zupcbi .::r41ie i zmoder.aizc7ła:tl.e wyposażenia zaluadUo :Przestarzala. 

a;pam·~ur:a. ut.rudnia albo na·,;e t unieoożliv{ia r,rot.ndzenie niektórych 

~adai1,. :~ pr.tSaważuia ,..., duźym otoI,niu haJal.lJe ich post~Pe ponieważ 

powoduje OGrome straty czasu na. wykon~.anie cz,nności zneobanizo-



· ~· .J . ) I.Aj :%C : 

·s/ p:t"t.. 2a~:l.r.Tie ao'.7,oazem1y mi?.n-ost:ov elak~ronowy 

2/ lł~ll"(, : l. •· i' ) ·i, z miniCO:U(;ut;ęl-em lub inny podobny przyrząd 

~/ i';-ł,. ,. , . ...,,,.1;.-0,\ ,~1~ 1 -ir2n ~i'':t"''• / i:!1"r.t '"' "'" ·""~-' J. -.-!,.,b... v~-.• ~ ~ - ~ ..-- ~~1..-;"'cl I.w; .,,.~~J.l."'-J,;I 

4/ i.J O'i/OC ... · .. :Si?.:)' dy:f';rak';;oI:le1;1„ ;t•e:,'! ·i;gęno1,, ;-3ld, 

5/ : 'itb~ost:,.J. f..> świetlny R!?iCL'..t1;)rt MEl' z kan.trustem lTosrskiego 

6/ DilatorY:tt r .i:1nsois 

7/ D.:>bre p::. 1:0•.:J l)r6m j.oue 

V Zapew.aj_ ,:' z„r.:.; 2:a.do\1i ·itośt~p do maszyny cyfrorrej przes 

za.i:a.otE. !.o·~;c.~1ie druJrarld. i po?t·y::zenia clalekop:Lsem 

' / lJJ.Szyn, ;;zy-t 1:-~:,uazcościol:;,,q z pulsatorem 
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B~Woalek, p~.ctr llal,.~.Se.aba, US.t 
cloo.u W.Dial~, 4oo.u hab.A.~ 
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•• łoo.& !laboa.~. 400.J .Kowal.ald 
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4 oo.u J..aaaur, aoo.u beb.K.PrsybJ'ł 
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J blead-ki ł 400 4 r J .Lesiecki,. 

śo • U haltoR„Wot.uacll 
~FOf!!Dl go lt pd.~ .. •-•uk ol.s>t. · CX/1" I\,(¼,_ J ~ 

- I--, Sen.POP PZPll 
-~ewoda. BZ ZBP 
- lel„oP.lao. J'au 
- " • n - . . . 

PAetali C.łoatowle Baą .alaobecni. 



-2-

Obecność usprawiedliwili: 
prof .T„1:alkiewi cz? • doc . Z „ Jaglar~. do-c „ d1 Z~O c;ik 11 l ;'O .. , r . ::o~~owi::f' 

·a rof. dr i.J:1:t •. · .. B:,rtus 
~orzadek dzipp;ą,y 

1 • Zatwier\enio protokołu ,1 . .. ·;·1. s dnia 30. IV. 73 r 
2. ':.t:niot~ek w sprawie wszczęcia pos t ~p o ·1xnia dla wysuniy c i a 

doc .ur l.1ab ~int.Jans 1.;ade,ja do t:ftu-iłu pro:fe s or a Oćl'i~w:,czajnegti 

,;. ·,;,'niosek o nad.an.ie stopnia dokt0'0a n. ·t„ mg1• i.nż .• ·(: . 1~:c_:1 r TNIO\"!I 

4.. '.~niosek o nać anie stopn:.a doktora n. t „ mgr. inż„ Gt . K.SJ;Pt .00:C?I I ., 
5 o ·::niof;ek o nadanie sto_p:r:ia doktora n. t ~ mgr int„E.HZYUAlłJ\; _r 

6 4 Inf'o:r-maeja na tewat lintu t.:~N. 0 .~:. i J: w Jilpra•i.e 1:·0E11.~~ju 

wz orowej p:t"a<:y i. przod.:iwnic tw w ~;zkola-c t ż ::;eyoh . 

7. Zetwie:t>dzenie harmonoF,- amów letnie j s e s j :. egzamlu.:!cy Jt .ej . 

8. 0cena stanu spr-a.w s oc alnych i Bhp n z~:]: -daeh nattko\VY :h· I .. ~.:. 

9. Gprar., bietące 

A„d .1 r Zatwierdzeni e prot9_,;pJB 
„i:>rotok:6ł :. posiedz eni a Rad;s Wydziału ~ dnitl 3 • rv "1973 :Zo~d,ał 

pr~yjęty i zatwierdzon:, b z p,prawek. 

Ad. 2 ,:.mj._Cł§~~J_ęJłF_El!!!_•_ę,!g_~·~.'?~l_~_p-~_st~.P2.~~ęn~~--~;,,~ _ vg_~~m~-X.~~t~~--~· 
_d. ~h t1:.r-1J ... ęJ? ~JJJ!t _._.J.~.ą_]J,ąg.~J~~-..!f2...!.:1_~J~ _P.E.,_C?.f„f.:.E.E.~~ w-ll.!!~~?:::~·, ✓ .::~~f':.il~~Jt .. _~ _ 
Ob.Dziekan pro:f „dr hab „ J .. ?'anowsl0. p:; zealoiył czlan.k:om Rad,./ \fyd ziału 

\', niosek o wszcz<; cie post.:::powania 11 s p.t\'lv: ie wy::uni ?ci~ !nmdyda t -u--

r y doc„dr bab„J~r-:.:ad eja do tytułu n .1uko1.;ie ;o :9.r:c:te ~~ora naa.zwyc'.'4~ajne6 o , 
':_: . aysku~~ji za:oierali ,_ los~ 

!'nb.prof .ar !, ; .Leskie1!ill - któey UW,~ •;;a.., że p~rzedłozony ,mior-ek je~t 
uza!-!adnion:, a ~-ylw1.ttka kandyitata ZDs tuguje n ~1 poparcie. 

- :vł n b ,ł oc ,;• .,,. •·lab ,,- -~rzvb~łcriez ·noo_;~re óla, ż 1--:~·-•no"\td ·• ,,_1;: ·zrr_. l .q•.~•1.1· _,. V t,. • \ 1 ..._ · ~ ......... :..:;!~ .- , :łt,. . .. ~ :.-.,._ .1"' 4., ....., .; "' v.. .._ ... .&. Q 

·.-,, !•VJJ'Ch b ~, do.:~::ia cł '. ~'.- zeroką "' spół prac .:;: z metalmn:',l1WCB'il t przoz. co 

pr::ice ~ d::::iedzin:r pr:;,;eróbki plH:• ;~yczr,aj r- ą peł idcj ~: ze ,; 

9t „ J.> of' • . :: r l·ab .. ~~ c Pa ... ~- ~-~ - zu~.nac:: a • ;.;e ob . (: i;;e. ur J. ~- ~ odej 

~!!ony j ::: t 11 i1;"! t:yl l~ci w kraju., 1: le 1 z,., cranicą j ako wybit:n:y 
;i ,.n.:D~o·: iee „ Jego z~F~lu,gą jes t :;kon!~ t ruowt-mie doświadczalnej walct:1r
;<;" i { o ·,:al.co:· oni.a rur, n.a !rtórej ·. ;y~(.ouywnl ie bfl(~.ania n.r~ukowcy 

Qp.pro,! 1 ( r. hab • .2 ,.':: c· :~ - w "J'!.:. iku. roz-i.rinir: toj ba~:,y, doŚ''' iadc z :) 1 ... , 

r:ej 1.,;rdrożoru• d,J pr~~-e1:1y :,ł'1 wi·@lle rn,wycb ti t c)molngi i, lctó:re p1·:iy-• 

n.to:łY '>..:;że or~, y f~c1 -akor.H>m: ,~.zne~ 



~t*11 ; .9 ... dtJł.fil!.!uhJ~~łiQ~ .... na pe :kreśleni1a :&o sługuje d.uży wkład 

p . krullcyci:at . ua polu pr aoy s1>ołec z:tta~ ryd~iałowe; Re:ey Oddi;;ialot 

Z U„x 

_;!Ji . doc„ dr !:i4 :§,;Jiciilqr1 , .... - p od k:re śla, że v-n: pó łprs ce. kandJdata 
z hutą Betory c.a. j d b ·- rrlz o c:obre wyr iki pro(1ukcyjne i huta wy soko 
-c:.. : ' ,1· ,.,. ,.. . .,.,... ~ t :. , •,<• ·"'·•o' ł;p 1· "' C '"' . , .. )_, ~.. .. vt;; , . . . ~ "r . . ~ J''( Q 't' • 

odkre :~la, 

:tankcji „ 

~~"' oh. :Jc c., ;r Lt1b.J.~ać ej b1~ał czynny 

:.·~r ·i ::i z u j;qc ~ · :ię wzom-.. z tej 

Ql~.Q.._!_~;rJI.J~..::.\ ~~~ - zwrę\łca uwagę na du.żą dociekliwość naukową 
k~na.y<.lata raz ten.dane j e- \-1ri4zania z agad.ni ń z/ z teohnol '..gii rur 
~ now ~ze ~n;ymi ki runkami te•ret, z03mi* 
Po za1,::oilcze i 'lt ·-yaskueji Dz_ katt pro:f 4dr Lab . . JAUOWSKI aar2:ądzil 

t. a jne głosow, .i& w W;/ i.ku 1: ó eg . Rad ;,7ydzial.u / na 38 u.praw„ 

d '1 głosowani pr&J' 26 obecnych• 26 głosów "tak" ; onnie" ~ 

O ,~ . c"; t rzy• u/ jednomyślni~ wyrasiła ~godq na wszc:ęcie post~'po•a

nia c,:;>t . wy sunięcia Ob .doc .dr hab ~J . i\Iadeja do tytułu profes or• 

n ·.-..l zwy-0 sajneg• . 
Raia Wydział ·, powołała -ornisję w składzie : 
Ob.prof d:fl hab .E. 1'io~,i•k p:r•zewoda., ob.pro:f .:~r L .Kozłowski• 
e h. p r· o:f„d.r hab. P .... './ a siu:D3k oraz pov." .; erzyla funkcję recenzenta 

o·'..> . ob„ p r·of. d J „ F.& zanc1.'' i, prof. dr S . K-.eewiczowi, prc,f. dr 'f. Tyehowt 

mu 1 . r ot . ar hab . z •• :z o~kowi. 
1~{L.~_}'Jn i c sek. o n .s:;J an i e E,topni! doktora n„t„ mgr iaż. 

-~v . 2:.wietniowi 
- --------

Ol, .. p,rof, i.1 i „L1az r-: nek jai{,) p · zewoc n iczący .Iomi: ji d/~ dokt-ori:ikich 
p:r.• ;e dGta·11j,l ze branym :;ylwetkę ora przebieg obron;~;; pracy doktor

r .·. , a,j m2: lnź,,';'.ieslawa K•.-.:ietnia. 

:b_.,prot' . ,'.r hall „I: . 1I r::.m.r• j a 1~0 pro otor p!'zed <:--t awil wyn iki b adań 
do'd :; l."'skich p dkre ' ł ając i cb l: użą żyte ef.Do:.ć . Zi ·wyniku taj ego 

eł ,J. •"'vmn.1 a zarząc. zone.g <> p.czes Dr;:.i ekana Y:ydz;iału , Rada Wy clzi s lu 
:p:·:~~;,, /39 upra,•mionych de> g lo:-- owania na 2? obecnych: 2? gło::,ów "tak'' 
O 'nie~1 i O "ws trz:,m. "/ jatlnomy ślnitt uchwaliła nad ać mgr inż. 

': : :L . - i e ." Q'Nl. Ewietnio,,t ;-::: topień a oktora nauk t e cbniczn,-,ch . 
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!.§...:.J _ Sl,lti.i.:.~ k o ppdania etopnia doktora nauk t ecbn:;.cznye..n, 
-IIG jJ.3-,t „ StoKE".ię:iarkowi 

:E rze\?odniezący Komj "-: j:i. d /s doktorf:kich ob. prof .dr E.Maz (:nek 
przed~ót e.wil zebranym sylwetkę oraz przebieg ob · ony pracy 
doktorskiej mgr inż.St.Księżarka. 

Promotor pracy doktorskiej prof.dr hab.K.Mamro podkreślił 
walory naukowe i użytkowe tej pracy. Dok·~orant wywiązał r·ię 

w s posób pravddło\-vy z zadania, a pri.,ca jego jest konkretn;ym 

o ~ iągnię_cip w dz!edainie metalurgii pr6zniowe~ stopów 
magne tycznie miękki.cho 

T tA..,Yniku ta jnego gło cowania, zarząd zonego p ~[>zez Dziekana .Roće 

F, ydzialu /przy 38 uprawnionych -~o gło ~:: owvnia na 27 obecnych : 
26 głosów "tak"; O ''nie"; lttwstrsym. n / uchwaliła nadać 

■gr in!.Sta:nislawowi Ksitłarkowi stopie dattora nauk łeclmio~~ 

ad.5_ W,_niosek o nadanie stopnia doktora n.t. mgr int. 
E,Rz;rmanowi 

Przn&dnicząey Komisji do spraw doktorskich prof.dr E.Mazanek 
przedstawił zebraD)fm sylwetkę ore& przełgieg obron:, pracy dokter
skiej mgr inż.E.Rzymma. 
Promotor doc . dr M.~ciński podkreślił. snaczenie wyników badań 
zastos owane j -tecm4'&i obróbki. stali lużl„ syntetycznea. 
w 111niku tajnagoelii-qai~ego przez Dziekana, Rada Wydziału 
/ pr&1 38 upraai~ch do glosewania. na 28 obecnych ; 27 głosów 
" t ak" ; O ''ni•• ; 1-"wstrzym"/ ucmnralila nadać mgr int. 
E.R~ymanowi stopień doktora~ technicuych. 

ad„6 Infox,nacja na temat listu M.N.s.w.1 T do Rertor6w w sprawie 
rono~ 1 praodonicwa. 

D~iekEm. prot ~dr hab.J.Janowski poinformował zebrU11ch o treści 
p i sm.a f.(inis~ stwa w/w sprawie, nreoając się z apelem. det 

{)Słonków Rady Wyd~ialu i organizacji mlcdziełowych o realizację 

przedłożoteych wytyc~cho 



Ob,.Drr.iekan p of odr hab4> J„J81W ®ki wręcsyl uroczyście dyple 
~ egi s ~ersld. · tud iów wiećl zorc>wych ob„ mgr inż o W„ Kalte:tu skiULt.1 11 

i.;, t óJ!'Y · b ri.:tł c,eynn9 udz1-al w walksch a :taszyzaua od Lanint1 po 

Berlill. 

łµd„ 8,_, Ze-twierd~nie harmonogramu let:11iej sesji ~gzSlllinacyjnaj 
• P ....._ .. _._____.. ....-...u,......,.,_ ..... ...__~• - • - :..._._~•--·...__..-~~~:-.a-._...w www,.as:...,.-.........,.__,.....,....-.:i;-.o.......,, 

Prod.2;iek.sa doc .M.Kruciński przedłe~l d• akceptacji harmonogT811 
łłgnMttin.6tv letniej sesj-i egB11minitc,3Ji J d1a wssystki~h lat .... tudiów • 

.L . 
Radł~ W)'dzialu prir:yJęla powytss:, haraGllograa d• akeeptującej 

~ wiadom• ... ci. 

J!LS.:..2--<!..~.!~.: .. !'!D~ . .5.>.!.~ .. ~~al3!~-.E.~;P w :i~~~~ c,h_.ł.:!!-
Ob .. ·~r int.F„Bijak polnt'ermOflal Zebr,a:qeh • stani~ spr• s:ocj8 ].nych 

1:.1 , fydzial-e i o stani bhp poaiesscz•n1$cl'l zajaOW«IQ'c.h J)r'8SG 

1nst:,tu'ł.i „ Odpowi•daie dckurlen:t)' q w akta~ spr-, P.rsewodnicsą-

o eg Ra~ Oddział ON~ ZNP. 
t ,ada Wydsialu s•bowi14._a Ka1e iUDl Dziekańskie de uregul.owania 
spraw., dedatl1{!.s·.;; za pr , ę • 1'&1"lDUiltłl0h s:rJcodliw.,ck dla &dl."owia o 

d.10 Wob.9 wnioski ~ :..,..,,,.._, cai......,,..,rs• -~,..._...,..__,,..._ 

·, .. Dzi ka ~e.t .dr ha .J .Jmon1~1 pedzię ował Pnnodnioząceau 
tDX'U Gsł nkłJJI Koai , tu Dnia tn.ika 19?3 za sp.rlltllle sorg;t • . . :tsowani·i 
teg ŚW:i,ęt • 
2 „ Dziekul pr .dr hab.J .Ja:a skJ. pohttormoliał Zel:aranydh • :&.~:a;1pa1 

O'b„ pret .u hab.K„Ma.r s ~aJi s-01 dyrekt9ra Instytutu MetalUIP• 
Jtgii 1 powo18111e n.a 'lią ~w.keję pro.f . dr hab„tm.Li.R ... Banescl:ia„ 
:;'!4 iiniosek promotor ~ Ba~« ·tt~1..:..n.ał.u p -lala recens&1td;ót· pracy 
doktorskiej l»g1!' int.LoKusia ·• osobach: 
a.vcof .dr W .LesltiHios, .. _' intoZ.Sł.einiapr. 

4. Rad Wydz:Lalu wyrasil a sgodę aa atanę 'teaatu pYtlllJ dek orskie3 
ir.:g: int.! .. Li:pakiep u •beon.1• sbowi~ą.c7" Badan.1• 1'1Dltusła 
r-oulad• 1 ~ielkośoi zaao1sk611' jednostkow.,ch orasY(ł'dlutenia 
Jl pos&enenia w precesie wal.c•aaia Mtr.,c••se edlcuwek 11a waloq 
l:aźlrl.•sycll.". Rade Wydziału satwierdzila recenserit6w w osebacht 

o-.•b„ pref„dr FoT,chowski, pr~.dr JeBasan, pro:t. dr W.Leskiewic~ 
5. Ba wniesek pro-tora ,Rada Wydziału "11'.nnc~la recenzent6" 
pracy dokterskiej agr int(łJ„Golowskie;j • o::?•baoJu 
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!, b „ e, .. prgf\ dr 11'., B,-rtus * d0c • dr hub • J. Węgiel .. 
6 ., Dziek . Pl'<lif' ., dl: hab „ J „ Jsnowakt przedłozyl podanie a o· tnt'e:dLe 

·H·z odu dok 11Głi"ski·e· . r in! .. J „ U ch.'łJ.ie ic:ta . 
}Rada Wydziału zatw ard:ti.-& temat pracy oktorsk i ej w/TJ 
:p~.:; Optymalizac3a udział if' złew 1 sur6" i we wsadzie w z.alet
x.tGści o paramettiów teobnologicmyeh wytc,pn v piecu 11.'andemi; 9 

IJ10Wi 1er~aj40 ·fWlJW~ę prom -t•:ra o'b„doc „dr M„Kructńskiem• .. 
1Jii/w zestal zvolnie~ od cbowiązku zdawania koll okwiwa sp:ra d:i.:a

ją ego„ 

7 .. · tada w,dzialu w-jra:'6iła ~€~ na twareie prze••du dokt :eski ~· 
¼ .. 7 '1: inż ,. J „S it, zatw:L":r:d:zila temat prsa, pt ., " ·~płJ'• przyspuatG-
'• 0;j bzi6bki p1•ó!m.ioweJ na ~a'&iart ść wt:ręceń niemetalicmqch 
ri r st laoh łoty k w,ch" powierzaję.c funkcję promot•ra 
dLd c.dr M „Krucińskiemu ., 

/ został~ olniell3 od obewią!lku zdawania koltddriUIII spra dzają
oeg• .. 
8a Rada w,-caialu wyraziła zgCklę na otwarcie przewodu doktorskiego 
mgr inz„6toKramarzow.ł., zatwierdtila temat prsey pt„an Mowy 

a::,stell rafinacji stali tu.tł•• s;vntet::,czD311 prff:1 W1loteniu pieca 
stslcwnioa«• materialam.1 wapiexmyai" powierujfiłe :funkcję 
promotora tej pracy ob prof„dr hab.K.1.lamn„ 
9„ Rada Wydziału rozpatrzyła podanie dr int.A.Konkiela o •••cżę

oie prBeWodu habilitacyjne.:~·o oraz powelala WetfJp~ Xom1s3t 
"' składzie I ob.ob„ pro-t .dr F,Byrtus - prznodniCZIICY , prof„ clr 
T „ Senkara " d•c·. dr hab „R. Wożniacki „ 
- kt6:ra P4t sapemaniu się • teaat• pracy habili tac~ jne~ •/'fi 
oru d«Nbkiea nauk..,. praedloą Radzie Wydaialu wn.i•e•k • 
wszczęcie ostę~•ania habilitacy>go. 
lo„ Dzielt&n prof.dr hab .J„Jan•waki sapoznal zebranych~ protokole• 
\V stępnej KOld.sji wnioskujf1Ce~ ••zcstcie postępowan.ia habilita
cyjllAlge dr 1Dt.S't.Jasie6.sk1•3• Rada Wydsiaht wyrasila zgodę na 

tnr rcie pr:tawodu habilitacyjnego • /•, powełujfłc recenzen-L6w w 
osobach, ob . ob.prof. dr bab. Zb.&Jarski , prof. dr hab.A.Bolewski, 
prof.dr E.Ma.zanek„ 



Rada ~ydziału zwalnia ob.ar inź.St.Ja~ień~k4 od obowiązku 

prąg•t•aia pracy habilitao1~•e~ • ~t~ku p oldcia, 
biorąc pod Aft ieh 11kn · • • jt·-- .,.__ett■• 

Na tym po~iedzeaie aakeńcso.•. 



W:cią& ~ id~~ Ministr2 N~,S oW ~i f u 
d n Ilektor3v ;.iyźszyoh u~~l!li 

Dotyczy g ROZW OJU WZOROWEJ .?RACY I .PliZODOWNICTW~. 'ff SZ~OŁACH "iYl!SZYCfr 
ORAZ . DOS!OSOWAif U JJO TEGO RUCHU C.UOKSZ'?A.ŁTU ZJi,CHEi 
~OliA!JiYOll J IIADJłlila?OiL . 

tir ister prosi Rektsr6w e pod.Jęcie 1 roiłwijan1e•uozel.D.:i wszeohstr@~-
nej dzia2aln0Śoi ma~~oe~ u oelu w~er8w~ prsc~ i prz~dnniot w® . 
w n1e3 oraz zapewnienie 3ak najlepszych ku tem~ warunków ~~ zale~~ 
omówienia tego tematu n9. Senacie i Badach Wyds1a2~o W &koj1 t.eJ 
winx1i wsp6th202es·b11czy6 Gr&an1zao3e Z.., llJ„ l\, i s tudenckie fi p:;.-zy śc1$= 
l y~ wsp6łdzia2~ni~ organiza@ji uczelniany~h PZPRu P~rmy organiza~~j
ne pozostawia się d~ uznania Rekt9r6w, z wykorzystaniem 13tnie Jąc~j 
orga.uiżaoj:l szkoły , Włąozeu1e się <li> ruchr w~~romi j p:ra1fJy ·wi;rn() 
ey~ika6 ~e sro:;umienia i prseJawlanie. patr1()°tyZ1!lU 1 popa.rola dl;~ 
pe:i~t1tyk1 ~rt11-J 
lłeal1zao3a te 3 akcJi 'iiśród stuuentów nnn,~ p:rzeb1ega.6 przy p-:: łnJ'1'4 
i -ak tywnym ich udziale" Syatsrn w;-f r ótni ania n.w. na celu :poiąci ~.ia11i~ 
eddz1alyn.n1a. mora lP..eg~ 1 mate~1ala88~" Y t Jrm d~ugiI!l e.spek.c:ie . 
~c1ąża em d@ gald.e Nnklłm'ania :l ltnnk~ t y~~ 3 :ii 1.u~a~ac.n1efi Ma w .szyst k i o h 
roa112.J6v nagr64 -~ K@naGkwontne etosowanie 'tyeh $!Mll2d ma E1,aoze1:-.ie 
og6lneąoh~wawcze 1 wsa:azyw~ó$ ~e coraz bardzieJ eeni stę dci~łs.1= 
ne~ó przynoszącą pra~ctziwe osiąg~1ęo1a 1_ korzyśo1 ~ 
Osobis tym 1łb111wiązkiem władz uct:,e lni ,je st ir.rte!'el SC'"8n:1.e się ;1a.; le l>"-' 
szymi kolegami z ws5yatk1oh grup 3atrudni onych ora~ ~~oro~Jl'lni 
studentami 1 mied zaw5ze gotową ~dp~'flieći '.1li ~10 na jl~pszych~ pfJd 
r6żnym1 względami ,:, Ci p;r-~HMhi.jesOJ' lrl.!l.ni · by6 dobrze ~rv-1.1t1 ni.;, t ~1--e !1ie 
szkoły i p,Jze. nią 9 inni powinni si~ ioh l"3d~ic 1 ~d n:a.c:1 uc~yć 1 

Ale tworz~ e.tmosf sr~ uz;:ia.nia. dla. pr~'1dUjf¼cyeh nie W'Oln0 c1,:p~ c:ić
do i ch "J~'boewa..o.1.~ ze ś.rooowiska i ,PGWtlta.walJ.is el.i taryzmtl "' Sta~~•l-= 
jąc dawnieJsze ~sługi należy 1?r~edfł wszyiltki.i'.! d@strz agair1 i 1rJE>Ótnicki' 
osi~gni~cia bie żą.o~ .· '?akie tra;n~-wan1e prz(jG.~wniotwa ze.:>ewui ud 
będzie uza5adnioną rotaoję w grupie wyr6żn1~uy@lho !aki~ właśuit? 
JH31ł-stawy winni wymaga, Rektóny .Mt ~woich wspćłprao~l'f!i1Jtthr~ · 
prarektor6w)) dsieh:,nów 1 dyrekts:rów inetytli!t thr~ którzy ea:mi praeuJ~.~ 
wz•r~w~ będą megli by 6 przykite.d~m 1 wyma.ga6 od nich r6Vi:a1e c.,, ~r e ;j 
pra.~70 RoswiJanie t 7cb s praw należy do ~bowiązk6w Rekt ~r6w~ zaś d& 
czuwania J;lad tym 1 ud~ielan1a pooiocy zobowiązany zoste.& oały kie
rowniccy person~l Min1sterstm.ic Pełn~ocnikiam Mlnisterst~a zos~a l 
mianowany dr J __ xorna,-oici >> dyr ,_ Departa., en.tu Kad:1r .Na.uk~wJoh i W:rd~w-
nictw_.,. 
W ustalonym przez ~,. !LS ,,W .• i'f ,, pr~ram1@ usta.10J:i@ na.s·tępująo<se :to1,ay 
i k:ry'te r1a wyró znie .ni,9, ~ · 

lo Wy2an1anie nrz~~Jao~ch w nauce studen~6~. s&mest .. z:u n. a ~źdY::~.i roiu-i=tucll3w-7p~iz8Ilaem-nauH:·- .Joprswy-~JnI'i~i;-~oslu~1y 
I-aitywiiosoI apoleozno-pol1tyozna3le St1.lde nci taoy ninui ltłT~y~
raywaó list wyr6tniająay oraz n~grooę 8em stralną luo pra~ię 
m1es1Qoj,t4ą na cały ~stępny semestr 9 winni by6 w;,ieym,,.!1i t-:•1 

rmmiątkowe-j ksi~gii. roku 1 wyl""6żniaui ~dznaką przooującE"g~ stucle;·l t-2: 

2 " .§E.2;t_~~!~L .;1s1:{ ... ~!~i~~~Jta_.Q!!~tm!ilXQh .... ~B!!ru!J._i!~gisf!h 
fo każdym semestrze!, przy czym \s f!1n1ster:~rt?t1s px·ov,~d.zo.rt?· -;;_; ę tl z i@i 
rejest%' na3lepszyoh atudantć >?f za 4 osta.t~ i e semestry / ·;;,;-,:..::.'u21k1 ~ 
średn1ii oo 4ll5 , wzor.lwa posta"Ra społeczna., '?.nioaki rsc .jona,li
zatorsk1e II publ1ka.cje nauk~we i t ;i/ , !eh :przy~, :t le-jem oqn,:t.:ie 
JrEyjmowan1e bezpośredni:il po dyplo:rd.e ~ <1 stuc.i~ dcktor~.nrJ k i e 
1 otrzymywania na ete.żm od. poc2:!4.tk t1 mf:!.ks:,m.s.lr,e j etu....-,ki , 



m~ e;o :~o~i.nn1 otrz:r1.rqw.:J.Ć d.ys-1cm lnb li~t gr;..ttUli::lcy ;.ny Rekto.ra. 
z prer:;.ią „ L;~ureaci Tff"N~ fń.n.łli tyć ).r1>1ayw .• u·:1 do ~łotej KaięBi 
1 uz:rsbó ~-l :i: OC -~ '5'Jk:)rzyat...!ni "J. 'ITJ.;l~l ii ~ku wr~ z: z i10:1orar1um" 

4- " ~!Q.2!l.'?1~.-!!~~~!~-! ~-~.:.1]~1 qai,B_!!_:!~~ ~~!~ ni!!e o raz z oo ~naką t .o
n erow,➔ l U:Q medale ir:. s~kc'l,r - :l~ co ll~ya;kj::~ )1er.~szefl.stwo 
i(J0 0l'l.: :::1e·io.za. ;_;x;.;..cy, d e lsze .Jr~y„1i~e;}e i w."oczyste :::r..u:.tikowanie 
1 oli ~z q ;;;k ., 

5 . :.:'~!a~!!!~!§....R~.Q~gJ.~l2!L~.~~gę,1t6w_! . ~~Y!~f!fł-5~~~!6~_ i~gz-,~~~l!ll~ 
2f§Z 4rQE~g~iQ12~-rfilL~~g~if!!~!L2...K4Y!.ID12kł2f! ~ Sti.menol tak 
':7Jrólnien1 będą uzyskl\vać prawo -wyboru :!eJsca pracy lub . 
11rz;J;c1~ be~ ~gr.,a::;1.nu ',f St ęp.o.ego na stu~1a doktorekckia:; za.§ 
n,::. u.czyo1ele pisrwezeństw:J przy wysuw~uiu. do nagród ~Iin1 ~trc:," 

6 ., J_;~ ~~!ł!fillli--~~l~~kLS!!!ic~J§~lf:!L~~-~~~!~~~~LX.Q!~-~~, 
/d-J J w szkol,ś/ ~ dy19l or;;.a.rn1 .ttektora 1 atrako~~ wyc1eczJt.'i-mi 
n~ uk:~wyL1i Juko n.agr0dą,, Opie kWlÓW i~rc ~1 kół na.leż:, wyau•u~t: d e 
nagr~dy t inietra o Wr~czeni ~ tych wy~6żU,.eń nalety dokonaó 
,;. uroczystych oko11cznośó1ach &a)e wn1ają6 możl1vn~6 i>r'ubliko
ir,,a;·L1u n;.:.Jle2szyoit p~c 2tuden okioh ., 

7 .. !.z.i:~LH!~-~i1!Et..I2~~Q!°:\_~~.2!l2!ę.1:.':.~o danego roku ne. podstawie 
'-7,/, ... ik6w w .nu~ozaniu :1 wychowywaniu oraz p1."acy naukowe~ 9 stosuj!ło 
k :rr:.~r e tne /a nis ogólne/ UZiaS&dn1<? n1a~ or az wy suwanie loh ll..1.b 
zes p-.,łó w dyd,;;.kt .. -w-,;:chow~ do n:--5r6d 'Miniatr~.., Pr2.,y wysuweniu 
ta~ioh n,~lezy za:~ewnić ud~i~ '.lrganiza fjji m1: odz1eśoffyc:i,, 

8 , l!ł.f~!!!!!~-~~'t OfQ}.L!_!!§!'.2~!!.Jl!il~lE!~l.!?f:_R.Qm,ggi_g~i~!:L~!!łitil -J 

a :.o.;:;eg6lni e dla r oku I.;,,go i i..itudićw dla Pre.ou3ącyoh or2z ich 
przedst ..... v:J.~.e do ~64 Itektera. b4dt Aiin i st:rao 

9,;,, ~~!!!!~!~-tW~l29!'_~!~!~~ę~szi9.!L qsi~g~!52~~l!~!tt~-

12„ 

lt szk ole w danZ!!! rokł.l 9 którz:i.r niezw.le ż.n1e od. przyzn~nia 
n~rouy-f.!Iii:Ist'ra. ~mogą-byC poprzez komisj ę :iainisterialnf.'~ wy.;;;u
wa.ni tlo naar6d EoAoili o 

wi~~~~!.1ID!!fil:~~!l~!....gs!~~~_r~~!Q-d~d~!!l2!~2!L~oą 
!'.¼ t!!~L~!i~.P;'~~La2~gg!ł!~-!!i!I!~e.?- ~k:Ie ,r<'.l.oe met;ą; ty6 
;:. t!>2aszane dtł n t:a.6 r6d za pełna i termirH>,,e z:realizmra:aie ua-ta.-
1:.mycll ~ań„ 

~2~:t:. !!~tl~:!~ąg~!:!!2. .~:>.~.Q~~f!Q_ i:_a:a!ł!il~gz,i~~~!L!1&nt~g&Q.B 
~2!.iłod~~.2.-!Y!i-!2Q!!.2!~!!.o .Przy--wilajem i c}1 autorów :>bok :1ag1~6d 
Llin1stra lab iektera będą staże -Za8r&n1czne lub ,rasyłanie z refe-
ratami na kon~ereno3e międzyna.rod0we ~ 

As2~!!!~ł:!l?f!~i! .. na ~zd.e:ial~ . -!e ~rr~a_~~~.!*~~!~.2-±~!ł...!l~~!2!.2= 
L -~!!!!U~ o~-~!!§d~_gru~ig~Ł~-2-Y ~ 
For~~ wyróżnienia będą w t ym przypadku pisma 1 pami~tkowe książ~ 
k~ od Bektora oraz pcdatawa do ozę,ci©wego usasadnienia ~ni~sku 
na nagrody t11n1strao 



W:,rł.9,nia1:.i;~ nrze~f. q "1 ~i; ;:ia -miosk"' dzj.e kc ... nów .na.;l~~ ~iłrf~ --- ~--... ------ ~7-~~_...,_.._~&.::.-~---~----p~&:r bl~1tva1~ ... J .. ~f;iS1~ . ~ p ,:,u wzglęu.em li)f;.l o~s~1te!tu u.z ,@. a -
nrec w d;~.,nY7~ roku - ~Si. oo k1e row.n1otw~ instytut14 ńw.c 
otrzymyw1?.ć pis2a wy l"Ó zniająoe wraz z na.grod~,i l'"Ze ci.@•,tymi i' 

oras 11ri.;yz.ua.nia ;-. dl~ .. o~łego instytv..tfA w~rostu ·t, ].Of, 
planowanych śrońk6~ pła.cawych m1 r ok następnyQ 
w,-.r~hlr1i~1-e ;..r;!'ze~ Se.1a3t ,1rzodu-łA-ce &~ ·J wvd~ 1r„łu - za o.~ n. oza ..,.,_;.;Q ______ :c,'IWC: _ _. .... ...,.., .... ~ .. . -•--J--•:::0•2~~~, ... ---~ 
listaxj.1 g1•at ~.1le,oy jr.\y~i ?Unis tra i og~c,sBeniem ff n;Zyc11.1 
Sr:;k 0ly i.,;t:ts z.a ;j'1 d~ie:.k::1,n.i ;.Jtr~y:1l'i,.1;} ::e 11.~igr:Jdy 1 .... zec~o,fe! :J. 
1'.'en.::i ,.,. ..., ... 1 ,::a.d t: ... l"i ~ ~ t .... ac \,·.; ·~•;; nQ ···:'J:""!1 ,.. , . ._1·,,. ,., .; ę <7.pA .h..; & .,. UAi.l.'v ,E..,. ~ _ .... J....,.~- ,Q _. e ,., tl ·--- ..;• . ....,Ł:i ~.-# ;.._... ~ .,i..Ao u . -..t,.Q o 

Wyłun:i.~r;J.~ r rzag; .R~łdc ,::;1:6·t1nt1- il~s ,.,u .~ i T r., nr :r:ecl u.i~qe~ .aa;.;.~r--'t' - ·---·ar.;..~-Q,.......,__ ._ ... ~c:,: ..b~ - ~~.;g,......__.,._,_..., ___ ~~...__......_------~--L\ 
!1~.!2~L~\.!:. ~:-;.,.., !..~!:g &.¼g;_§.:e !dLlSS!!f!! 0 r. ,v;L~L 
He ktG)x>z.:t ,:i;tr zymuj ~ :?;e., ·t~ fJ J~c j .:J,l:1e c1.yplon!y i .u.agr-eid.y· 
fUnistil.'i,~, :.1.:,u.bl~ k!!>e !'. .... n:ie ó'..-:,r,:ibk':,'l. t~z:k .'.)2,y ir ·,ąyds,~miotrrecri 
krf:-1,j <>wycih. i RWłGv z ,;.ś szkoli:i, WI,jrs ;::t -> 1~ pl 2,:r.1ewan.yoa. 
n..q J." ~k r,;;~i:rt,ępn.y .fmidtu,~y nr:,. op:i.e,lq s .tc jo. l nr-,;Q 

16 ° ! ;ll~fill;!~~~~-S .. !~EŁ..~~ł~fil..1!f.ł?t...Lh~!.-z .dt.!: 
s z i ~)'.hr nrz odu1aoe-ł W doksi ~ ~~niu r1,:i1.1c~·,rcia1i4 
ae~A.rL-..t:·-----~-•--~...,.,~~~~----=---===ca--w;-ł;l.. ..... ~a_ 



W)ciflg z pisma 1'1n1st~a 11 o 9$ .,\'J Q 1 ~ o 

s anta 26.lll u1973 Y! 

z ~sji Boku Banki Polskiej Zł)Stala p:rze~ Uiędz,:ees~t°'e ltel egiwa 
Porosum1ewav.eze ustan~1ona HKSIE~ C~,!Nćt'; l OSIAGNIE~ NAtK!. 
Pol.sk1e;l 7' p„n„U.ń'LV OJCZYZNli\, 1 

e utna,lenla 6110lch os~ięć Dlll.!ko•;sch 1 teo~cz,qch. dckCID!ID;;,ch 
po 1clo1972 Z- o 1 '1Jkorz1st~ch lub p:rzemacz oh do ·JkOl'zJstania 
~ gospodarce nauko~e~ v mo2e ei~ ubiegąć kaida p ac6~ka nauko~a lub 
tecbniozna o~nioski takie IDO{;& r61anież z~laszać bezpośrednie 
aotozz1, takich c~nćw 1 ooiągtl.ięć o 

:. nioski te k1e:e , tt6 ll8 de Ił ct?i" ,S oV: .. i T,, " \I mn:, zawie.rać i: 
'ł o Dziodzint t ac { - i lub ~acyplinę nauko11, 
2o llSZ11f 1 rod.za~ OSi(łgD.i8Ci.a ,o uzaeadnienie znaczenie danego es~~c1a nauk:ouege lub 

taebn1cznego dla zozuoju gosped.arki l ub nncki efelt·lcy 
ekonomiczneo ~ patentu ewent " zdjęcie lub .r;,s11mek 
/~,, 1 st~ .,maa z,nopis u/,, 

40 1slrad zespołu 1 naz2ę inst,t uoj i, a które~ •Jkonane pract 
5e termin zczpoc~eia 1 zalt8ńczenia preoi 
60 naz•t 1nst,tttcJi 9 będ4os~ inicj~tOl!o , prac1 
?o naz~1 zakadó•i • któ~ch •drożono lub ł>t;Wl \'\Jk~a,stane u1nilc1 

' badań .. 
6.:. G\'lfJiltododa kowG ~onaoja 9 np ... opin1a zaklnd.6• prac;, 1 plac6\'i ak 

nawco•Jch c~J .,zea'ort6\II o zaczeniu danego osillgiiiacia, w1kaz 
~~łff.kao~i i spalmoadań na.uko~Joh na t en temato 

Za~es trośo1 ep1s~ d.@ "Ke!.ęgi Cz,n6g 1 0siągn.1,pć EaUki Polskio;J" 
~1ti1en obajmo"ać / n& od.dzielnej etronia/, 
1 ~. llSZS1' a:wmśiri.,x■,iw■ ezli:cq Jższe .;j 1 naza1slm ozlonk6w ze~po2tur, 

twól'ey oaiągniQc ill nauko\1ego GZSZ ma 1erzobn1 .aeso:fto , 
2 ~ naz11ę oe1~gn1ecie. neukoweg l \i.b treść innego zadania badamczego, 

po-ij~tsgo dodatke• o z okazji Roku :Nauki Polskiej„ 
Na:za,a 1nst1 t ucj1 b~dąoej 1n1o;jat orem pod;Jętej p:eacJts 

'" mie jsce 1 apt'IA6b wó.Eożania„Znaoze:nie ociągnięcie n,9.ukoweg 
, lub teolmioznefł• dla rozliloju gospcda.Fk:i. /es1ągn~tG : p~.zewia.,we. .. 
ne efakt1 akonaniczne / o 

4 ,:, m1aJeco\1ość de.ta •p:iauł r~ Zlłiska i n odpiaJ tu6:eo6 lub 
p~zedeca•icielst~a k1e~o~ ictwa emkói •JżsZJOho 



PISMO OXOLlu 

Rekłora Akadea1.1 Gómioso-Hutniesej ill. ai.Stas&ioa w Krakowie 
• dnia 20 aarca 19'1' r. 

/fi usupelll1en:lu pisma ok61Mgo Reki.on s dnia ?.XII.1972 r / 

Rektora'li Aka::emii G6mieao-Hutnicse3 im.s,.stassioa w Krakowie 
pod•~• do wtadOllośc11 ścisłego stosowania aastępu~•ce .-sady 
posłępowmia obowi'&S~-ce prę rozpatX7118Diu pan o atan2 aiejsca 
1r9 W raaacll UcNłeJr,. . . 

Podania pracownik6w AGH• sprawi• ud.an:, alejsca pracJ' • rataaoh 
Uc7eln1 _rospatryw•• łłęd' jedyni• w wyjętk:owyeh ł uza$adrdanych 
prąpadkaoh, prą OQ'II obolr14RJ• nas'liępujttey tr,'b postępowania s 

I. Podanie l)NCownik6w naukolł'Ldydakt;ycmyoh o prse;tśeie do pracy 
do tDD.ego Insntua • ob.rębie tego saego Wydsiaba - po lll'.1Skaniu 
agod;v DyNktoi-ów obu. saln:t49Ns01f~eh In5"at6w- Vinny bJc rosp•
irsODt 1 saopiniow- p:nes Radę W7dz1alu.. 
Wnioski praoOllllik6w aaukowo-ądakt,csnyoh o prsesanięc1• do p:racy 
• 1Jmya W7dcta:t• 1'-\,...3, saop1al•am1• i rospatrlrałda pr~~z obie 
aaiD.t.J!'SSOW ... Bady W)'dsial61r. 

2BE!OB 

/prf4.b Juib.ini.R.mn / 



KĄDEMIA GORN•CZO · HUTNOA 
im. Stanisław Slauico 

w Kr&kow:~ 

IZIEUKAT WYDZIAŁY MEIALl1młltlGO 

i posiedzenia EadJ \\ ,d~d.a.łu Motalu.i:gir.:zneg•, kt6l!G oa.b,l• 
się '1 ~~ 18 czel!~u,~-j~llJ l!_ 

!'l'Z GH Gdn:l.csąc ::1 

Czlonkot.ifl 

pelagaci . .,! 

1 • .Dr hsb„h .sz~ndlel! 
2. D~ inż. F.Bijsk 
; .. tigr in~. .Go.Lec 

4o Dr in.2„L.~adok 
5. Kraje \~eki Laezek 

- Gb „P:i!(id.~iialr.an Doc.et~ 11.,E.m cn~s:K:c 
.... ,l. l?~t-.dl! inż„Ji·.~ B3.rtuo 0 Prt,f„d.J! b.ab. 

1ut~11 ~Benemch, Prof _.ru! inż ,,\' . • Leskie"'J,.ez , 
Pro.f „T.MalkieVJic:z, Prof od.I! inż.B oMazanell , 

,Proj~ '7 ,I.Z b.ab .K„Ma1U!Cl1 , Pr trt> .,d.r hab .f.·.Pavili :-: 
/:Jr.c-f ~dE 1nż .,'.J. ,)r.6t9.D,0ki , ~Pl!Of „dr ~Z :, 
.i) ( VY c12 i ~n, k, :??:i! ef' . dr ha b ~ E ,. i. osiek , 
Pl:'!;,f odl! b.al>aT.Senke.Jea 0 D1;}c„d.r hab. 

A (;Długosz , Doc .dz· \'i .Białowąs, DQc.d:f 

J' .. F:~;1dr:, cb.i :>• of.dr hab .E „Go:ecz:yea, 

!)oe .., 1~ hab .. ,J' : Ka.rp , l>oc "' .J· .. Ko\valE1ki • 

Doc .J „Kozialt::ki , I>oc„dr ii „K'.t :. citjsłli, 

Doc ,dJ! IC.Kus :1ŹlBki t Dec ttd:r. hab .z .Kub st 

Doc „d.r A.Lepia:rcz:yk, Doc .. ei ,l'.Le.a.iild., 
Doc ., <a hab.J ~Made;j, Doc „d~.! hsb.K.P.rz,bJlo• 
Viicsj Doc.ci? M.P.a ,::z;,ńeki• Do(;.dz babo 

J "R:,ś t DOC o dr hab .A „s ta.r onka. Dec • dr 
A~Schilak, Docod.r )l8b .. ~;: ,,źniacki, Doc„ 

dl! hab .M.MoEawiecki, Doc ,.d.r hab .R .E ZJndle; 

- I-sz;y cab.POF PZPlt 
- P~ze l- odn.RZ.ZNP 
- Deleg.P~SCo~a~k 
- Daleg.Prac.lack 
- Deleg .• li . • BZ.SI? 

Rocenzen•l 
Prof ... hab.Z.Zemb\-Za - AGH 
D&C&d.r hab.L.Sualr\ ,,.. ~ 'fT 



Po~zJl.Clek da1emq obza4 
1. · Z&t\l1ezclzenie pzotokolu s po.e1edzenia. F.\1i a dnia 14. Y. 7~ 
2. \'. niosek • Dadsnie etopnia doktora n. t~ .Chodobie 
3. \;·n1oeek o JlBdanie stopnia dokteza not.ro~ Y~ .cs,zsld.emu 
4o Vi"nioeak o nadanie stopnia dokto.?e no t.m~ R 0J'ranuso111 
-5o V1niosek o nadanie stopnia doktoza n. t. mgr M.Golco•1 
6. t n1oeek o nadanie stopnia doktoza n.t. mgz J.Golo~skiej 
7o \tn~ sek o nad.anie stopnia doktora ńot. mgr Z.Kfdziel!skiemu 
8. \\niosek o nadanie stopnia dektoza n „t . mgr A .Maciosev,skiamt. 
9. \·.~znaczenie terminu prze ~H>o.óu hab ilitae1jnJ1ch dz I.Slemskie;i 

1 dr 1n~.S.Jasieńsk1ej 
10 o0cena pzzebiogu realizacji procesu d,dakt~czn0gc 1 dzialaJ~ot ci 

\l~chov,ar,czej \l sameatzze letnim 
11 oSpl!S\"\;f bież~ce i "olne 1&nioski . 

Dla pzz, sp1eszen1a ob.rad ~ Z\;ią.zku z općzmieniem zakoń<:zeuia 
rozpr a \li dekto:rekiltch, poa·t;a t.'iv, ione ~ozpocząć po 1edzenie J~accy 

. . 

VJydzialu od pktL!. 10 

~ 10.0cen~\ pr~ębi!f:~!~!iJ.izagJ_;i._'2!~29~1\-~2- lt~.;Lczpe~.. i ..:~i~·:~ t?..f.~ 
~~cpo~a~cł~.l..!.,_s em~ęp~z~tnim _ 

Na ,"istęp1ia przedłożcne~ "•.e i. i s '1 doko:nan po.i: ratcki :: 'ii ni „1:2:z;u 

12 \11mlo b~ć ~adeusz hacz1i1ek1 i Marek Ftaoz,i' ski. 
v. ~ ek \..;E31 nad "Oceną realizacj pr0cem:.t ~dakt3eznep _zabierali głi➔s:i: 

.Q2_ .. P.r·of•d.!. E .Nav.an~- - ~Vieża ża \li. ci J'·L l!oku szkelnege nie p0Yii:v.t1.~ 

się odb, ,.ać J:&jd:y era.z inne ~J' i e e zk.· G .QJł,.Doc .dr A .Schill ~ P&:Par· ~ 
stanO\riiske bcPl!of. ·.r I ; ,.Masank ... 

Ob oL.Kza. j euski .... Prza ... oclniczę.c, XW ZSSP zaskocze~ jast \'i,po,, ie'-'Lzi)i 

przad.m6\'lCÓ\B .Rajd Met,al~r.g6\1 3est t.rad;yc,~n1m, · sp:rav.a ta jast uzgod.n.:Lm:ia 

se at.roną d;yde.k-L-,czr~ 1mdpisami ,t łador.c6vs /" 
w,cieczki h ia mog~ od.~i ~i ać si4 \\ r:kYeaie ; ~ln,m od ze.jęć ponie v,aż ef:r-u1.ą 
jes i, jest ltażd.r chv. l a ~ .r zoby\'lard.a z r ,>dziną ~ \:-~ciec zki , rrtć.ł!e e;i.t 

o.r ganiz t.it nie maJą chaJ:aktezu tu1;;,yst~cznoge.Są u,ciaczk.ami 0 cb.e1?aJ:t.t3-

rz0 d.1d,alt,czzcym. 
Ob .aDoc.J .K,3,ła.leki -- r:. \,a ża orgauiz v.an i o n,c ieczek dydaktzyczn,cL HCL ................................ ,_. 
konieczne, gd:,ż stanovi:1 ·, one pemc;, na 1 '~®ViąqJaśl:l chodzi natemia-;- t 
e :tozk:lad zajęć to pe\i1illien bJć tak l.ilozm~ by n ia bJło za d z" oki,-m.13k:. 

Ob.Doc.dr pab.Ji .s~ndle.r - ustcs ~,nkona.l eię prz3ch,lnie do p. zedloż,Jne ;J 

"Oce~" podlaaślejąe konieczność debo~u opieku.n6'11 etudent 6'1il I -g ~altu 

speśród starsz,ch doś~iadczcm,ch pedagog6'a o 



~ 
ob.Doc dz H.bueińald. - ezganizo,aane w1c1eozk1 ma~ą cbs.zektez 
~da~c~ i odb:,11a~, a~ nie • t,ch dniach • ~eh c»db711a;1, 
sif za~, es.a. 
Od.nośnia rozkład~ zajtć zjeuisko oltienek • miert możl1weśc1 
b9d.zie eliJDino\\8118. 
Po zakołczeniu ~akus;\1 :611d8 \', ,działu pzz,jęła do akceptt;jącel 
11iadtmości " OceXJt przebiegu realizacji procesu ~dakt~cznego 
1 d.zialalnośc1 •Jche~a~cze~ • aamest~ze letnim 19?2/73 

W z„iązku z zakeńczeniem .iozp.?aw dokto.rski ch prz,b:,11 na salę 
Czlenko•io Komie~i d/e doktozskiche 
Obł!~ potcczyq się \'i pe łlcym składzie o 

\"i 1aieniu. Ra~ v. ,działu Dzia~an Prof odr hab . Jen . J anoi, aki 

zloż,1 eerdeczne ~atulac~e obaob „ Doe~d.r hab .E.sz,ndlerowi, 
Doc.dr habut.1.Mora~1eekiemu, eraz po~itał zaprcazon,cn gośei c 

Ad.1o zat"1ardzenie ptp~pkelu 
P1· otok6ł z pos:bdzenia 1-i·ad.3 \.ji :lziału zestał p.rz,jęt~ 1 zatlll:i.erizon~ 

bez popra ~,elt. 

Ad.2. tniosek: o _naden!,a s,'ił!)pn,.1&: . dokt~..n: t .• mgr S oCh :.idob_!! 
Ob .Prof „dr.' Ee.Mazanek jako prZ\:H , odn~cząc~y Komis j i d/B d oki; G1r ski13h 

przadst.a 1;i :ł ł Zebzan,m 1~ ~r l 1:, etkę ciraz p~zab:iag ob ~0n, p.t'SCJ d.oktoY!i3k:~.13;1 
mgr S .c hucl obJ o 

Promotor ob.Doc.dr hab „z.K„.tbaf1 po'1.laeśl.l.1 tBUdn9 wart.nki u j a.kich 

Yi~k~V1ana b1ła praca z uwagi IlJ. stsact•axcy matazial badawcz, .. 
V: •,niku tajnego 1~los ti'H1n1a zat-ząd.zm.ega p.!!zaz Ob.Dziekana. / i.ta 

40 up~a,i"111ion, cb. d o g;ltl>:sot1an:i.s i ·:rzi _:,t} obocn;ych; 33 głos~ •rt akn; 

O -"nie •1 ; 1-v.,:itrz1m" l 
He.da w, ,b :ialu i-ehv;ali1:t::t nadać m~ s . Chud&bie st;0ptleń d•kt ~Jfa 
na~k tecłmicznJch. 
A:ł~ V,~~§ek:_j~an1ęEJB.!21?P:ia 9-J:!{~~-!ł.• mey inż .. ~ ~1,.rsh:iomu . 
Ob .P.rof .. ~! . t11a1Jtkil'lli1oz ..... jako z-ca P?ze ', tX:taicząu1go K•:miS ji. <l/s 
do1ttol?1aki .cl1 p>?zedeta v,12:. Zeb.ran, .m s~l "i etq oraz ll~zeb1.ag o'bl!o:u:y pza:;;~1 

delt f;oraki.e ~j mg% v; .cz:,11a kiege„ 
W u~nikli- t ajnego głesti\\anj.a, zazz,dzonege przez Dz1ekana 11 Bada 
v:~dzialu / na 40 upravm."' o~ch d ;:; głaeo a.nie., p~~-, 35 ,~becn~eh ; 
3_5 gloo6w ntak''lł O- ''D:ta"t o-n1J ;gtr 2.;;m"/ jednoncyślnie 1Jchalil~ 
11,ilać 1agl! int'1\: cz,zsld.emu ati0p· 06 dok'lJeza nauk tecłm:.tomcy@h ~ 

Ad„4„ Vtni~ek o nadanie st9ia doktSDza n „ to mp inż l1.l'.ranuso111 
Ob .Pzot dr E.Mazanek jake pzzevu>dn1ozą.c, Komis~i d/s dektol!ekioh 

p:ezedstai., 11 Zeb%aD.1m s:;;l•etq ~.ieaz przebieg ebren, praę dekt~J?ski<i •• 



mp 1nż.R.J~anuea. 
Za•6\lno p~cimotoz ~ale 1 l!eoenzenci nie 11Jkazali •btoS. \i.zupełnie nla 
SWJCh ep1n11 ł 

\i; ViJJlilt~ talnego gloso~ania, zarz(łdsenege przaz Ob .Dzieksna 
Rada v~,dzialu / na 40 t.p~a•ni~oh dfł glosev,anla, p~z1 ,, ebe~'-'ll. 
31· głosów "tak", o- "nie" , 2 - wet.rz,m "/ Bada v.,a.at.alu uoh~alila 
nacla6 mgr :lnt.6) R „Frani.;;e•Vłi st•pień dol~fa.,l!a nellk tecbnieZ11Jch. 
Ad.5. WniCDSak • nadbnie St§>P.-111 dokt2.l!e. 11„t. ms inż. JA. Gelc@!i 
Ob„ J?re>f .dz E .Mazanek <• ;jak:G prz'3~edt1.icząc, Komisji d/s doktuekich 

p.!zedstaviil Zab.ran~ s,1i~etkę dokto.ranta o.raz pl!zebieg obl!mJ pl!S.(~J 
dektoi!ekie~ mgz inżeMo Golca. 

V: •~pollledzi Pzomotora O'b. Dec.dl! hati ->A .Długesza. jak i .reeanzent◄>i1 

1tb.Prof .dl! F "B,l!tusa i Prot .d.x: ha J .\~ęe~la pJ:zejli-,ila się '5Jsoke 
•eena badań nauke,r,1ch mgz inżJIL,Golca ~ epa.:et,ch na at•~:eze.ne;l prz,az 
doktoranta v;łssnej, c1:ii'9gme.lna j metc,lzie. . . 

l?~sca tt/'l zaVliezal.a c;.eka•J aspekt nauk&\llJ • twórcze element~ 
pozna"cze 1 u. żJteczn.e ... 
v;, Vł,niku 't;aJnege e;ł(:s Jl\Jił1.n1a, ~af ząclz !lcmegc p:tzQz eb „ lz1e·1.ima., Rada 

v: ,dz:1.ał.u / 11!:1 40 ·,p~i:nni@n ~yeb d e> gi,2:oEGilTH:n.i a , p1!ZJ 33 1>,lGt fv"U,ycl.?. ~ 

,B .glG>Sj ,, t au:"; Cl- lfvł 18 111 J o- " 1t1Stl: ~;. fr.i n / Jedna ~ślnia -,Ch\ta:l1la 

nadać mgr int~ lł.Goleeiv1 :1 .atop.• ień dok:toJ?a nault teebnic~ch, 0r z 
:,postEmel!l:lJ~a \\JBtąp~Lć z Vinicak:t:.e.m do ~ iu~lst0.rstv;a o tii ~~6żn1en1~ 

te~ p~-l:l•C:1 Z · tmagi .~ .'.jtarj ~~J:.1itm0 . l~c.:: 1 ·. JJ '.j .. , 

~.9,_!.9_1:.!!i!If&...!L, pads-~~!~,~ H ~~~Lll2.lf~• f;}l:.!_,..~..'i.~....!lt~-1nŻJi.v, 
_ l ~~; ·· d.ze GolGv~:t:k!,1 
Ob.l?:rGf ;.clx E„Maaanek - jako prZe\iOan,.osąc~ Ko~isji d/S cl ektOJ!fJ!!ith 

p.t!zedsffii,.l Z•ab:ftlll1,11 H:y lnstkę c.@ltt eEan'ąk:L i, oraz p~zeb iot,; ebl:~-~ 
l 

p.rac;y dolt: t0J?t3 lt1ej rrigie tni.6 Jaó,';11g1~ C~oJ.raliuJ kie~ .,. 
Ob.DGC.,.dJ'!1 hab 01i.Dł gt;>fl?, ~jako p J!OrJOt oJJ _~:.oJ:e l acj ll.0'¼18~ 'Gł k:r ótlt:un 

zar,ait.ll ":Yniki. badań. zml0rzo;jąc~eh dłl mnia:u, technologii. 

Ob.Pl!of .dr bab(iJ .tęgiol - jske zecenaent z dt.~ ptz,jem:ueśc:1.ą 
p ,odkl.!eśli.1 t~ łaścitsiEl <0bzantl · metodę px!zez d.okto.rnntkt 0.raa 
u,aok1e ua loJ?: ut.-, i;k~l!il taj pl!a.e,., 
YJ 9,n:lk~ tmjr.ego 'głef: o \a. :la, zarz ,dz>Dnege pl'ze z Dzie an.a, Rnda 

\",' ;yd.ział.u. / na 4 0 upi!e.tJmicm1ch de głGS ottan.1a, pl!z, 33 ebecn\t6hG 
32 głos, "tak" ; o-- nnie"; 1-~stzz,m"/ uch11allla n3dać mp inż„ 



Jadu1d.ze Golo•ekie~ stopień DBt.:kew7 d ktora nauk tecłm.1o~eh. 
Ad.7 V-niosek e nadanie stopnia dektoza n.to ms 1nł.Z.Kedz1e.1slti818\l 
Ob.Pzof .T.!Aalkie :1icz - dako z-ca p.rze odniOZfiCeg Komisji d/a 
doktozsld.oh praedsłi'il Zebi~m s,1~atq dokto?anta oraz p~zebieg 0bzonJ 
pl!ac, doktozakiej ml3% 1nż.Z.JCtdz1e%akiegeo Q/W 

\ . yatępucJe :r6\,nocześn1e z sn1osk1em • •Jz6żn1en1e tej pl!ae, o 

Obo Doe.4% X„Kusiński p&dlaeśla ie doktezant; jeet jedn;ym z najzdelnie
;Jsz3ch p.zacłt11n1k:6w a pxaoa doktozaka peeiada w1bitne element, nnaśei„ 
~art~ zaznac~ć ie prgblemem opzac•"~ p~zez dektuanta d4ltcychosas 
nikt a St nie zajmował w l?olsea. 
Ob.P.rGf odr be.b.S .Budnik - st11ieEdza dojrzale ep.racowenie, S\'l.1adcza\SCil 

• d$SkonalJm p.1r&ygetnaniu naukauJm" 
V, ~,n11ru taJneg• gł.ese•anio., za.rz~~ega ;pJ?zaz Dziak.sna, Rada V :,dzialt. 

uohv.allla / na 40 upza'11:nifilll1Ch ćtGł głesowania• p2z1 3, obecn1c.bi 
3~ gleeJ "tak"1 O-"n1e" t0-"wat;rs~11/ ~adnGmJśln1e nadać 

mgr in~.Zbignie~ew1 gtd~1e~sk1emu s t 1p ień naukouJ dekt0~e nauk 
tocbniczn1eh, o:ee.a VJJatąpić z l'lnieskiem de Ministe.rst\!a • ~,z6żnian1e 
p.rłu,,, doktc.reki•aj v./u" 
Ad.S„Wni,osp_!~ciap_!ę_![PfłpąiD. ~Ol?!, nG t o~ inżj .fdacio~\skia~----
OboPEof .T„Malk:irJt1 icz jak i~ z-ca pl!ze 1~ Mlnicz,cege KfJmiej:\. d/r. dekt•r1;ik :' ~it 
pl!zea.atawil Zeb!!~ s1J.1i1etlrf 6).!a.z pYzebiila obł!~ pza.c, df;}kto.1s ł.ci8~ 

m~ inż.A 0Macieae\1skieg0, ~3'etępując .16QnC11oześn1e z wniosk:i.em e ~,.róż. ,. 

nieni9 w /w :prac-Je 
Ob .:e.rof „dl? bab .s. Go~cz,ua j est głę bok e prz~rk0D~1 że df.>ktol!ant 
będzie godxlie ~Gprezantonać A aG.Ho o 
Praca dcktozake.. m/~ b,la finanso~e.n.a przaz Inat1tut Metalt--1:gii żelaza 
tt Gliv.1cach, kttl~J był zainte:resc~an31 prcblemat,kąo 
Ob.D~eod! b.ab.J.,,Karp otw:ierdza ża , i d.oa aav;arta w temacie dJlnJm prz~3 
Ob„P:elłf .dr b1ll'bo f~ .,, Gai~cn1•1ę została deekGale zrealiZe\'ISXł.e .• 
Ob.D1Jo „d'I J „u,a~mantt - aklc.ada pedziękł~ie za iispaniala P. .. zJgete o•
nle d0k.teJ:anta de pasę nal.;kOlle~"' 
W Vi,ni,kv. tajnego gł iHrnenia / na 40 up.ra\\n1&xcych do glcaoViBnia 9 pEz, 
33 ebec7Jl,ch; 3;i głes:1 111takn1 0=nn1e " ; 0-"'v1streym"' / :Rada W:,dz1alu 
Jedn~ślnie uchal1la Wld.a-ć: mga inżof~ .»aciese~skiemu a·t(:)p:---ień dokt!łr:a 

nauk tachnicum, ht ol!p ViJ&iąpić z imioakiem do M:lniets.r;-:s·!;wa 

e 1111?6.inienie pJtao, d ktel!akie~ V./'I.. 
Dsiekan Ob„Pl!ofodz baboJoJ8JlC)\UJk1 P•~afJulowal pl!tmH~tol!om a J:~ee;n .. , 

zentm zl0ŻJl pN-Z1fkewan1a sa ekazan..1 pomoo piey pzeoaoh d~kteRBkich. 



VJ 'lplilr.v dalsze~ 41akusji nad wnieeki em plfzedl•łan:,t» 
Ob „P2of .J~Stauba• Bada w,a.z1•.łu u ,jsma-m glesa•aniu p etanewila 
i1etEU)ić 4@ Kin1s te~sha •1r6żnienie p%ec, dek~~~skiej. 
mgr 1nż.W .ca,zekiege, bawa::teści~~~~~J'•zem1,ełuo 
Odznaczenie Ob.VJ .cz1.rekieg .rde:rem Odr•dzenia Pelski II 1t1·0 świadcz1 
e Vl,sekieh zaletach 'łi/ 1 e slussn~ci 11nieskuo 
Na ·~n:l©s ek P.rze1Aedniczą-ceg~ ltttmil3 ji d/s d.fJkt•lfaki@h 
Pr@f .d.l! B „Mazanto., Rade. Vijldzi.alt,;. v: w,nik ;Ja-•n•g0 głGJ@Ct)wania pestan.-mi~ 
ła lłJetąpić z 11nieeldaiil d!l'ł MinstEJl?St~a e 11l J~ćm1en1e prac, d•ktorskie~ 
mgl? S .C b.Ud.tl)b, • 

!-~ Ze;ednie z finiłlSkiam ~ s ~pnej Kemisj 
Re.da W~id.zia lu uchaliła d. paśsić Ob pob <)Dl' l J!O! U! Sł msk~; ~.raa 
Di Stanisławę łs.s1Ełńaką d11g Kfollo' \\lium habili•tac1jnegatt "'Yznaczając 
j~g0 t0~min na dziań 22eVI o73 r 

~d. 11; V:,sln• '11nicsk:;_ __ 

1/ o Na 1miosk _ DJ:rekcj i :i:nst,tutu F.ad.~1 V,:vdziału uohwalila 
' 

nJstąpić cl& Ob.Rekttiza e p<i>YIG ~:le Ob .D.ri:J:_ż.J „Kamaneckj_eg• 118. stanowi-
Eko adi unk•ta •/w Inat7tuc1e z dniem 1oX~73 ,e 

.... rugi, mt„J .Kajtecha na stanGt11isks aa, s t e:uta naukoVio-teełl.n1cznegfl 
z dniem 1.X.?3 % 

2/ () ii ZVliązku ze złożeniem pracJ d kterskie~ pl!zez mp 1nż.T 1t Lach 

Rada VJ1dzialu 11,znacz,ła ~GCEłnze.nt6'1 11 osc,bachc OboOb„ 

Pl?ef.Ql: baboJ.:r ZJSt, DGc.dz M.Duo16aki, 

3/ c Na •n1eaek pzemat :ea, Bada w,dzialu 11J~il~ila zgedf na zmill.Zlf 
tematu pzac7 dokte~a iej mgz inż.K.P~lleka na obecnie •b••iflzująąs 
" Badanie akt,1111te»6'! splpu •tgla 11 sUesacm. dezują.o,ch k•ksnn1 • 
R6tmJfffll11e Rada Wydzitu p••ieMZJla funkc~t ~ecenzent6u 
Ob.ó'la:.Xt.tubie, Pref.dl! hab.!rePawl1kew1, Dec.cu bab.A .Dlugosz•~1. 

Ba t,m pesiedzenie zakeńczc• 

IJGB/769/7, 20egzo 



K1,l.egi·o:ri1 Dzie:~u::i.sl::ie 

ti :,{l ziaJ!"o l~IEJtal 1.n:-1;!:i<~-megs 

OCMNA. 

:P:r zebiee; :reali2acj1 proces'-1 dędak·t'Jcn1Mag• w t:,m eemestr~e był 

w sumie pra:wic.łl!>W., bez większych P.;aklócaf1„Uastąpiło zuięksUIEl~le 
dyscyplilly zajęć i t.armiD~olvośoi s1?rawt,ir,datto?;•ścl1. ze str,~l'.,ly kadr., 

nwca-i!ljątHt J jak l"'Óffllie-ż p,:-,pr swa :tx·łtl1:w0~ji l.l:8 strt1J1:if stt.1.deutÓ'ilT 

/ 2; w, j~'tki01n II r int„ i IV J:- mgx.i s„MSS/.Ha szcz®gólne 'IVJ:t'"Óif!:uieni-o 

o d.!'iośnfJ.e realł:.iE,!9.C;Ji Złtdai, dydakłiyenr.ne:,ch zasługuj~ k e l a kcl „ 
BrL1'~;,{!1ti3, Fitzke~ Kr0p 11 Les kiewi (iiis :?Jtke:> i T„M.Ra cs-y:ó.Bc;:,.. , 

Odl,yh~ się te ,,u;yrałni~ na lepsz-.rch ,uynikttob w ~al:.i.crneni.a1iih i większEJ 

f 1"'elk11ttncj:f. pr ~}J' przystępc,w&uiu do egzuiinó\ł 111 t ex'Dtin ach B.8:t'"t11·m:11oh. 

N,.-a pedk~eślenia zasługuje przebieg p:r,ooe su. dtp<lak·L-y:cmffige uta I r imgl . 

/m~ i„ wyraź~ uaktywnienie kor~s tmua K k11>lf1su.ltao j i / oraz na 
III r mgr. Wy1."nznie wz1~1Usla l1ość s-tudo:o.~ki !;h grup samoksirtu.łcen.:tow,i~ 
-i &łlkrws pomcc~, najlepszych stu.dentów z roJru I bądź starseycł1 . keilegćw 
dla sla'bsz;ych Btudent611 " 

Natł'fłcinku n& szczeg6l.J:'.Uł poo.krłłśleni•s zasługują os i,ągnięcita i!:rup 

3 na I i II r ugX' . 
Ptlłmy ·t-,wnie nal.aty <) •Cenić dziaRalntir3ć Z!lI 16lvno s t&rostó11 ~l:it11: 

i więksg~ści ruktywa grap era:& p1•,(WOfflliJr.6w }l.SukOWJf<Clt pełlliąc:f~llt f'Uww 

nkc}je t>piokunł.ilł lat c:;y gx•up /sult~ j i / . C9 do student6w te zta:l. :E'itn1.al 

tylk:ił "'I pr&YJ.>.nt ~f1i(~1a;uy w CiJnsi e semest:1~u / na 1V r t"lgX'.' ał .. ::::P/ 11 

zai3 na II r 11:d, •. za.strzeztainia bud1iiły zbyt słabe uyniki v,· w ~ntciEi 

u 111.ektór:,ch z ii.ich czy też ulegh:le negaty,mym wpłJ'wom priieiz :t1taro
stę I II 21 in:t. :s„PP. Olbrzymia 1:rięlr.szość •opiekun6'~ otr~3mał• ClOEłJ:cy' 

w pełni posytywne tak ze stron1 władz jak 1 samej mlodtieśy w tym 
a-ż 1"1 ets6b 4).Co:nę wzo:r.oWJfch 9 nat u,misst tylko co dtt 3 opiekunów 

Z@iłosz1mae ZQstmly y,ast r •ze: t t=inia / pat--rz zaląemik /,. 
Oddzielny problea itmowi ujell'ro!le oddziaływ~nie grup stud-!łlillckich, 

którym okaaane w p~zysclości jakieś względy czy teł skor2ystan• 



wobeu n i -eh m pra'łl odneśv.ie url o])nwani a i repet owania„ 
Uj emny · ppl,.., t,cll ostataieh dal się r.,d<,~uć nav,at na tpk deib:eya 
r oku jak III r. mgr - podobniu jak na I r ulg•wo pot raktourani 
l zg'.:,dli.i e z ~ale tieniem władz ucg;olnJ./ st-ad.enci w przewu.żo j 1:11.:a j , 

csęloi nie wyk~rzystal i t ej eumtay. Stąd t e:t nasuwa się m:1:ł.{rna1: ~ fi 

a}y berd.zie j r 1gorystyo~nie podchodEić d<t powytszych ::r"])r:!r :1, i EfK:nr 

ślać tego rodza ju studenthw~ zauill zdątą oni wywrzeć swój uj&lilicy' 
wpł1W Ila ogól koleg6w ... 

W dalsgya ciągu ist t1u1 przeszkodą w realizacj i proces"C ~da-~, 
kt:,cmego ~•st brak motliwośei właściwego ulote~nia eygodnioveg• 

'N""' 
-rozkład• zajęć / prsykład na I, II, III mgr. IV s.GG i BP / 
- zar ówno z agi na w.,n1kaJ,ce z tego aamowanie czasu m~odzieey 
/ prEerwy, o~ienka, du.te odległości sal itp./~ jak i komasowmue 
ilości godsin l tego saege ł;Jpu aaję6 • 3•dJąa dniu. 
Podobn:, mankament stanowi nadal brak dostępn1ot:. pomoc:r z sze:r ,gu 
przedmiotów i t• bez pr6b:, jaki egokolwiek: zapobiegmi& tent'h s tenn 
ze strony r.,kładowc6w /wyjątki skrypty doc .Preybyłcńcza i doe.Ry r 
dla I II r MOC, podręcznik: profmMazank.a 1 wsp6łpr . dla Ii :.;- USS t>r~. 
Odbitki kon9pektu doc.Schillaka dla 1V r GC i BP/. 
Niestety nadal dzto do życzenia pozestawia organi u cja i eai:atere
sowanie dJ'daktyk" w samych sekłacrach ~ 

I 

Do wyjątk6w naletało hespitewanie sajęć mlodssych pracotmikótrt 
wykladowc1 pozes-tawial1 nłeul uałkOWi~ swobodę asyst~ntom p1Xwad 
cym wsaelkiego rodzaju ćvicsenia. Prmradzil• te de zritnjcowania 
-,mog6w v r 6tnych grupach danego r okut komasowania zal,i~ze f1 z po
s zc~egó~ch ćwi.crx.ń / z "Elektrotechniki" n.a llI mgr„ s. ?-II i OC 

oraz . GC i BP oras • "Chemii ogólne j " na I r mgr / narzucanie 
właściwej 11et~i dla daD3ch ~ajęć / projekt z " \r1aloo·m l <= twa 
z ursądz. na IV 'IDb-:r' s.P.P„ osy teł kontynuowanie nadrai eniej opis•• 
wej - sprawoso.awcseści. a ćwiczeń / na Ill r mgr s prsedlaiot6w kiex,m 
ku metalomawoseg• i części•o i; n chemi :tiQĆmeJ"., 
R6wniet przeanalisowaia pod względea walorów ~dajtt7cznych w.,ma
ga~ą za~ęcia ękładowe z przedmiotów "Pieca grzewcaen i Ra III r 
mgr e.P.P. 1 se "chemii f is. " n.a II r inł. oraz pnyoąny wyprsed2 
nia aa ćwiczeniach wył I mag• materiału z "elektoroteo!m.iki" 



i "chemii fiz.• teł na II r int. Prawie ładell s W)'k.l■O.OWOOW - • 

~r:ttj~tki.ea zajęć w saki Zakł„ Metaloznawstwa nie ozynil prób edejścia 
•· : \; :r '::-1dycy j nych sposeb6w nauczania na rseoz n•,uoCZASD..-YCh metod 
isHllii@-wisnalny.c;h„ Duż-311 utrudnieniem był• brak koordynacji i oseb;:1 

oppo1nedzialne~ za. przedmiot n Nauka • Plłl~" .. 
\? efekoie prg;ytocz1'i>ll.ł'łj analiz1 propenu.je się uchwalenie następują
cych wniosków jako ,eytyc:mych dl.a realizacji pr ocesu dydaktycmeg'łi3 

i# :~ł;}ka alr.t'Ad ,:19'73/?J+ l 

,, o OgrarJ.lczenie ko:t"eystan,ia s ulg regulamin0wych / w1u •tltowt1 
J ot,UH!Zczeni.e do ses ji 1 dodatkowe terminy e repeto1fania i u.rl 111p~
,wanis/ zwłaszcza w odn.:tesieniu d.o studen...~'W ponownie się * ·t• 
ub1egając,eh ł 

2 . lJ-t:r.zymmnie instJtt'm; ji <1pl ekunów na latach I a.u ITI 'f!Ylączni~ 
sposr6d osób prowadząc3,oh zaję reia, natomias t na IV 1 V r prgs.,. 

' 
ktUł,aJ1i0 tych obowiąBk<m w gestię k..i.erovm.:U:6w lak~ dów kiOi~'Wlk O·-

llr,YUh,. 

3 „ 1!1:o.:i.kliwsz:y dobór sta."t-ostóv także pod kfłtsa ich pos'tępu w nauce 
a na młodszych letych /I i II/ wyrobienia• działalności 
spolecmej w saaorządach szkolnyeh 9 

l~. włączenia do pensUll kierowników zak.'- ad6w realizulJących proces 
a,daktyczny do ,o godz. w skali rocmeJ na obowiązkwe 
hospitacje zajęć własn.yeh pracowników i pisemne ich oceny dla 
Dziekanatu. 

;; • wzmożenie nakład6w finansowych i wysilk.6v dla ·1epszege zaopa
trzenia laboratori6• dydakt. oraz wprowadzenia techniki audio
wizu::1ln.ej do wykładów oraz rozpatrzenia utoworzenia tego t--ypu 
międzyzakład.owego lsboraterium audis-wizuah.i!·J,g11 w InAtytu.cie 

i11etalm•gi i• 

l:i , Oprucowsć rejestr najpilniejszych 1)~•~)'.'ftl/:t skryptowych :i. drogą 
11ak1;izbw poq).ęć :tch n:d;yehlli%tową. realizaoję, u.d~ielająr., 
wszelkich ulg 1 p,,mocJ wytJ'pcmanym auto::-<:nu ; w !:i.ięc.z:,czasie 
podjąó akcję powi13leri.1..a k.onsp ·:,lctów przy p <:)mooy aktywu 

~:rod ~=-u~ żowegt, ~ 

7 „ Zwa:LniJRi::d.e s·tudent;6w. n.,l wy,,.irt C;l:~~:l. nauk<!~'i! -oraz w:sz.elk..iegt., 

·ł,y-pu, fr;1pre~• zełet,1"1Ć wył.ąC!?;.'fl:la pfp.i-zez, "piekunów let, 



8. dątyć nawet prę wyst~p jącyeh trudncJściaeh ao -pt,lepsz~i:ui~i 

roakaladu saJęć 1 a w sscseg6lnoś~i likwidacji okienek. nie 
prsect.ałania ilościowege posscsegól.nych dni tygodnia ez-, g1•oifti'it..., 

dsenia .ps s obi• tege damego ·l;ypu u.jęć wyklarZ••l~h lub ćwimze: ... 
niowych , <>raz prserw w po~t~ci dni wolaJch na studiach ł.la 

~OUjat07Cht 

9.dla motli ,~,ości zrealizowania wniosku 8 tryf.'.t~pić do ~tktora .L.Gl!: 
o zniesienie praw•'.:\ narsucania godgin zajęć ćwics•lliew,cb pr :zes 
mlod1ch as:, -stenił6w & Inst .Nauk Społecznych AGH 

10. Kontynuować akcją na rze~z upowesecbnienia konsultac ji, 
wymaazania ich w dogod.DJ'ch t erminach • przeddzień dan:ych 
&ajęć 11 2.aś dla I i II r organizowanie ich tak te. '!.ttl ter.anili 
DS„ 

11„ łłie dopussósać do dadatkowych kolok:'1116• 1 w;{ i•;r1„:t1i:;~111'l1i.~: 

egzam1n6w poprawkow,ch • gcdsi:inach zajęć z innych pr!&e!i~ 

miotów. 

12., W. prąpa(l;.ku negatywnej OCtłnJ' pr7.3 egzaminie w termin:J.e 2re:i"<>W1'•1 
ni• wpisywać noty niedostatecznej ... c• uatrake1jni tą 
możliwoś6 i zdejmie se sturlent6w bsle.st n•l'lf••• psych:le:&n:, • . 

1 ;S„ anulowac w przyssł.ośei decyzję odnośnie p:i•zeniesi8nia :-tali
cr.eń. il 0 "-1.atematyki 11 aa wrsiwień. i k11tegocyez.n.i e :ttitir2.e·!l'f;; a•ć 

togo t,ypu ingerencji w w k,nmpetencje t;ydzielu. 

Kolegiua Dziekańskie wnioskuje 1>onadto, aby ocenieni jak• •~:i_: oi~owo 

działając, opiekunowie kol .kol„dr Figiel, er Bltcharski„ 
mgr Golec, doc.Kubas„ dr ldaksyuowiez, dr Rybka, dr Sadok, 
mgr Serwa, 
- zostali w,sunięci • pierwszej 
ści do nagr,łd d.ydakt,~nych „ 

ocena op1ekun6w la~ 1 grup 

kolejności i maksymalnej wyeoko-

Za ifolegium Dziekańs: 

/prof . dr hab. J „ JANOWSE 

Dziek:aa 



.E9J{, J~D. 22/73 - OCENA OPIEKTJiłOW ...-.i.---- - y, ,____ 

I mgr dr Karol KROP /do 15/ II/ 
II mgr dr Hen:ryk FIGIEL / od 15/II/ 
II mgr dr Andr:~e j Maks~owi ez /d 15/II/ 
y t mgr Antoni Pa j a/od 15/II/ 
II i n~~ doc .Andi.•zej STARONKA 

III mgr doc.Zdzisław KUBAS 
III inż. mgr Wie sław MADEJ 
IV. mgr dr Andrzej KQMKIEL 
rv inż„ di:• Hanna F"RYDRYCH 

V mgr dr Lucjan 8 DOK/do 31/III/ 
VD ~r doc.Roman ~VOZNIACKI 

.O,piękąno!i_8 5r~1t-

I mgr gr. I mgr J6zef KORECKI . 
I I n ~ojciech KA.RAS 
V,VII J an ŻUKROWSKI 
VImgr Stenislaw JAPA 

II mgr " I mgr ianusz ADAMOWSKI 
I I 21 Bogusław PROKOP 
IV " Marek CZICZYŁO 

v· " J al-1 BEDNARC ZlK 
II in0. I mgr Ewa CIEt1B..1łONOWICZ 

I I" Anna RADON 
III dr Llar•i m NABCŻN-Y 

III :mgr GC i BP dr Wies ław HUTI~l 

Mi OC dr Marek BLICHARSIC!'. 
MS i ~ dr Tadeusz RYBKA. 

PR': i-ng:r Andr'!?.e j SKCŁYSZE~·sz1 

Inż-Ek . mgr Ireneu s~ SERW Al~ 

I I I inż U i ce :.-ng~· Frencts zek CIURA 
IT mgr I n i -B"'A mg:r· Andrzej KUCn.ĄRCZ~~K 

wł.2ść . 

włuści'aie 

wzor owo • . ==-

właściwy 

właściwy 

właściwa 

waorowo 
przecięt-Ąll 

nega·t „ 
negat „ 
wzorowo 
wl:aści y 
właściwy 

właściwy 

właścivq 

właści,1a 

właścivm 

właściwy 

ł,!iŚCi f'i' ~-

wzorowo ~--- • ·rtttte .,,, 



r1; l OC dx· J e r,. 1'I :G'I'RZYK 

iliS i S dr Rom~Ki. : :OPEC 

J?Hl1 mgr Jan KAZANECKI 

1v· lnt„ PPM J anus z ŁUKSZA 

V GC i BP m_gr Mari an ecomc~ 
In~-Ek . d.r Sta:nisłali P.ATAJ 

MS i S U!ą~r Kar ol P! OTRUNSKI 

Inż-Ek. - ćtr Krsyszto:f' STUDNICKI /do 31 III/ 

MSS i S dr Adam CH0lł11.BIK / do :;1 i J.. I1 
PPM dr Zbigniew vrn~ / do ;$1 /III/ 

właf:cbrJ 

właEJ8li,1ry 

wlaśeiw., 

wlaśc;iwy 

.!!,a;_ą.rg_,q_ 

negat <ł 

właściwy 

właściw, 

wlaśeiw, 

przeciętn,-y 



s posiedzt1;111a Rady Wydziału Motalurgic-znege A.G„B.,., kt61! () odoylo 
się w dn1i 22 c:9ncf 1913, r.. 

C 

Obecn~: Priuiwodnicqo7 Dziekan- pro:t .dr hab.Ja JANOWSKI 
C1t.lon.k:ow1• - pl, .dr inł.F .Byrtus, pro:t . dr hab.il 

R„Ben&seh, prof .dr W .Leskie'Gfics. 
praf.dr hab.S.Gorczyoa, prof' .. d:r 

E.Masanek, prot.dr hab.K.Mamro 0 pre 
dr hab.T.Pawlik, prof .dr inź.W.R6tt 

p:eof .dr hab .E.Wosiek• prot' .. dr hab. 
T.Senku:a. : ,uj.b W.Bialov4e,doo·. < 
A.Dlvgoss. aoo„drJ.Frydryeh; doc.dl 
Z.Jaglar&• doc.dr hsb.J„Ke: .JJ ,- doc. 

Rtłu•ci• 

1. dr hab.R.SsyD.dler 
2. dr int.F.Bijak 
,. dr inf;!"M.Goleo 
4. dr E.Le~• 
5. a illł.L.Sadok 

!ec•n!!ll t 

J .Kowalski, doe. J. Kozielski • do-Q. l: 
M.Krucińsk:1-, deo.dr J.Kusiń. ki• doc , 
hab.Z.Kubas, doc.dr A.Lepi ~oąk, 

doc.dr J.Les1eek1. doc.dr balt.J.Madt 
cloo.4r A.Mazur, doc, .cm Z.Osi ka, 
doc.dr Z.Obuesko, łJOc.dr hab.lt l?rQli 
łowie&., 4, o.dr M.Rao-,:6.sk1, -óloo.d:r ... 
J .'Ryj, doc.dr hab.A.Staro.tu:s.,, doc • . ·, 
A,Sohill&k:, doc.dr bab.R.Woźrti~kt, 

doo.dr hab.J.Kolendowski, d .dr .bab 

».Uoi--teck1. doe .dr hab '":a.; .. zyindlar 

I-szy Sekr.POP PZPR 
Prsev,oon. RZ ZNP 
Deleg .h~'.4.lfauk. 

~ w • 

pftf.e A.BolswsJd. AGH /PAlf/ 

~•prosami go'41t• 
doo.u A.O~zwo Politechnika Krakowska 



-~!.t.. .d!i! .. ~-
1 • Wniosek o uadan!o stopnia dokto~ 1.ł.. t •. 

mgr inż. An·t · niemu BRODOWICZOWI 
2. Wniosek c, nadanie stopnia q.ok'tio:fta n.t„ 

mgr int .lb.-ancis.zkowi. CIURZE 
}. Wniosek o nadsnte stopnia doktor& n . t. mgr inź .. 

Edmu:dowt OSlBSKtmJilJ 
4. '."Jniosek o nadanie stopnia doktor a n. t. 

mgr inż.Krystynie ZAJAC-HILSBERG ,, 
;. Wniosek o JIUldaJ.• stopnia doktora n.t .. 

IIP . iłlt.1,dnsh'trow1 WOł.NIACXIBtAU 

6. KollokWi\Jlll habilitac~jJle dr Ire.ą SŁOMSKIEJ 
7. Kolloltwi• habilitacyjne dr 1nt.Stan1a2awy J.AliIE1mlaEJ' 

8. Wniosek o wsaosęci• postępowania dot. ld.8l'lowam.a 
Doo.dr h11l>.iu.Aleksandn DWGOSZA ~•sONa aadnycsaJnya 

•: 9;· Spra117 biet,oe :1 wo1n• wnioski 

A4.1. Wnios•k o nadani, st1mt• doktor• n 1 t t , ,ł!!ton1em1., ![OOOWI9ZO~ 
Ob.rrot.dr W.Leskiewios ~ako p.raewodnics,ą Komisji d/s P.ruewcd.6w 
Doktorskjch prsedstawil Zeb.l'anJ'lll sylwetkę doktorut. Ol~ a; r zebieg 
obrc>IQ' praoy doktorskie3 ag~ int.A.BRODOWICZA. 
Promotor •I• pracy doktorski•~ prof .dr hab.S't.Gorcąoa p o.d7t: ... 't'; !J .. i l 
1rauo6' aagadaienia •~acowanego pses dokto:,.anta om •Dt '.fr:Lin 
1 warttściowe badania, wykaeans prstr dokto.ran~a dla usysk,rnn1li d&
nych doświad'(ifHWJ'ołl. 
W ~-;fmiil."'U s~,~~.~-~~ ~ · Ob. Dsi. kana t;a~•go glcsow.aJli · 
/ na .o 11PNWl11ca111a • poeow.-,.. PIS7 ·,-. •---1• ,-, r tos'1ur "\1 
O- "nie"; O- "vstrzym". 
Rad 1V;ydz1ału uehwa11ła jedno7qślnie n deć mgr in1 .1L. BJ.?CDC''.'TG~.:crrr. 
stopień doktor a nauk techniognyoh. 

Ad.2 Wni osUtt .! .. nad~i• -~teptt1 d;olttt~~• >a._t1 , M:t .. .!.'P.!:~!~!'.21;[.~J~~!![L 
t:;IURZE 

Ob.Pro:f. dr W .Leskiflil1:L«a Jako p~\maw,nd11icu&ąc1 rrom1:s ji d.ł'~; . T' 1 :-mtlr w-011:i.ć1~. 

Dokłicrr:ikicła p:,:,ged.stawil Zebr a~ sylwetkę 01mm pneu,i fDt,:; p·. :t;:;JJ' 

doktorsk1e3 migr inż.F.C1u.r3. 



Promoto:r pr e:1 doktorski.oj prof' ~dr hab„St.Goreący 1"t~d:-~'.t •e:1::l.:1.ł 

olb1•-z:,,mie poi;;tępy mgr iF.tż „F .C:iurs w okrenie si;udiów doktox•.mc:u::1. ł)h1 
który potrał it W:,kfnystać w spos6b maksymaln, swoj motli ~(IEJtlt:l. 

1 daje paa:o.oję dobrego naukon& .. 
Ob. Doc.dr A.Korbel ;jako recen~t Pl."acy doktorskiej w/w· , utiln.• ~fi~r! 
·ypowiedsial się o wykorzjstani"G nowocses~oh . tod aei;&.lf!lmt g::,cl 

prs s w/w. 
W .,..11cu ta~p glosow 1a , ausądsODego prsea Ob .Dziek 'l& 

/ na 40 * iOQoh de glosowaaia pr111 S.5 ob98'1ch 1 
,, glosy "tak" 0- głosów "nie"; 2 - "wst~" / Rad Wydsd.alu 
uohwalila nadać mgr int.F.Ciun stopień doktora nauk tecbnicm'Q'o . 
Rada w,dsiału postan.Ua 1uahwal1la teł wyr6żnienie dla· pr y 
dok:tonkie~ qr ht.F.CIURY 

Ad.~. Wniosek o n9dp1• stopnia dekton n-,t. msr iP.t• 

KgstJn:!e Zai),u--Hils!ł!rg 

Ob.Prof.dr W.Leskłwics jako P.rzewodnicząey Komisji d/s ~ewod6w 
Doktorskich prsedstawil Zebr81Q'm sylwetkę eras prse ie pi• cy 
doktorskie3 mgr int.Kryst,n:y Zając-Hilsb rg 
& rónoemesn prośbą o aajęei-e stanowiska • te~ sprawi$ p:z•:i~tnt 

promotora pro.t .d:rW.Rutk:owskiego, ponieważ Komis3a odni0El111 

'17rażenie, te Ob.mgr lu7styna Zając-Hilsborg nie miała d st.;Jl iu r- nej 

opieki s . jego suiOQ. 
Ob.prof.dr W.Rutkowski w.,~aśnil, że Ob.mgr lCZa;jąc-Hile-be:t."Ut ja,.:o 
absolwentka se cji intynie:eyJno-ekonomi •znej mlmła,.duł tx-i:11:l.:n(llś~i 

111 uzupełnieniu wiadomości z m taloznavstu. 
Mim · t potrsf'ila ono osięg1l4ć alotn!l1 cel, a prac ji Lsl:·,~ u.j rt1: 

na ocenę n u.ko 1 tctcbl:lologio~. 
W wyn.iku tajnego floeowania• l'Arsądzonego pnes Ob.Dsi•'l lł:fll uiL 

/ na 40 u.pra1mionych de głosowania prey !}5 ~y la. ; 



~1 głos61f " tak" Q .... "nie "; 4 glosy i'1fstl~,-«•/ 
R•d• W7dzialu uohwmli.la nadać mgr int .K:eyseynie Zając„JHJ.sber.-g 

stopień naw, technicR1Ycll. 

Ad 44. !,niorąlBk o gad.eię s~ia, de ·~=ta a ... .t.~ 
JłE 1µ:ś I Edsundo,1 os:mg~ 

Prctj 
Ob. dr ~t,.Mazanek ;Jako Przewodnicqc;y Kon.is~i dis Plizewc•dlrnir 
Dokroskioh :9rcedstaw:Lł Zebrany!D s:,li.vetkę 01."as p:i:ze'biet 
obroią prac;, doktoi•skie.j qr int.Edmunda os:msnmo. 
Promotor·doc „dr hab.J.Kolendowski podkreślił duże walory 
osobiste dolaoranta. jak r6wni•ł vcy . i tne jego cecl1y jakeł 

pracov,1ńka naukowo-badawczego. 
W -.,nilu tajnego glosowania, zaządzonego prz$B Ob„Dsdek,11.ua, 

iui / 40 upria.a.1091ch do głosowania prą ,s obeenyuha 
,5 głosÓ'łf "tak"; O- "nie" o ... "wstr•111" / 
Rada Wydziału. jednoay4ln1• \Whwal:llla nadać mgr int„ 
Edltiundowi OSllSKIEMU stopień dok-tor a nauk technict:m1ch. 
Rada Wydziału postanowiła w oddzielny11 glesowMiu nadi:6 u/• ti!in 
stopień s wyr6fmieniem. 

Ad.5. l'l,niosek.ł . ~ęd,!Jlie st9pp.ia. dq__k~ra p.. t. 
Kl int, Zdsi:slayo!J. JL,tNIACKIEMU „ 

kl Ob.prot' . dr E. aztmek jsJlo Prz@wodnj_c ~ąey Komisji d/s PX"i;,i~rnoe/i,w 

Dokt orsh::toh przedstawił Z&b' elu:fm silwetkę oraz prtt ··:1i~1: 
obYo-\\1 prtllCJ' doktorskie3 mgr int.Zd~s~awa WO~IACKI1GO. 
Pl"Ołllotor pNoY doktorskiej v/w doo „dr hmbe;R.Woź1{1iooki 

podkreśla wysoq wartość tej prac,, mającej charal::te:.r} alr ·:J~l!lr:vm•n• 
taln3. 



W wyniklt tajnego · głosowmda • =u!t~dzonego przes Ob. Dzi•kaiul i I :tt<!i 

40 ~oąoh do glos'1Wania p~ S5 ob•~oh ; :'4- gios6w n tu•~ 
O- nnien~ 1-"wst:r-eyan/. 
Rada Wydziału uchwaliła nadać mgr ini „Zdzi~lawowi · ";Jł)OOACKll)MU 

stopień doktora nauk 1',;eehni C-D1Ch „ 

Dla ujednolicenia tey,w postQpWatlia Rada ·aydzialu pcstanowiJ:a, ab3 
oałcmkowie Komis ji i recensen.oi, nentualn.• wnioeki o -,r6tn1ea:1a 
poda•ali najpi•rw pod dyskusję n$ Komisjach d/~1 Prsewodów Doktor akic3 

Ad .• p Kollokwi~ habil! tac;tjne Ob,.Dl". Ireny SŁ011SKIEJ. 
Sscseg6lowy protokół z Kollokwium. habilitaoy~ego dr INnY 8ŁOUSKI&ł 
aaqduJ• się w~ ar,n,ą. 

A •• Kollok.Wi :t Ot sla Jlill!Ł~SKI2J 
S- ,se.gółow, prot~k61 z ~olloklri.WA habilitao7jn•go <iY inż.Stanisławy 
Jasińskiej snajduje się w akłlaoh spr&Yf1. 

Ąd. 8. \'lniosek o wszoao cie . p2,§tQ»,owan11, dot,_ raian.owani.a Ob 
Oo.aoe.dr hab.inż.Aldsand:ra DWGOSZA protesorea .adny@~ajD.yl\ 

Dssiekan Ob.Prof.dr hab.J„Janowskl pn~lożyl Zebraąa wniosGlt o 
wsaesęoie postępwmiia: w spnwie powlan:la Ob.:Doc.dr hab.bił, . 

Aleksandra DllJGOGZ.A na prp:feso:ea nfid~ezajnago. 
Pe lio&lQ'ch głosach popieraj\oyoh ten wniosek w wyniku 'tajnego głos0, 
wania / pny 39 up81"11Di~ch do gloewania prą 33 obeCIQ'ch ~ ;$)- glc, 
"tak"J Q-"ni•"~ o- -nWStr.,.H • 
.Rada r;ydzlalu jednoa:,ślnłe ~alii.a wszczQcie postępvanitt 'łtr spr•1• 
w7st11D1ęcia Ob„ Doo. dr hab„A.Dlugosga do -tytułu naukm,ege proi~@2c~•a 
nadpYOH~DGgo. 

Rada \1ydz1ał11 powołał'& Kumis~ę • składzie z 
OD-. Ob. Prot. dr h t, b. in~. J. JA!lOt'~SKI ... p.rzewodnicz~cy 
prof'.dr it>.i.F.Byrtust pro:f'.d:r E„Uazanek, prof'.dr hab„in:t. TI . Wosiek -
kt6ra dokon, ocey eałokształi:cl dorobku .naukowego w/w, sap<.rtma się 

z reoeasjam1 oraz prsedstawi •1osGk • t«a~ sprawie •• P4dę V!yd~iabt. 
Fuke3ę :reeenzcm.tów oalckształtu dG:i-c>bltu DAultowego powienmwi 
0'b.0b.paot' .dr F .B,1-truscwi 1 pJ.ło1' .@ JJ.llasankori. / obaj s łG!t / 
prot .dr hal,.P.W.asilffskia ~1.SJ.4ska / or..& prof .u hab . 



H.Zieliński~n / ICBPWZ/ 

łd,.,9.S:pn.Y§: bi•t1ce i woln!_.,P!osJ;,i __ 

1 . Rada Wyo.zialu uchwąl.1bl pc~olać stars s ge ;:vstGr&ut 

dr ia!. Zbigniewa Kędzierskiego na :~ t anowiskc adi mk~tt w L'.lst. 

tucie Metalurgii z dniem 1.x.7:, 
2. Wniosek Insytutu Metal urgii o powołanie mgr inz.A„Cię laika r:la 

stanowisko as~atenta został saławicn;y pozyt1wmie~ 
3. Ba WAiosek prollO"tor doc . dr- Z. ObusS:~o Rn.da Wc:7dl{iału l?tłWCJl. łłl 

reeenaent6w prae7 doktorski•j mgr A",KOŁODZI.EJCZIKA • ,:1t",ri,ł ł: it~ r 

pro:t.drL.Koslowsldego /AGB./1 pr~.dr bab.R.Wadasa /P„A.N·. W-w, 

Rótlnooseśnt• Rada Wydtsialu wy:raa12s qodę •• smiuę t u~ pr, 
doktorskiej w/w na ••••1• cb&wi~ęey: 
• Mi.grac~• kationów• ferr,tach chromitu li~u a lob moloWJ •--a• aapety-emq. • 

-'• Zgodni• z nioski•• pi-oaotora prot' .ar T.Pieoha Rada VJ'ydmi l a 
W)'snaoąla nc•nze;tbJr praey doktorski•~ mgr A.Csap1i , osobat 
Ob.Ob.Doo.dl.• bab.O.Wesołowska /Pol.W-wa/• Doc.dr ha'b .• LL,Kie1. o:a., 
Równoeseśni• i.aaa Wydsial• 111ns11a sgodę na a.iaaę t~łRtmtu ,pri 
doktorskie~ w/w na obecni• obowi~ujęcy ł 

"E1nwcaae 1 optye&lMJ wł.asn ści Oienk1ch wustw G.uAfil ,ul"~~ 

~·~ aeto~ katodowege r•zpyle1ałi 

S. Rada Wyddaha aa wmtoeak pomo\or a doo.dr h.ab„A.St.w1l'01:tld, tH1'1irl e 

rąla funkcję Neeuentów praey doktox•słne: agr Ew.1 CHom· 
Ob. 01t. Doc . dr ha'b. L. Su.ald.• / P. A. l'l. /, pro:t. dr httb. :iL Zt. tliibu.r-.e /. 

6. N vnios :lt promotora • Rada Wydsialu l)tmol ala :~ ·:ens.u:n11;,tl,1w :p:t•aci;:i 

citokto;rskiG;j ■gr iat.T.LACB w oso')aclu Ob„O'b„p:1:•of.dll~ hłi1 l:,.,J .. :li'o:t7: 

/P.A.N./ 1 doo.dr M.Krueińskiego /A.1: •• :H .. / 

7„ Zgodnie s wnf.oakielll promotor p~ .. d:t- hab.K.MJUU'O : ,l id~ '};rdzjiJa ł~ 

powier-qł ~akcję reces n ów p1; ae:y dektorsk1•3 mgr Jni „ 
B.DIACZOKA Ob.Ob.Doc.dr Z.Ki1s1e-'ffie.r.om. on:& Doc. er M. Kr-1at„ l :Ó.6~ 

mu /A.G.H./ 
Równoeseśnte Rada Wydaiału ~iła zgodę na aia nę ·t ~1W1ta 

pną doktorskie~•• obecnie obowl4ztt3'°7: 
"Sposoby podnie,sienia esystośei s t-al.1 Pl"BY je;, eiągl;rm c,: l lfmre :l 

8. Na ei•sek proaoto2-a doc.a Z. Osiki Rada Wydziału pO'llfi tZfl.'"fflJ"}.a 

~unk41dt recenzenł6w prac, doktorski•~ agr- inł.K.PiarROWBKIEGO 



-,-
Ob.Ob.pr&t.K.tuaitisovi. prof.dr hab.T.Masmlkmri /fol.Sł./ 
:p:.~of' .dl." hab.T„Pawlik:01'1 /A.G.H./ 
: :łiada WJrdziału w:,rtt.'liła zgodę na nia:nę teaat111 pracy doktorskiej_ 

t.La ob:ocni• obovi,zu.;Jęcy, 
"Wpływ qt6w nachylenia 1 ksstaltu dyss głowicy na pa:raetr, 

kqm.wenton tlimowego" 
!!I„ W w12':tn ze sglossen1.eill prses :prpm.otora dec. dr Z .Xub sa sakończe

:11la pr ey doktorskie.) prze• mp, J .Orewcąk rada Wydziału wysacą
la racenzentłtw w o bacb.:0b.0b.p~of .u E.M1uz:snek,pro'f'.dr hab. 
J .Foeys·t IP.A.N../ 1 do-c.dr hab.L.Stooh /A.G.H./ 

40 . Na wni.sek promotora doc.dr hab.A.Długosza Rada Wydziału \IJ'Zll&CZJ'ł łi 

-~~tów prafty doktorskiej 11gr int. J.Kul.pińskiego osobach• 
'Ob.Ob.doc.dr hab.Z.Kolęda 1 doc .dr hao.R Woźniacki/ A.G.H./ 
~:was doc.dr hab . Z.PiErtrz:,k /Pol.Krak../ 

11 ,> Dziekan p%"0f' .dr h b.J.Janowski przedlotyl ZeorQJ11a podanie 
11.gr inż.A.Senkery o otwarcie przewodu doktorskiego. 
Rada W1działu z.atwierdsila temat prac- doktorskiej p.t. 
, ~d1ac13DJ" pnog:rze:waes par, s rekuk~x-acjt "8mlętyzną" powi.erea
jąo :tunkoję promotora tej prac-, ob.prot'.dr ha'b.T.Hauptowi. 
Dsiekan prof.dr hab.J.Janowsk! nr6cil uwagę promotorom prae 
doktorskich, że zmiarq ttamat6w tycłl prac po- ich zakończ•ni• 
świaduę w,ratm.ie, te promotorzy Die czuwa.ją nad teki„ dsial&-

1ai a. 
12„ Dziekan prof' .d..r bab. J .Jsowski prsedloey.l Z 'biumym. podanie 

11gr int.A.Kł~sika o otwrcie p:nffodu doktorsldele. 
Rada Wydziału satwierdzila tftat pracy doktorsk1•3 p.t. 
"Wpływ paramet.róv w,twar.&ani& na substrulctl.11.'ę i własności stopów 
,ll.Mg i Al.MgSi łl 

powierzają~ funkcję promotora Ob.doc.dr hab.J.KarpoWi.. 
13,. Na w.niosek ob.doc.i:,..Kowalski•go, dee.dr J .Frydrycha, doc.a 

J[.Kusii>.skiego. Rada Wyd!l:1a2• postanowiła wlącąć do wskazu ~•dnyoh 
[I pjl pszych dydak~k6w ob„prof.dr hab.S.Gorezycę, 
profGdr bab.T.P.awlika. 

J ANOWSKI 



AKADEMIA .oRNaczo. HUTNICZA h•. Słonisłewo Stoaai.ca 
w Krekow•~ 

IZll&III WTIZIM.I •IMIIIICZIEU Krak6w 0 dn1 1„X.19?3 r 

P:roto~.61 

s posiedzenia Rady Wydziału Metalurgicznego, które odbyło 
się • dniu 1,0 wrseśnla 1923, X: 
Obecni: Przewodniczący - Dziekan Pro~.dr hab.J.JANOWSltI 

Członkowie 

.!ł. .• elegacit 

- p~of . cu- hab.B.Bene sch. pro~.dr hab. 
s .Gorczyca, prot.dr W.Lttskiewics, 
prof . dr hab . K„r~a ro, prot„ dr E .Mazane~ 
prof . dr bab.T. Pawlik, pro~.dr inż. 
W . R6zańslti, prot.dr bab.T.S.nkara, 
pro:f .dr hab.P .VTa s iunyk, Prot .dr hab. 
~~ . Wosiek, doc„dr bab.A.Dlugoss, 
do_c. dr •• BialOW"9' d.oo .ar J .l'r.,Jryoh. 
doc.dr Z.Jaglars, doc.J.Kowaleki, 
dpc.dr ha~.J. Eozielsk1 9 doo.dr w.Kruc: 
ski• <.toe .• dr K.Kusiński, doc.dr A. 
LepiaroQk, doc.dr J.Lesieok1, doo. 
clr hab.J.DEadej, doc.dr hab.H.r!onwiec 
kit doc.dr ha'b.K.PrsJ'b1łowios, doc.dl 
fł.Racąński, doc.dr hab.J.Ryś, 
doc . dr bab.A.Staronka, doc„dr hab. 
R. Szyndler, doc„dr hab.R.Womiao)ci, 
docodr hab.J.Kolendowsld. 

1. doc.dr hab.R.Sz:,ndler - 3-kretara . }P PZPR 
1't . . Prac. Nauk 2. dr E. Leja -

,. dr int.L.SaJok " n 



1. Zawi•r4z•n1e protok:oł6w • posie.:zenia Raccy Wyd~ial 
z dnia 18 i 22 cs•rarea 1973 r 

2. Wniosek o w.,suni~cie Ob.doc„dr hab.A.DŁUGOSZA do t.ytulu 
naukowego px,:desora na4z11zycsajb„go. 

3. Wysunięci• kand.ydstbw do w,bor6w usupelntaj,(':yoh na oslonk6 
P.A.N„ 

Ił. In:toraac3a z realizaeJ1 " Raawego prograll\t działania \Vy ·i &i 

w ltadeno.t1 w llinion:,a roku akad. 197217-, 1 ulnralen.1• 
-,tycB7eli na nowy rok akad.e.micki. 

5. Zatwierdsenl• plan.u posiedsetl. .iaa.y Vi~uia 1• • ZłOD 
alalcl. 19'/'!;/?4 

7 „ Sparawy biet,ce 1 wolne wnioski 

Na wstę:pie Dsieun .rroi .dr hab. Jo JA..l'iOWSKI 1fi· 

ws!&ystkioh Ze'braych ores skła ,1a Ko 1 tatowi Dnia Hu ikti 

podsi'ikC;vanie sa wielki wk.ład pracy Zespołu w orgsnis cję 

1' Dnia Hutall:a " 



Ad.1. Zatwierdaenie lł,rotokoló• Rady 'G'J -~•1•łs 

Protokoły z posie(,r;enia Rady Wy ,1.zialu s dnia 18 1 22 czerwc.• ?~ r 
zostały sa 1er , zone i przyjęte bez poprawek 
!d.2. Wnio9ek o wysunięcie Ob~doe. dr hab,A.DWGOSZA do tytułu 
nt.ukow,so p.ro:f'eeora nałzmesajnegg 

Dziekan prot.dr hab. , Janowski oclczylal wniosek Kom1sj1 o ,rysu-
nir; cie Ob.doc.dr bab.A. Długossa do tytułu naukowego pro:tesora 
nadswycsajnego. 
W dyskusji nacl PQW;)'.ł.&ąll wnio1:1k:i81'l za'bi•ralii glGS I 

2b•.i:t.O.t,<u:.'-~J ,Rói•ń§ll.- ,..">Odkraślil poQt11fbłl daialalno!ić kand3d.at 
Ja~o se~tarza Ra~cy ?Ia~u•eJ- huty im.Lenina, Gbej11u~,ca opraco• 
nie a.in„ t.matuw neukow,cb, J,;t6ąeh realiaMcja 'ąla pm• wt- 4 
kQQ~owaa. 
po,m;:~,,_gr in&,1E@iwnek, .... uwata ~goc.ln1, po-:lkreślenia 

wspólpracr Ob. doc.dr hab „A. Jługosza s pr».emyslea. W/w aktywnie 
uc zestnicą w ,. ział.-.lnośei ;v:i:·:ca~i.,.J:~wej b.u.t r im„Leni.na 1 • dut:1·~ 
s to_;;niu wpł:,~u na t.ie1•un:~i m.o-ernizac ji ~..; zialu .~.(łtt ... oWDi. 

~J?,,,2r o,t •. ~."'.':,ł .. ~~;i!.~i.4.l - c ·tv.ie~· ..:.za, ~a Ob„ oc -1,,· hab .A. ;i.;·1~•z 
jest u.zn ~i•a.z:..y za. ... r~;e j ali t• t~ w nrcu.o:łi . :..,:,u nauk<.• 0.111, id.:t6re 

re1>.rezentuJe, a ze..-1:l, ł _v.raco1.ni.itow· któr_ymi ~ie ruje, zy:::,kał sobie 
pozytr-mą OC enę, 

pb.pro:r. dr bab • .P .. ·; a :·. iwi,Yk:, _ uważa 11 że Ob. oc .. ,i r hab. A.Dlugc,~;~ 

• pełni zasługuje n d wy s U!l.i .< cie do tytułu naukowego ·prof'esora 
na .izwycssjnego. 

,9b 1 prof. d.t9 hab.T„ Senkarr.i .- p,:, kre(Jla, 7,e Ob.doc.dr hab.L.Długor-2: 

c ie ~zy .:.d :; jużym uza'!.nie.n:. w j r•aio iBku przez ni.ego 1.•epre,m t ow·a-• 

nya poprze11 sv,o ją .1zi~ł :., ll'.ioó:- pubLi.cy :.1 cyczn4. 

Ob. · oc.j! int,M .. :~ruciru:,ki - zam.sczill żtl kand.y ,at wykazuje dullc➔ 

zaangaiowani• pr c,, kr6:rą si~ z1:1jmuje .aako pr~ewoJ.niezq_oy 
Ray Oddziałowej Z„N.,.?o mi8ł b„ dcib.M efekty a jako Prolziekan. 

zajm'ł.jt4cy si~: o.y .. nktyką :ykazuje duto inejatywye która przttdtym ni, 
była po ejmo .. ., a. 

Q~oS!.OCtdrJJ;łlb.int,R~ ~~tnt._acki - s twier za, te Ob.doc.•r hab~ 
li o I.ił ug s z i e ;:'. ZY ::11 ~ olb1""zymim aut orytetem w przemyśle O -w-3kc1•żys t. 

jo swoje kontakty :ls tamatów prac dyplomowych, 



okazuj,c abPol~entOll duż troskę• posgukiwaniu im mie jsca pracy~ 

Ob ~Doo 5 J.Kmrals~1 - z uznani podkreśl umiejQtność kandydata 
perspektywic&nego spojrzenia na potrzeb:, przell.1slu Jr. jego 
inojat,~ po staje r ~Jd .<:lr"~e --· •1 Gazolf!d.otswo " 
Po zako.l.i.czeniu dyekus ji 9 Dziekan prof .dr 1:w.b.J.Jmowski marządził 
tajne glo c-:ow1-inie nad wnioskie c mianowanitt Ob.doc.dr bob „ 
A „Długos~a prof"e :·orem nadzwyc~jmlYID 

1i w.vni :..:u tajnego gło :. owimia / na 38 uprawnionych do głosowania 
przy ~1 obecnych t 31 głosów " tak11 J O - "ni•"/ 
Rsda Wydziału uchwaliła jedriomyślnie wy~· tąpić • wnio~kiea 
do I;. : r!i P tłłrf.!tw• łilllki • f3 zicolnictwa ·:;y ż. '.-; zego i Tecpnikl o powołani,. 

Ob.doc.dr hsb.Aleki.:-andra D1UGCSZA prof'e r-orea n•d~ .· czajnya~ 

Ad~ 2 ;;:yq,tp.1ęcie kant.13d§tó• \/ydział\l do w;ybor6• ~UP$ln1ałąc;,;,cb 
n« osłonk:(,w P,A„1!1, 

Dziekan Prot.dr habwJan Janowski odczytał pismo Sekre~arza 
Naukowego .P.A.1~. • sprawie dodatkowych -wyborów lcan.1Jdatbw na człor' 

ków Pol~kiej Akademii Nauk~ 
Jako tanuydat6w zglossono: 
Ob.Ob.Prof dr ini.r: . Leskiewicza t prał.dr E.Masanke. 
W og6lneJ d.J' skusji w/w ksndydattlr')' uey skał.1 silne, poparcie, 
dając gawaranc~ę podnitrn :ł. nii~~ego fytłzialu.l; 
Rada 7:"y 'Sialu jedno111.y.ślni8 pow.ył ::; se kandydatur, za~wierJ.z1..ła . 

Ad, .. 4 Informacja s realizacj i " Ramowego erog~amu działania ... 
V::tdział9 • ·ka-.Lencji. 

)siekan prot „dr hab. J an Janowski !lłotyl $J)rawo1tJanie a realizacji 
"Ramowego prograau kierunk:611 działania W3dEialu w roku aksd .. 
1972/73 oraz prsedło ¾:.yl wytyczne dla re s lizacji tco programu 

na rok 19?3/?4. 
Tekst !·pr•o·-'dania i wytycznych zn:1 jduje ~1~ do wgl,du • Dziekan• . 
cie„ 

Aj.5 Zatwifrdzenie Pl4?\U JłO~iedzeń ąądy ~Y sia~u 

.Przedłoż<>JJ1 prze• Ob.D11iekana prot.dr hab. J.Jt:11owskiego plan 
po i':'ie, :, zeń tł.-.tdy Wy . zielu aot1tał prsyjfty do akeeptujaoe:1 w1 A ' C\tr.o(ic . 



h,d . 6 I nf ormac:,;ta ,2 prz!b1'1gu :.:e~ j i e,g_zs inae~1,ine,;i.. .. 

Ob.Prodziekan Doc odr hab.A . t-ługo~~z st ter za, t e sesja gzamin.a~ 

na przebieg~ prawidłowo 1 egzaminy pose ~y j ne i popr awkowe trwają 

do 30.IX. b. r „ g B .uq komisyjne do 10.X.brc 
Ob • .P.rodziek Doc . ,i r :Ui:t. U.Kruciński uważ ·• że termircy gza-
min6w są. dotn11\71fmte prse:t egzaminatorów„ Termon złożania r ac, 
d:,plo110• .j mote b7ć pnedl'.uton;y po dołączeniu .do podania 
odpowiedniego uuwadnierda ro:fere:nta tej pracy. Praedlużen1 
terminf,w będzie rd.ało miejsce tylko • ssiczeg6lni• w:as a ioi:eych 
p~zypadkach. 
Ad .. ? Wol e J11o~·,ki_ 

1„ Zaakc ptowano zmianę teaat-u pracy doktorskiej ■gr in!c. 

Cs.Prożdza na obecnie obowiążujący: 
" Bai.anie niektórych zjswiBki dynamiki procesu wielkopi.ecowego 
• a~pekci jego autorr,atyzacji i,~ 
2 . Rs.:u:l Tydziału wyraziła zgo,-ię na otwarcie przewodt1 doktor<lrieg 

mgr int „ J.Świ~tal ~t.iego zatwierdziła temat preey pt. 
1• Badanie tecbnol03ii i jakosc1 r--tali wytapian.ej ze r.metalizo 
wanej gąbki telaznej .. ; pmrierzaj~1e funkcję promotora 

Ob. prof o dr inż„ D. fjazankowi ~ 

U /w zo i:- tał zwoln.ion:, od obowiązku zdawania kollokwium '"p:N,-..idz. 

jącego . 

:, .. Podanie gr i nz . .. l c iukiewicza o otwarcie pr1;ewod do ' t -or :~ki ag• 
sostalo załatwion pozytywnie. Rada ~ydzi lu zat ierdziła 
teaat p:r.acy doktorFkiej w/w pt ., " Uzaletnienia syitem6 a t oaa,. 
tyzscji procesu konwertorowego od .ssybkości utleni!lnia 
węgla _de "; powierzając funkc: j ę promotora pracy Ob. doc dr hat 

<.A-

d t 
Ac-Koleo. W/w tlostal nolniony od obowiązku. zdawania kol l okwi 
sprawdzaj,1cego. 

4. Rada Wydziału wyraziła r,godę na otwarcie przewodu dok tor~kiegt 

mgr inż Parasiewicza9 satwierdsila te114t prac1 doktorski j 

pt. w;ipQ'W substancji nieorgani~m].Jch na stopień odsiarczani a 
f.elaza nasyconego węglea"; porierzaj4c funJ1ko.)ę promotora Ob „proit 

dr hab .J.Janowskie■u 
5. Rada V:y.1ziału wyraziła zgodę no. smianę tematu pt,acy doktor~kie 

mgr L.l{rywaka n obecnie obo•1~sująoy" 



"KOllpe "'1:lOl.!e b ania wpływu a 11artości od1 nl.ąsanej • ma~ -zy ... 
tau · eh temper~ t•.r 1cm gt, rozk.ł•du ; 

6. Rad.a W., (izilłlu wyraziła sgodę na otwarcie prsewodu dokto:r.-~~1d,~.!lgo 

agr int .• J~Sitk.a, ~•twierd.sila t. t pr cy doktoreik:ie;J pt. 
"Gf>r.q,ce pęknięci• • s poinach usten1:tyc~n:ytih -ąkon-,c:h tł° ~i t :r:o~ 
dni otul<;n.,"'ł111 '1 g powierzając f · c.j~ prolłOtora praci 
Ob.prot „dr hah. J ,7lęg.-rrqno•i. W/w os~ał swolui<>D.Y od obo i~ n 
z4awsnie Kollckwim sprawdzajęoegev 

Na wiosek p.l"OIIGt'>ra lia d.a ~f yd~ial powifll~yla :tunk:cję r&ett<a~1 tł 

prac1 dokto.t."sltteJ -,;r tnt .. ·It .Rzeswwskiego Ob„Cb. •·rur .dr b.ab 
J „F'orystwi i doc . dr h•b.A„ Kolar1.o. 

, Zgodnie z wnio.ekin Oo ., .Pro tora v .Rada ::· y.Jz1alu powolallł Ne&ni 

t ów pr•e, dokta,rskiej qr int„A.In.ru • os obach i Ob „Ol,. 
dpc„4r hab„A„Kolano 0 pro:t.dr hab„T„Młlll&D.O:: .. 

9. Na wniosetk promotora Reda v;,dzialu powtersyła :tunkoję receDsentt 
pr•o, doktorskiej mgr inż„ G . R us•ls Ob. Ob .prof „dr in.i. 
R„Wusatowskiemu,, prof „dr inż •. iV .Lesk·· e•icso•i . 

1 0v.Rada ~',y d. ,:i alu. powłl)lala recenzet6w pracy 4oktcrs k1e3, agr.L .~aobie
olr.iego • oąobach i Ob „Cb„ prof. ," r :.~oroń, doc. dr Z.O'bUf."sko 

11„ Podanie ob • .ngr :i.ut . 3aibaby Cheruk\111 o otwarcie przewoclu 
4ot:tor~:ki ego soBtalo p-oz.yty~nie ro z-pa.trzon•. Rada ~Jydzislu zat ... 
twier ziła temat prae;y d.okto~3k1.$j w/w pt. " i1echanim 

od.-tle.nian.14 s tali nie:t•(l~~'?i?U~j tJpu 18/8 ; i.n ...,, pomocy At. i lr.Jt~emo„ 

a.ngaau ~ powie1·&aj~c :funk ej,-; p.r rnotora Ob. p:t"ó.f. dr beh„ K„ ii 3JU't{; 

~ /w 1cst•ł ~•olnit:ill;Y od obowtąz·· u • · ia gz mi.nu dokto r ~:kiegc 

s ekcaom11 • .Pr a d.oktorsx:a zo :::-: tsni przedlotona w ję Jku Mgieł"" 
s ·ill - w króeie • j~s3ka polski *· 
Jako r eett tintó• t8; pra0y powol no Ob.Ob. pro~.dr Z. & i ewiezs~ 
doc.dr z.~ę , prot dr inż.~ .Mazank.~ 

1 2.Na wniósek Koaisji t Rada VV. dzislu ęruiła sgodę na wssc„ ęcitł 
postępowania hab111tac7jnego dr int.A~Konkiela or•~ powołała 
re11ensent6tf pracy habil i tse„ jne.j w/w osobach g Ob„ Ob o 

prof „dr Wójci~ki, pro ·: .z„wernicki 9 p~:t\,,<:r hab.T„Senkar . 



13. Rada Wydstalv. aaak:oept · ,a ioski Inst1t.u~u. Ke,alurgii 
wg. wyuau 1. i nr.2 clotyca e-e awans6w pracowników n uk:Ofl1cł 

14. Zaakc ptowano mian.ę t.111 'tówprac ugist.rskieh Ob.Ob~ 
G.No•ak 1 R~0111lińsk:ieg.o a solwent6w sekcji 1nł:,n.1eryjno
•ko110Jliom4 

1f. W c•asi• nieobecnoeot Ob„dt'.iekana prof .dr hab„J.Janowakiego ~ 
któ.r7 w,jetdsa na okres, - ob m1es1,e, na st1pendium ONZ 
do Szweo~i, cbolłifiski Dsiekma sprawo•ać,sasiępować będzifł 
prodst eka. Doo.dr hab„ AoDWGOSZ •. 

ł!a t111 pos iedsenie sakob.csono 



PROGRAU RAIIOWY 

PROBLEMATYKI POSIEDZił BADY WYPZLWJ METALURGICZNEGO A.G„B . 

W ROKU ilADDICXD 19?31'/Ał-

s ... • a e s t r zimog 

wnesteń 1973 - 1. realiaao~a ~••&• .~ ·_dsial.aia aa 
bluaoję • roku akad. 19''2/?J . 

2. W)'tyoue propaoa aa rok łlka4. 1973/74 
:,. Iaf'oN&O~• o pn•b1-SU sea31 •p~aoy3ne3 

paidsierntk 1973 · - 1. Uohwale.te glbwreyoh problea6w badawczych. 
- Iut.lletel.~11 l aktwal1&aGja 1lOh: mł3 a 196, 

s~c-•ń 1m 

2. Sprawodanf>• • leaiej .. ses~i ega81dJ!uac:,jne3 
:,. Ooeaa pnebi_. o~ów Dnia Hatnikłl 19?J 

= 1 e Sp~&Wil'J~i..EJ ,; realuac j1 p:rogrum dsi alal.11! 
ęohC\\l&łlOflj w s•mestr• zimowym . 

2 „ Oeeu realissacji aadań na odeilllm re-swoja 
Utłrs naukowe~ w robi 1973 

) ., mrd01-ma<,ja o prz.ebiegu sesji eg~.~bltHJJjne;t 



4„ Witt,tacja Zaldedu Tedmiki Cieplne:} i Pi•ców 
Prseiąslaąe-h !.YI„ 

Sprawo$da:ni& s zilltomiłj sesji eg~ammacyjnej 
Inf'omacja o si.anie p1.-:&ygotoveń do Dnia Hutnika 
1974 i ses~1 naukowej . 

}~ Itif'orma..oja o wykorsystaniu kredytów w 1973 r orn 
plaacb. &aklipo. na lata 1974 - 75 

.... 1. IdomacJ-a o st.te pr.sygotowań do letlrl.e.3 seejj 
ega-ammaoyJneJ. 

2. Oc_ena p:rsebiegu prakt,-lt n• III r w trakcie seme stJ 
latniego 

:,. hali.u wyn1k6w poprawy wt1rtmk6w soejalllych 
1. b.h.p. aa ęd·ziale i w D.s. 



\il I O u 
t\la rotJ1 tzccj i "~14mot1oco proa 

!,.JŁ..1 I 

1 .• !(oAty.nuo\'18n.U. działanie w ki rw u podnieoi 4i ob 
dyscy .liny realuccji proc u aaraczo.nia o z o 

treści i~ t o 1 ucza..ni.O / .t..o.. poprz z 
poza tradyc yjny for 1 k d o cy.mi 1 l eyj.ey i. ko 

d 

h 

p1~ed~iot6w Jcrót zych okre a.eh, s tos 1 
wizl181.nyoh 1 · TO. \?'prowadzania bod ·~06 d 

azero od clio-
syte 

np. w sposobach egze.k:1'fowa~ia wia ołn0śo1, oreanJ.zo\ 
w am.estrze itp. / 

2. Zviokszenia zai.at r owa.ni odpo 1edz1alnyoh dyr keJi 1n 
t6w 1 kierowników z~kładów przebi iem zl ocon eh im j~6 y-
daktycznyQh - szczeg6l.nośoi poprzez obo iązko bospitao J ych 
zajtć w ra.tJPch prmyz.nan.ych im godz ifl do pe.n.swn dydaktyc .n •o • 

.3 ◄ Przygoto\'18..nie i stosowanie od pootłl'tku roku akad. n yatkich 
.mo~liwości dla rozwoju wzorowe~ nauki, vr1nikaj4cych ca?oke -
tałtu zachęt moralAych 1 .an.ter! lnych wprowadzonych przez MlIS · 1T . 

4. Dla wsyakania pełnych ~ożli ości bleŻ4loej kontroli postęp \ 

, .aa~ce i wyrótniania najlepszych at~dentÓ'łl wprowadz i 6 na t~~ 

di ach specjaliotycznych opieku.n6w dane~ npecjalAości spośr d 
p~ co nik6u zakładu kiGru.nkowego /ocldz1oln1e dla tud16w z ł n 
nych i dla procujących/ - pozoatawiajqo opiekun.ów l at i gru 
jod·rnie na latach I do III. 

5. Przy we11ółud:ti.ale rlydz. Zeepoł\1 d/s ~ t'lykżł. 1 ,ypoaate.o.ia 
d~~yć do ~odniesieAiO pozioat wypooato.nia 1 \"lJBl~du zewn. 
,,a.zyetkich sal \-,Yltłnclowycb oraz clalszogo polep~enJ.a warunkd 
!)rzebyvnnio stu.dent6\v na uczolnJ. między zaJ,oiamJ.. 

i.~~! E 2 ! ! 2. ~ !i_a~ł_a_l_n_o_ś_c_i _ _ w_y_c~h_o_w_a __ _ 

2 ! ! i !. 
1. KontynuO\'iUć uop6łdziałanie w celu :anpev,.ni enia. jednolitości 

form dział DJ.a wych~aa~ezego 1 podnoszenia samorządności 
stud c.mclciaj . m„ 1.n„ pop~e21 raa11zotra.n1 ,,sp6J..nego . pro ra.nxu, 



t 
trmJ 3'1 ł 

2 rL Uenie i t ... ji c ' ró 
~kaztałc 1 e~ er d bsz7ch ~tud z c 

przodll3 cycb fi.I l1 raz prop o zy ' nikaj 

ze 07ato.ma tyczll J nauki i l::orzys-t bi ~ eych kons u.l tacji o 

3 o Dą~enie do poszer zania aktyw-Il g rupach t se o z p przez 
vysuVl8J11a. do niego au e.ntycznych 1 poplllar.aych akty-r1ist 6 więk ~o 
ni• ~oli takiego aktywu zarówAo w stoeWlku. do • pdł ole dw, 3 t 
1 do wpływu na kształtowanie i prz bi eg proce u dydektyc .a. o 
c wychowawczego_ 

4· Zwi~kszenie zakresu oddzie.ływania kół mwcowyc 
dzieiJ zainteresowaną pracmi badawczymi oraz z l izowaA1e 
wytyc.zr>J'ch JmSZ1,1iT i Rektoratu odnośnie włączania t e j cz śoi 
.młodzieży w real izację zadań naukowych I.il. 

~ z a k r e s 1 a O , •• .. .... #f,,I ........ _ _ __ - -
! -·~·! E 2 ! 2 ! ~ 2 l - ! - ~I! 2 ! l ! ! ! ! ! 
1c Uaktualnienie głównych kierunków badawczych 1 przest~ega.nie 

ich prioritetu w tematyce realizowanej w re.mach prac zaktad6 
doktoratów i prac dyplomowycho 

2. Kontyn.uowa.nie i rozwijBJ1ie kierunków dotychczasowej działa o oi 
.naukow&j lnatytutu Metalurgii, a w szczególności dążenia do 
komplekoowości problemów 1 ich przydatności dla rozwiązyv.e..ni 
zagadnień szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej. 

3. Podejmowanie w re.mach tej probiematyki współpracy z innymi 
instyt,,tutami AGH i placówkami naukowy.mi. 

4~ Raalizorrania zad~ń prioritetowych /dotyczących większej ilości 
hut/ .na odcinku współpracy z prz~.mysłem, sprawowania .nadzoru 
naukowego .nad ich wdrażaniem oraz rozwijanie irulyeh form tej 
wsifłprocy /udział w un.owocześniania technologii, opinioivanie 
prognoz i projektów 1nwestycyj.nych9 wymiana kadr itp./ 

5o Doskonalenie form doszkalania .kadr przemysłowych poprzez z.mianę 
systemu studi6w podyplomovvych na stacjonarne /z oderwaniem od 
pracy/, wnikliwszy dobór kandydatów i unowocześnienie programówa 
Równolegle stosowanie tych samych kryteriów odnoś.nie studi6w 



„ 3 

dok~ora.nckich orai ąkor~yetal11e tych studi6w dla rono~u wła
sne~ l przemysłowe3 kadry badawczej. 

Yl _ ! ! g t · ! ! ! ! _ ! ! Is 2 ! ! ~ I ! - ! ! ! r _ ! - 2 2 l ! ... 
!ł!!-~!~?;!!!!~.!. 
1o ijł,czenie elementu co.naj.lD!liej rocgne~ pracy w hut~ictwle lub 

innej plac6wce naukowej do wymogów przy awansowaniu na adil.Ulkta 
l11b docenta. Stworzenia ku temu warW)ków z zabeżpieczeniem po
wrotu .na 11czel.nię. Uzyska.nie możliwości odbywania tych wymog6,v 
również w plac6w.kach zagran1cznycho 

2o Z uwagi .na pr~yz.nanie Radzi e Wydziału ostatecznej decy:~31 przy 
nadawani11 stopnia doktora. zwitkazyć wymog-1 przy przyj.mowaniu. 
pracy poprzez powoływania w ra.mch Ko.misji wewnętrznych op1Ai,>.,. 
dawców • 

.3. Prowadzić .nasilone doszke,.lanie na odcinku metodyki na.ucza.nia 
m.in. poprzez organizowanie przy wsp6ł11dzie.le RO ZliP referatów 
z d„ skusja.mi oraz powołanie Wyds „ Peł.t1omoc.mika d/e liietodyki 
lil'auozattia. 

4o Kontynuowanie okresowych analiz i oceA odnoś.nie rozwoju kadry 
naukowej, stosowanie systematycznej wymiany os6b n;leprz~dat
nych, przestrzeganie obo-v1iązku ogł&szania konk:ursdiv przy ob·sa--
dza.niu etat6w stażystów, st. asystentów i docentów - p~y równo
czesnym zwiększeniu wymogów odnośnie ich opiekunów Jl3.Ukowych 

orał zep·$,Tl.111eniu .niezbędnych dla tego rozwoju nram liltÓW i po.mooy 
finansowo-aparaturowej. 

5 .• Realizowanie systematycznej wymiany kadry zarówno :~ przemysłe;n 

na odcinku apecjalnośei tech.nologicznyeh, jak 1 z in.c.ymi ośrod
ka.mi naukowy.:ni w zakresie nauk podstawowych 1 teo1•e··tyeznych,, 

6~ Obsadzenie niez,vykle ważnego z tytułu zadań wobec gospo·arki 
narodowej Zakładu Rozwoju Perspektyw oraz kadrowe wzmocnie.o.ie 
wymagających tego zakład6w • wskazaeych w uchvvale Rady Wydz~ 

z dn,., , 22.I.1973. 

VI zakr es i e - - ~ - - - - - - - -
2 z J e ! i\ 1 

1. U.ne>wocześnienie fom zarządza.nia m.1.n. pop.rz em vr1,;ro'V!aclzen i.e 

łączności typ11 centrali dyspeczerskich, ETO do rejestracji 
i statystyki ewide:noji studentów :l wynik6w naucza.t.~a. koneentracj: 



po · 1E1ncjału. nau.kowego w dużE.! j ed.1.1ostki organizacyjne 1 t p „ 

2. Dą/i,enie do del.szego ·odciążenia pmcow.nik6w nau..kow-ych od zucia i:i 

.~·f 1.tinistracyj.nych i spra.wozdar,czości o 

.Jet ttor;1.lizac ji;J. pofftttlatów zawartych w ocenia IC ~\1 o PZRR i otwi1r ·tego 
;: .i IJ:ł,r-.u.,.ia 1:i!"f.1.c:ovmików odnoś.ule sta.nu ś.rodkóvr do real iz11c.j i zada11 

br:.-.da.wcz yeh. ko11eentracj i zaplecza technicz nego 1>raz z ·iWi.ę.km~eni:a 

r top.nia wykol"zystan1.a. posiada . .neJ aparatury u.nike.lne;J dlt:1 
t,ezpła t.nej S. ,., la.ła.1.i1ośei międzyzakładowej o 

4.. [l t„1orz e12.i,~ wai"'U.llk ów dle. ła twinj szej łąe.z .t1ości :t. komunikacji 
p:mcown.ików .nauki ze wapółpraeu.jący.mi zakładam.i hutniezy.mJ. 

li. in..t1,y-mi plaeówka.mfL naukowymi„ 
5\!I Uą ffenie do pop rawy ·,.va!'u.nk6w l oka.lm71ch i ic'.1 wyposażenia 

apa?'atu.rowego„ 



AKADEMIA GO~MCZO · HU1NtC..'.A 
im. Słanidowa S1ac::i.::a 

w Krakcw!e 

DZIEKAIAT WYD!lll. t1lHALYRSIGll:tf;1 

• posiedzenia Rady "' Jdsd.ału Metalm-giosnego. kt;6n odbyło 
ei~ w dniu 8 Rf!dsiemUa TJ Z • 

Obeai ł PrsewodniCJUlCJ' - Prodziekan.łoo.d.l" bałl. A.DWGOSZ 

DELEGACI ł 

asłonkowie - prot.dr F.B,rtus. pJ-C>t.dr bałt. 
s .. Gonącat pro~ .u L.1Coslowak1. 
p~.dr inź.Wo.l„tikiewies, Pff4• 
'f.Malkie.ri~•, pro~.dr ha1t.1nt.K.11A111Pfi 
prof.dr inż.~.Mazanek9 prof.u hcbo 
T~.Pawlik, p~.d:r hab.!.~• 
pJ!O~ .-dr inż. .,R6mństi, p~ .. dr hab. 
P.Waeimłyk, prot.dr .hab.E.Wosiek, 
doe.dr hab~A ... Dlł.łg06~. doc.dr w.Bialo-
1Rł-3• doe~dr J ,Frydąoh• doc.dr Z.Js• 
glar•• doc.dr .bab„J.Kuip, tloc.dr .bab 
J.Ko:sielski, doc.dr M.Kncińeki, 
doo.dr K~K11e1n.aki 9 doc.dr J 1-si•=> 
eki„ doc.dr bab„J.?aaU,, ·«1ocoa ba-o 
Mf;idorawiecit:l, doo.u Z.Osika, doo.v 
ZcObtwsko, doe.4r hai..K.PrQłlyłow1ca11 
łloc.dr M@RaC~ski, doc.dr Jmb.J.lły4. 

do-c::.dr .bab.A.Stm-Ollb• doc.clr A. 
Schillsk, doc.dr hab.R.Say.ndlu• 
4oc. c1r hab.Ro Woźniacki 

d oe.clr bab.R.Są.ndlna - I-są Seuetars POP PZPR 
cJ.r irli.:r..sadok • delegat J.>raeown. -huk 
Kośe16łko Janusa - .. D .ZSSP 



PoD§dłk dziDM 

1. Zatwierdsem.e protokoła • pos1e~n1a RadJ' fiydgialll 
9 4:nia 10 \Q!"GSŚDia 1) r. 

2. Wniosek o wysunięcie ob.doc.dr hab.int.J.l!a4eja do łJłułU 
naukowego profesora nad.zwycztQnego„ 

). Wniosek o wyłlUJ'lięcie ob.doc.dr hab.int. R.Woźm.aokiego do 
ątu.łU naukowego profes.o~ nadswyc11~n•go• 

ł, Wniosek o nadanie siopm.a doktora •• to mp Jadwld„ eanozr.. 
5. Wniosek o !la&mie stopnia doktora n.t. ~ .1.JOWDZIEJCZtlCO-

TII. 
6. Wniosek o nabn1e atopm.a dokt'on »oio mgr T6Srom:&OKIEIID 
7. Sprnołldanie s htm:ej st1s~i •gsaittaoy~J 
80 Ocena przebiega obchod6w Dm.a ~ik4 1 '173 :t1 l ę...,_ 

lCGJ.d.t.tu Obchodów Dni.a Hutnika • r. 1'14-. 
9. r:olne wnioski 

1. Zaiwierd.~~! ,,1rotokoł9 s posr&fdzełlia lt4e1; lfi!Hłll 
PJ10tok6ł s posiedRnia RadJ' tiydd.ału z dlda 10 ••bta aoslał 
atwiddzo• 1 pn7J@t,' bes popnwet. 

Ad.2. !mosek Q nsm;e&• 9l>,doo.9r J!l~ .. J,l9dda 4.0 utm 
ł11H0W5!ft Jrotesgn ,Jffl4anza.J.n,8Q• 

Prodstekan ob.doc.dr bab.ł.Dług.PSS odes)'~ wniosek Xcmi~l 
o wysunifcie ob.doe.v bab.Jolta4eaa do ~ Dllllkowego 
~teeora nadl\lJCAjmgo. 
W dyskasji zabierali głos t 

Ob1Pl'9(1dr 1inż1W.J,esk+fti&s. - unia, a sprawodan'91c:ad.s21 
doskonale ~est opnconne 1 do..- chankh~• eylftłkt 
~ta.Ob.doc.a- hab.inłoJ·.fladej ~est speejalie" ~•
CJll llOkÓł siebie zespół ~ow.nikcSw o -- s-.,h llaiaUNSOllll• 
m.aeb~ 
2\łaAn,k mą••s~16gi - wysoko ołJld. walory nnkON i oso
Msł• kand7dała. 
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9.lł&..doc,!lJ: W1K.Kąstńsk1 - podkreśla z uznianiem dociekliwość 
naukow'ł kandydata onz ~eao 97bitne osiągnięcj.ao 

.2.,b,doo3<b- hęb'!..~~~K1.Przzb;yłowiea - stwierdza, że kanclydat jest 
cenionym speejalist, dzięki v"1stosowan1,,,_ • przemyśle teohnologii 
nleowania lljmują,cyeh zagadnienie st~uralneo a~ .dr ,h.a,!>.J:ł:?ż..1„S~Gorczygą - stria:có.~at że praca doktorska 
ob.doe.dr hab"J>)Pladeja zwróciła szczegół~ u.wagę prof. Chef:tield 
.2lltE2f..1dt hs.J.'!.L in~,1T_,Senkg~ - podkreśl~ ,, ża ob~doc\)dr babo 
J,Madej należy do :c.iolicznych .apeejali.:c; t ów z F.akNsu rurotrlU.Ctwa,» 
Ktmdydiit posi~de dużo publikacji z dyscypliny pnez siebie 
npnzentowari6j 'li 
_p.doc,t,J_,J~.i>'.!!~ - stwi~J'dza, te ob.doei;dr hab.inte; JeMadeJ 

t1alsźy do jedn3"eh z najlepszych dydaktykówłl) 
.2.9.t-4.22c)Śł . 4'.9,ei~~:..~.!!.DłyggsJ • zwraca. uwagę na działalność 
ni4zkowt1 kandydata, wykazującego duż21 umiejętność rozwiązywania 
ludzkk:tch p:roble:m.6• na Wydziale„ 

Po zako.lezeniu d7skusji P1~odzietan doc.dr hab ... inżo 
A'.'t lP~GQiJt z.ai:-ządził tajne głosowanie t1ad wnioskiem Kcmisji c 

W wya1lru. tajnego g?otiowania l na 39 uprawnionych do 
głosowania prf,y 31 obecnych i n głr.H:16'2"te1t•, O..Rnte• ; 3-"wetrz1 
Rada Wydziału uchwaliła większości-4 głosów wystąpić z wnioski• 
o wysunięcie t:l i;<,doc.d:r haboinż.Jana llacleja. do tytułu naukowego 
profeson nad~wye~eJnegoo 
.Ads 21.W.a~osek . .,2.Jm!Wiszx¼!. ob„ff-O~ .. śr. ,~lłi!P_~Jł.eWOźnia.glt_j_ego 

do tyj·fM,'H .naukowegq ,Erofesora :ga,flznczaJRfgQ 

Prodziekan doc.dr hab~ inż~A~Długosz odczytał wniosek Komisji 
o wysunięcie ob.doc.dr bab. int.R.Woi,n:iackiego do tytułu nauko
wego profesora nadnyczajnegoe 
W dyskusji nad powyższym wnioskiem zabierali głos: 
Ob.Pl9f ,dr h9b1 T~Senląu'a - wynża peh zadolfllem.e z wysunięcia 
doeodr .bab.R.Woiniackiego do tytułu profesora nadzwycza~n•go 
Kandydat potrafi zastosować wybrane działy matematyki do 
rozwiąsy• ania zagadnień cieplnycł4 
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Jego racblmet KrakowiaDOlf7 itest znaią sa granic„ 
gb.:erąt,d:r 1Dś,F,łxrm1 - into~•- t. ob.doc.dr bab~ 
R~Woźniaok1 posiada 14 publ11tac31. które Sfl now°'ci'ł • lituatu
ne śńetowe3 1 ID8ją wysot, rango. 
2,b.qoc1dr &nżFWs!!.ągg~M ~ podknśla, ie kandydat po~U skQpić 
wok6ł siebie grapę młodyoh naukowców s .za.knsu •ł;nlogli 

.c1eplnej o 

ob.doc„ dr hab.R. Woźniacki wykaz~• dut-e zaangażowanie społeo...,. 

peaiił ftmkc3t opiekam Dcmv. St udenckiego i był oeD10J17 ·oraa 
usnawany pnes młodziet. 
20,1r2f1<.f%' ha~t.-Ył!•J?•Gore§C:I - pl'zychyla sit do opinii tQpowieos 
dzianych pnes przedm6we6w. 
Kandydat osnacza się skromnością- jest t o istot na o..i.. kł6ra 

. -winien poeieclać każdy pracownik naukowyo 
Cecha ta umotli wia wsa3emrlfl współpracę i uawia nawi_,..,. k0Jlt&
kt6w naukow,yeh„ 

9b.doe,dr inżi~ .. Kus,!ński - popiera wniosek Komis31.KandJd,ał 
umie S11o~ą sbtoomoaeią 1 bespośrednili kontaktea z3ednać soba 
wsp6ąnoownikówe 

ob;doęąJ,lg~ai~i • z pe~ u~iea popi e~a wniosek o powołanie 
ob.doc o<h' hab;i:Woźniaokiego. 
ob1doo,q ł!@b0 :JAL4.,Deęgs• - podkreśls Zyezliwo4ć jakfl odzDacza 
się kandydat w s t osunku do absolwentów otaczając ich troskliwo
ścią nłaszasa w początkach ich pracy. 

Po zakończeniu dyskus~i. h-odzi ekan doc.dr bab • .łcDlugosz 
zanądzil ta~ne glosowanie nad wnioakiem „ Xoad.s~i 

I wyniku tajnego głosowania / na 39 upzawd.onyoh do 
głosowania pny 31 obeCJ11Ch • )1 ga;oe6w " tak"; o-•n1e• 1<>-"•trzJII 
Rada Wydziału jeu.omyślm.e uchwaliła wyst~16 • · wnioski• 
o powołald.e :łb.doc.dr hab.irlżoR.lo.źniackiego do -~ naukowego 
protesoa naclswycs~negillo 

Ad.4 Wnioafk o B,ldanie a,opn1a dpktora g1 t1 Nli Jad•id!t. 
. ó.riwegk • 

Prsewodnieqcy Komia~i 4/a doktorak&ch ob.p~~ch- 1nż.E.Ma-k 
przedstawił prsebieg publioue~ rczpraą doktorski•~ 



.. . J 

.... ,."9dał ai. ..... 
lłd-•l ■ ....U• Jd:NAW. ~GIIIOIU te1bldtt .... .,. 
••••J-, ~. k'6N 4dtk1 ---•• rn ■ PG&t~.._ 
4o łd.1•ltd.to-ao ..... ,omatua oe1fllliłld -~ ..i. 

bołld.etaa -.aoo.ar --.1a&.~·*•• ... ,.. .. a 1ap 
gł.oeolMDie • IQJd.kll tł6ftp a-. l~dała / • &i U,ftllDłOllłlłl 
4o gło...aD.111 ,._ Jl ollełllJOll 1 32 ał08J' • tatlł 1 0-"ld.e•, 
o--..'"111• I tJObnliłe ~•4llcllpl.Di• Da4aó agr Jad1d4ae OMAątt 
atopSd c1oktoft ll8uk teolmiOffl10L 

M,2• .... k 9 ,,,..U, tłtPR1P IUłm l•lt @ 
NI AP<k!IA91ł 19.kłd~a!JUPJ. 

·~OSI")' Kamie~!. d/a doltloftlkioh ,neclatuil pnebl4tg 
pu11o~ ~OSl)Nę dokłceskie~ 11S1- .A.XOłodSS.łoa11a. 

lłdaeDOILi wnowladal:1 dt ~aeły<lmia o~ 4oki~I 
clottonnła t wyst~ąe ~•m.e la wni.Pald• O 3.•4 ęró&nle
Jde.haao'- ełwiadsa. ł.a olt.-p A.K~oclslekoa,t 0814fPMlł 
• PNC7 cloktorald.•I wapan:l'ałe WJDiki.~t 2"n:lel 4obJ!l;pl c1Jda
k1Jk1• Jl'OWQd~ WJka.47 Ila WJ3okill Poa:lcDt•· 

Pftdu.aksa ob.doo.dr łlalt.Sni.s.A.DblgoSIS salll&4dł tfdm 
głosowanie w wyniltu kt6ngo Red.a Wydm1aha / na 40 uf1'81ąd.o,qoll 
4o głosa•uii a PftJ' 31 obe011yoll a ,o ga:o~Qw • ~-• a o--me• 
, .... U'1Qlll• / 
Oobwalil:a nada.ć agr Andruiłowi Koło4ńe3ozJkowi stopnie4 4okt.on 
Mlik taotmicamyob. 
B.dwnoolldnie Rau fiydsiah. uoiiwaliła wyf3 łQ1e s 11Jliosekiell cło 
M:SnSs,eaaewa o w31'6tniem.e PftOJ' doktol"Sk1•ł w/w. 

r:;i KA ,,.,. f!m.O§M i aiM\1 s~9Pak i2łs\om Rełe w w 
Ili T.&.Slse»!als1tml 

Olł. hanodnic~ Komisji d/a doktorskioh prsedstawll pnebie.g 
puhl:l.esnej rospaę dokłonJd.e~ m.p- t.stobieokiego OMe 

4s:iałalnośoi naukowe~ doktOJ1GDt•• 
ZUdwno p:romołor ~ak i noeueno1 podkzieśliU anacaenie wym.kdw 

Pft01 doldorskie~. ~40•~ eharakłer praktJCSJW, wdroltetdoą cło 
pnaye1a. 

Prod~lekan dooodr .b.ab.lnt.A.Dhgosa ~daił ~• tłosowa 
Die• ąnikt& t którego Rada WJ'(iziaha / na 40 upnwnioąoh 4o 



_,_ 
do głosowani.a przy 31 obecnych 31nta1ca;O-"nie•;o-nwstrzym8 / 

uchwaliła jedn~ślnie nadać mgr T.~tobieckiemu stopień 
doktora nauk technicsmycho 

Ad,7 Spra•o1qapie , z . lf tniej ee§!! e9ek:;ac;r,1ne;t 
Ob.Prodziakan doc . di- hab.inż.AoDługosz poinformował Zebranych 
o działalności Komisji Rela:utacyjnej. której złoży~ podz1okowa
nie za owocną pracę. 
Ob.Prodziekan docodr inż.111.Krucińaki p~zypomina o tei,ninie 
składania prac dyplomowych swracąjąo się z apelem. szcsególtlie 
do reteaentów którz7 wim:11 wpłyn•ć ns term!nowośćo 

A4aa. Oce.n• 1:r~ebie31 Offb.od6w ~ig Hułr~ika 1973 E 
Komis_ja Rewisyju złożyła sprawozdania z działalności Komitetu 
Dnia Hutnika za rok 1913 r. 
Kwestią kontro\łi-ereyjW& b;Jł spoa6b wydawania zapro~j zeń, tac 
i te.ftllin spotkań s przemysłem. 
Rada Wydziału udzielila absolutoria Komitetom. Dnia Hutnika 
kt6rego Jruwodnicząep był pro:f .dr b.aboinż.ToSElUL\RA, Ubrała 
~ako Przewodniez4cogo nowego Kaoitetu Dnia Hutnika e rok 1974 
ob.pl.'Of'.dr ill~.W.ROŻA!lSXIEGO. 

~,Wolpe wn&osk~ 
1. na eiosek .u~kcji Instytutu, Rada Wydziaib.l powoła-ta 
dr dr E.Schahowską_na stanowisko adiunkta z dni:em 1oXo73 r 
2. Rada Wydział~ wyrazila zgod§ na prowadzanie zajQć dydakt70SDy4 

I gazownictwa• prze& JOgl' int.·B. Sperakiego. 
J. Rada Wydsiah wyraziła żgodf na prowadzenie ~ ~ó dydakł;yemyt 

· w Nltll akado 1 'J'Tln 4 przez pracowniluS. nauk0117ch 
ą. Zakładu Stalowm.otwa 
b. Zakładu Fizykochemicznych Podstaw i1ełalurg11 
o. Zaklad.s Kok~oha 

oru dla putlkaa kODMllta~jnego w W'U'asawie egodm.e 
• pnedłotonJa wyltasem. 

Rada Wydslsłu poetanowila wystc,16 do ob.Dyrekton Irusłytalll 
Llronilld.t.11 Organ.Prot.• pośbl& o sian~ pondsącego S03toia 
ob.agr ini.j, l>odca • stwliaab wieoeos.-owyoh a l1ftg1 na n1•111,Jt 
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póz~tywne wyniki nauczam.a prMz w/wo 
Odnośnie doktorantów:~ 1.nżoMcRzeszowakiego,AoLua oraz 
mgr inż.K.Piotr.owskiego . Rada Wydziału uwiita 1 że należy ich oil.'leJlr( 
opłel'al przez odpÓwiedm.ego doeeuta i z•zwolić na prowad.zenie 
aa3oć dydaktyemych,a, 
4o Rada Wydziału wyra.ziła zgodę na mni8Jlę tematu paraoy 

doktorskiej mgr :wż.Buczka. 
5. Rada Wydziału wyraziła zgodę na zmian~ tematu pracy doktor

skiej .mgr inż. st. Pawlaks no. obecnie ob011iązuJ,oy1 
ił Wpłyn atr-uk'Włey martenzytu ?la ki»aty-kę atarzenia stali 
chromowo-niklowej typu półauatenityeznego utwardmane~ 
wJ(l.zia le1d.t,-WO Sł 

Na fffliosek promotor-a Rada Wydział'a powołała recenzent6w pracy 
do torskiej mgr :tnż.st.P&11lak& w oso'oae.b.: 
prct . dr .bab.inż. s.Gol;'ezyoa, pl!łof.dr bab.Adolf f.'.Iaciejn7, 
doc$dr inż.Edward Barszcs. 

6G Prodziekan doe„dr hab.A~Dł11goaz pr~edłożył Zabr~ podanie 
inż. Tomali o-twarcie przewodu doktors.kie-go„ 
Rad.a ~ydziału wyraziła i;godę na otwarcie prsewodu doktONkie• 
p w/w, zsłmietidziła temat pracy doktorskiej pto 
•zn9kszenie ekonom.icrme~ efektywności produkcji wyrob6w 
walcowanych w polskie~ metalurgii" 
powie~zejqc funkcj~ promotora obwp:ro~~dr hab.A.Jankowskie3. 
Rada Wydziału aol.1?.iła o!ł„1.nż.Tomalt od obowitl&kU zdawania 
l:olokwiUlll Sprawdz~,oego 

7. Zaj~eia. dydaktyczne obejmltj11ce sagaanienie WJ?lalssczości 
1 patentu po$tanowił• włączyć do w;vk?al6w z ekonomiki~
i Ogr&Dc 

Jra t,m posiedsem.e zakończODO 



WMDEMIA GÓRN>CZO · HUTNICZA 
Im. Stonisłowo Staszica la ,a S t a O h O c :n O 4 e i 

w Krakow'.p .a. ·1 u .., 

DZIEHIAT WYDZIAŁU MH AtfHICZ#rGD:r.:::::::.;:::::1:::::e;:::::::=;: ====== :;;:::;~ : ;;:== 

Czlonki>ł; Racy liltd.Z! al:.u ?tetall!r g· c ::m.ego ne p oo1adzan1u I dniu f ,~}3.. 

cqx:ov~n /h_ 
1 et h of.., dl! lf eE,rtus J - ~kle i:oks O'lniCttta (-Kl{;, o • • 

2-r\-P,z f od! hab s in.żelLBeneiach- Jakle ' 1alkopieci>\l\n1c'łnu.t 

30.\--Prof .dl! he.b o S~Gor ez,eaJ .... Za.klo etaloma11stw11 o o 

4e Pl!--of .. ~ Lo!:ozl~1std. v - Zakl„1li~1kl Ciała Staleg 
5. Preł' ., dJ: 1nł(t VJ oLesk1@\1ie~ - Zakł„ Pl!zel!~ Plast„lfle'ł;Cl 

60 Jlrlr.~ Kalk1• ~1ez. v - 2~U.., iie~alomn.011et~1~. o 

• • 

9 • P:et „o hab" inź,i . ~oJX = Z6k!ctfiz-=Cho P~A.at.Jletal'L.lf1!~~~~ 
Ba i-t«t ,.o bi~. i 01l&fil$.net.J y Zakł~• i6lk~ięco\\Xlict.ica ~ • 
9,,. Prilf. oda bab ~ 'fc;Fa~l-1kV - Zakl(l achui i Cieplne j ~ ,., f .. " " 

. e P.l!of' od.Jr 1nło ;l 0lłtfia11).sld.V - Za}d;E) taloZDa'ISt!ie. G " tli 9 e 

11 e Prof Q~ babo ~<>Se k:a.a. - i k.l., ~cbn1k.1 Ctept.na3 
120 Prof->a hab,t. P „Was itm.,k V - ZakloPrzeróbld. l?last(i) (O ~ 1' oP.r. of erl.z hab <li J r, W ee .. e k ' - Za.k.ł. ~ Pr aa JEóbki J?las to „ 
14. Dec e~ b;abGI AL)D1U.i5·~ Z v .... Zale-:lo X>kao · ictr.a e „ U~-....;:Jt~..,...., 

15„ Dcc~d>: w ... B:18.lmt:taSi/ c;., z . kl„ 51;al•ł\n1cna ., " .. 
160 Doc ~@ J~•~1d~Jch/ - 2ia.kl,i fietalurgii .f'rosakó« 
1, e Doc ~d» ZÓJegle.MG \t' - !it&l.a., · ~z l!óbki Pl.est .:., 
·ta. Doc „da hab ., J oJ;alfp V ...., Zakłr> etalozna s~a 
19„ Doc oJ ć)~aJ.sk:J = Zakł() 'Ir Zr-Chem ~ ~ 

280 Do ~.td1! ba,ba J o· ozielskil! = Zait.la St alovi?i Cti . 

21 ,., Doc<łdJ! lll,łltrt;Ció.sld.,/ \ .... itaklo St ale:11, i ~t•a 

22e l). c "dr . e:tua:łński V 

2~t'I Dec.,@ babo Zol:ub~ - i u e ;•1 ze-C em Podet e!letalo " " ł) o o 

2ło :Dec~,dJ2 .& .,Lepta.1;c~kV = .Zaklo ~cbniki C!splne;j o 

25Q Doc„tb J @IASifiolti V - Zakł. o lletalomawana o 

__...?'"M 

.:& ł) Docoa.. bab,,, J ollade, tJ - Zs.klo .Prze». Płasto o 

2'/ .Bito.dz .l 11Mamuz V - Zaklo aetelona11st11a • • 
280 Doc~d2 habo KJ1o%a~lack1 V - Zak2o Prsero Plaet: '11 o,.. ,.. 

" 29. Do,: ..,'12 ZuOallceV - Zaklo S·talomietaa o • 

"!/Jo Doovdz Z.ObusskoV - Zakł$ :fiZJła&bn Ciała Stel'ego 
~o Decodlr b.ab(J .&: c;Prs,b,10111cz- Z&ltl-s Analiz StruktuzeJ.n,ch 0 • 
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32. Doc o<U MoRacz,twki ✓ .. Zakł„ Techniki Cieplna;iĄ 
;}uDocflcu bab„ J ,..R,aV ..., Zakł,.. eta.lozna'łatlla ., " ., 

D.-o Doc „dz hab„ A oSta:ronk.e. V <aa Zaklo .FizG-Chem„Pcdat olleta .. 
350 Dec cd..r A .Schillek .v - Zakł\$ ~ecbniki Cieplnej 
~o Doc.dz hab o R eSs:,ndlaz ✓ - Za.kle P1!seróbk:i Płast .... o 

370 Docod2 be.be B.Woźuiaeld V- .... Zakł .. ~achniki Cieplnej 
,a„ Doc od.! hab . J oKo: e2l.d ~ak1J .... lnsicytut Ma ematiki o • d .... ,. ~ ,, 

390 Doc ,..clz WoSz11agrz~k J = Inat,tut Ekonoi Organ.:. (' ., ., • ., ,, ., c--

P .. •• A e I a !t3 i 

1 o D Co~ bab. RoSz~n ler 
20 J! :lnżo p oiijab:\/ 
3., ~ inż„ MaGolec 
4o r Eo Leja 
5„ D~ into L~Sad~k 
6~ Koś ció ko Janusz 

GB• 715n, -50 

- Delegat Pracom„ Nauk 
.... Delegat I'ra.oo\'ln~ Eau 

o o 

.,., :,,,alega: Praco"n" Na"""--..~ ., 

.... Dale gat · ~ ZSSl? o tf„ i. f.1" ._c..·- .,-. -., - .. - ,, ;;;;;;>,,. 



AKADEMIA GÓRNlCZO . HUTNICZA 
Im. Stanisławo Staszica 

w Krakowi~ 

IZłEIIIAJ WYDZIAŁU METALUłGliZlfu 

Krak6w, dnia 15„XI.?3 r 

z posi~dz~~ia .Rad.1 Wydziału lle~E!lu..~gic~nego, które odbyło 
s :i. ę w dni t !. :Z, l :(ęj~O;Q,ł1d.il ·19?3.J~ 
Obeoni : lrze ;• ·odni,1ząoy - Prodziekan noc.dr h&b.A.DłJUGOSZ 

Q ,ę l.,_ę g, 8 .... ~L 

prof'.,dr F.Byrtus, prof.dr hab.inż. 
R.Beaesch, prof.dr hab.8.Gorczyca, 

prof'. d.1• inż .L .Kozłowski, prof. dr ini. 
Vr •. Le~0kiewicz, pro:f .dr hab .K.Mnm~o 

prof „dr ini ... E.Mazanek,prof „dr hab. 

T„Pawlik,prof„ dr inż.W.Różań~ki , 

prof.dr hab.T .Senkara~prof.dr hab. 
E.Wosiek• doc . dr h&b.inż ~ A.Długosz, 

doc„d.r W. Białowąs, doc.dr hab.J„Karp 0 

doo.J.Kc,~ralski, doc.dr hab„J.Ko~1elsk1 t1 
doc.dr M.Kruciński, doc .dr K9Kusińsk1, 
doc..dr A.Lłlpi.arczyk, doc.dr J „La s ,.eeki, 
J.oo„dr J.}iiadeJt doc .dr hab.M„Moraw:1ecki 

d oe . dl" Z. Osika, doc. dr Z„ Obu.szk:o P 

d.oc .c1%' h&\b . K„.Prz:1bylowi.ea, doc . d:r. 
MoRacgyński, doc.dr hab~J.Ryś, doc ~dr 
A.Schillłlk 9 doc.dr hab .R.Szyndler, 
dr.>c.dr hab.R.JJoźniacki, doc.dr ha·b. 

J„Kolendowski, 

1. doc.dr hab. R.Szyndler - I-szy Sekretarm POP PZPR 
2. dr inż. F „ Bijak - P r Z(!WOdn ;> RZ ZNP 
3. dr :i.nż. M.Gol ee - Delegat Praco\\.n.Nauk. 

4. dr E.Leja - H " " 

5. dr int.L .• Sadok - n " " 

6. MoraJka ,Jan - Del egat KW 8ZSP 

R & c e n z e n c i 
doc.dr int. Z.Klisiewicz Politechnika Śląska - Katowice 
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for z ad e k LJ_i e n.J!..1_: 

1. Zatwier- zenie protokołu Rady Wydziału z dnia a.XI.?? r 
2. Wniosek o nad~uie stopnu doktora n.t. ula 

mgr int. HenrJka DIA~1W.KA 

f. Wniosttk o nadmtle stopnia doktora n.t0 dla 
mgr int.Teresy LACH 

4<> Wniosek o nadanie stopnia d.oktora n.t „ dla 
mgr in.t. Andrzeja LOU 

,5. Wniosek o nsdan.i~ sto:p.nia doktora n.t„ dla 
-mgr int. Jana KULPIJ:'is.KIEGO 

6 • Wniosek o nadanie S'topnia doktor-a n. t. d.l& 

mgr inż .Kasimi.erza POLL.UA 

7. Nniosek o n!!danie stopnia doktora ll .• t„ dla 
mgr int.Marka RZESZOWSKIEGO 

8 <> Inf'orma.cjłi o pr~ebiegu studiów .: oktorant:kich i podyplomowych~ 
9P. Sprawozdanie z narady Rektora z D~iekanami 1 Dyrektorami 

Inst,tut6w 
"i O re, ln i kił ., •i'iO -e wn os i . 

~d,j Zatwierd~...!!!ie :gro·tokoł)l z:_:rłQ,,~_iedzen~U~.,,)ta9ir.~ W:vqgiąl\!_ 

Protokół s posied~enia R.tildJ' Wydziału z dnia S~X.7} r został 

pr~yjęty 1 zatwierdzony bez poprawek • 

. ~\.d •• g__W:nios~k Sł nad~e_ę,to;pX!!A.,;g.~,.!Qr,A R.,~_!:Jcz.m.t .. :,H. DIA(!~O!.Q!! 
Ob. I>ro:t .dr inz„ E.Mazanek jako przawodniczriey Komisji d/s 
przewodów dok:t.orsk ioh przedst;awił Zebran.Yt§. sylw0tkę dokto1„sr.1te. 
or&~ przebieg obro:Q prac:, dokto:::•sk:te j mg:r• :f.nt .R„Diac szuka. 

W wyniku tajnego głosowania Rada Wydziału / na 41 ilt..;;gi~~w w;,;pzi~t~ 
wni~a;;dS0głosowanitl, przy 29 obeo111c:b.; 29 głos61.r tak; 0-w'nie~ 
O- " wstrzy11"/ uch.waliła jedrJ.omyślni6 nadać mgr i nt .H.Diaczukowi 
stopień doktora nauk technicznych. G 

Wobec otywione~ dj skusji na i·o~p:t•awi~ dok·cors!.d.ej ograniczono 
się jedynj.e do gł osowania n a.d nadan.:iem si;o9n i & do~ktora naU:~ 
technieznycb.,., 



Ad ; W~i:·1oEi\31c ł) :tHtdc~.i~ s-t;osi ai do:rt~:r:a n .t. m~~ itlż.Tereste !iACl[ .... WIIJf.~~~-..,.._... ... ~~ll~.,,.._~ -4 -W~lll---.-..-....... -l'!t,."'fl.·_.....,..i~----,,. Iii _.,..,,, P I - . . ............ ;ffWJ,._..,.. 

Ob . Pro:t' •. dr i ni „E . !!'l~,~anek. ~i6:ktl prJ.)t$i'Ju'(JdlliOZąC:, KGmisji d/a 
d okto1'Mki<fh pr21eds ·tawi:ł Z6 br.an.._"f,m sy lt,·stkę doktoranta 01.•a,g 

p r~,i1b:i.eg ti!n~..:>»Y prac!lj' do"orskiej w;gI~ 1.nś.f.L.A.CH 

W v_yn:iku tajnego ~łosowania 1 z:a:!·ządzonego Irrses Ob.Prodzi'1ł
k ana , RatAi Wyd .. ~iahl. / na lt-1 \:\:i;i:rn.w~.ior1;ycb do glosowaaia przy 

29 obe~ch ; 28 głosów "'takw; o-nni ofl) ; 1-"wst.rąm" 

/ uchwalił.BI trl~:i,:szości~ głosów llau.a:ć ob.mgr inż . lf ~Lach stopień 
d(,ktora Jla•Jk 1ieehn.ieznJ1ell 

J! .. , . Wj1.~U7.~!.. .. 2...J!!!i'!~~!L!.Sll».J:!...~:.t~~:t!..&r ... t. El int, A .1tUXOWI, 
O'ti .Pro.t. ćb:• int~ .. E „Mazanek jako p,~zut;1~}Clll.ioz4oy Kotnisji 4/s 

doktQ1~skiCl:t pr~~dstii.uił ZebrartYm syl-n·trtk~ę doktor.ęn.ta oraz 
pris10biett c,br.on.y prac-, doktorskiw j n1(l;r 1r1:t.A.LUXA 

W w-Jniku tajne.go głosotvar1iatt zar!;ąd~on•go prses Ob. 

P1"odzieka.1:Hs > Railm Wydziału I na 't·2 ~)aUJ.nio?!Ych do gł,osowania, 

prz3 ;;O tibaenych ; 28 głQSÓ'il' - nte.k n; 0- 11nie f f ~ .... 2 ... nws i;reys" / 
w ięks~ośc ~~!.\ głusó •; u.eb'..¼laliłtt nadł,~~ mgr in.t,.A;,LUXOWI stopień 
dokto:l?a nauk t e r!b.n1.~zz:cycll ., 

Ad .. '-. '#nio~selt o !'J.ildanl e· st ą:md,.a '1f)kt.,m:,a n„ t . 
... ~ ... - --•-~.--;.,:,f \i!tf ··łc.U~---..IMl---tę:Je- I . """1!_.,... _ _ • .,,., .. _., ..... .,. ..... ,~....-..--~ 

H~~-1:!!!~ ~1 „Kfil~ł:I~~IY:~~ 
()b • .Pr i:;.f . dr E .. )l'ltMt'. tm ak .j.ako p1•ze1wod.ute: l.>}ący Kom,tsj:l tl./s doktoz-skict 

p rz<atls,!,. .awJ l Ztftn~rm;ym Sj'l\\:retltę doktcirail.ta o?'~a p!.'~'3b:t.&g tlbl."Otl;f 

d okt-0:trskiilł ;i ·mgr in~ć. ., j " .. Kul.pi.ń:5k:l~go „ 

W wy:ed.ku t ~ jnet,o ~losowania ~~at.}li.l~dS&o:n.ego prze z Ob . I'X>ndzie

:tU'illU'.t, Il1s1da Wyd:'tial u I ns 41 upa~d,)ny~h. do gło~mnania prs.r .30 
cbGeil.J'c:!l. ; ,2i,... glonów 111tak" ;0,.-11. i.e 0 ; '4...,u1n,trzytił' t ·1-r1.iewał.~"f / 

więkISfMJŚe.:u~ gitoa6·.v u<.:łnvalila nao__mć !łl.'B;J: in.ż „ J .KU1U1l~SKIEMU 

u.topie.il d.otct;o:r:'Q; nauk t e. cb.nt~z:ayel,. 

!.~l.r-~-!~1 & ~ }L.!L-11~9..~J:!t-~olłl'!i.!l_fifł)r..ti~~~ gg:~tnt .K .POLL~_j__ 

Ob • .Prof „d.:r 111.z .E .11a?iarMuk j tako p~~ewodn.icsący Komts ji 4/s 
d o}.r:to:re1d.cli px-ze4st1l!"lłil Zeb:taey1u fu"j'lwetkę doktorsn.ta oraz 
p.rze'ł,ieg obro1cy prn<);,?' doktorskie~ mgr inż .K.Poll aka„ 

W w;,niku ta j nego głc,sow·ani.a lln"mą.dzonego prse~ Ob. 

Prodzi0krma , Rada W;1działu / ma .f.t."1 uprawnionych do głosowania 



pr~:r 29 obee;nyei:u ff2.8 głos6w n tak"; O nr..i.16 " ; 1 ... "ilmtrzymt0 / 

Ueil\Va! i ła więksSJośeią glot;6w nadać ~ r int„K.Poll akowi 
stopień dold;orłi i'lau.k 1;,~~chniemy1 h„ Na · niosek Komisji„ Rada 
Wydzitału uehwalik.a tcystqpić do M1nt~rt t~stwe o w;yr6żnienie pxaaoy 
doktoz1.:)kistó mgr j,.nt" K POLLAKA 

.&.,<!~ '2. W~&!~ o ,n~t!.,. s!e:e.ąj.e,, dq!stq~f,_n . t .~ RU' -D'!. 
~ .. RIEF;ZOWSKIEW 
~~ c..,c; ra:s:p . ..,..,,. .. ,...stCF,. 

Ob„Prof. .dr :Lnż„E.JJiamanek jako pr,zewodnic1ący Komisji d/s 

dokto1. .. skich pr~edst;(ĄwU Zebr~m Sllwetkę doktoranta oraz 
przebi eg cbrolll';l pra~.y doktorskiej mgr. in:t .M.Rseszowskiego. 

W wyniku tajnego glosowania, zarząd~onego prze• Ob. 
P:N>dziekan.t-1 Rada Wydzlału / na 42 up:t•s.wnionych do glosowania 
pr2.y 30 ob ®cn,·ch, 28- "·tun ; 0-"n:J.~" 2 n wstrQm"/ uchwaliła 

większości~ g?:os6WJ !'lad.ać mg,;e, i.:nż „M.RZESZOWSKIEMU st-;opień dole-bo

ra ;r).euJ.: ts r;hnilVlm1yeh • 

.!.4.JL l~.2~Jn!.2.ri~.2.ul?,;4~&!U:.~ s~g!..Q.Jr_(\g}!:to!'!IDCki eJt,i„..PocttPlO!i!OK?~ 

PJ?Qdz.i,, kar.t rJo „doC,d!.• hab „inż„J~Ryś pr~dłot1l Zeb:t: l-!l..'1j1DJ ~,pr,n10-
1tde.ni ~ g :px~~abiegu s tl'-.d:t 6w <l"ktO:t"łu1okieh i podyplomowych • 
S zezegćłomre s.pr~vroztlanie znajduje się do wglfldu w Dziekanaci~ .. 

Ob .Pl'odv.iekan d o cy „dl.\+ hab . iD.ż . A . DŁUGOSZ point'ormo a l Zebrm1-,11m 

C złonk 'w Rad-y Wydziału o wytycznych ;wrzedstawio~7ch 1:>r~ez 
Rekt ox.'a do dal.i fiij działalności Dziekanów i Dyrektorów Instyt u
t ó'Ju „ s~~czEig6łowa ini"oi-macja zna jduje się do wgl4'du w Dzi ekanacie 

Ado 10 Wolu~ wn.1.osk i 
~~ 

1 „Na wn:tos~k Dyrekc,j i Ins tytutu Metalurgii w oparciu o pro-
tok6ł sądu konkursowGgo. Rada Wyd~iału poparła ~ dużym usananie 
kandydaturę Ob.doc„dr hab.inż .A .Kolano na stanowisko ki0rownika 
Zakładu Perspektyw Rozwoj.owych Hutnictwa Instytutu ,etalurgi i 

2 „ Rada Wydziału jednomyślnie powołała: 
pa ~taż asystencki 
1 . mgr inż„A.Buezka; 



2. mg1' tnt„St„Guta; 3/mgr i'.l'lt.A„siiehali:1:tyna, 4/ mg:r:• inż.~ 

12„Piet:Za!i·.k f· 5/ ~.g:r i.ni.T.Sk t 'zyr,kt '. t 6/ mgr int„.l'"Zt ,;lińn]rą 

3 „ Na wu:i("c t:.€Jt Pr:e;ewo '"cn.lozą~ego Kon1isji d/s doktor~?lr:ich Radi1 
1.!lyd z:.i.sJ:lt w,".ne. cz::fł.a 1,•ca:u~;entói;1t r1r.·a.cy ··' ok.torskiej 
w.ig:r i.1} i'1. R.KD.i!:~'SliCkie,g.o w ·f}St)bl:J.tJb. : 

Ot ... Ob. doc „c:t'" ha~. 111&; .A .. :3tr'l:t•:)rt.ka, :p:~of ,., dl:• h&b. tnź / 1! ~·tw ".i~e.nek, 

p:r.o:::: .. d.01:· hab„ inż „ R „ l3ane s~h ... 

Z;~c;d1i:L~i z wn:t:1,skia~ :~~Zf:'\'OO.r.ticz~(l~go Komisji d/s o.oktcrski~p 
H.a.d11 Wyd.z1.alu. f:•t;,'irie:c·ztl:~1 :ttm.kc Ję .t„i:icatt.zentów pracy dok·torskie 
mg:r• it'·.L . A.Mi7_:;:lł!..S "l.ńfdt..i~g-n O'b , Oo„ p~':•Jf„clr .hab~ A,.'.Z'ul:l.ńsk:l. (tJ.liU~ 

p ~i.•o:f. dx:- hab „8t. Afa1?t,!!Cc)wi, tł p:t>o:i" . &.t• b mh „R.B&n<iso:Uc•Jr l ~ 

,; 1.r ,-· . ,..,,.:; .. ~-r:-•"· ·i:-.... ..,. ,,.,;,.c,;l,,.,Ji,-.·r,, <0 ,''.,,,.,.,..,., ·,;: .,.,,.,., .~ .. 1 ·l i . .!I/ -, ~'1o' •· -+ .- .. , .. ,.,·;.,.i~"' ·1·1,.,'.t.
.,;,, ,~ J„'f ~ ,; if;,: .!i.,,& ,,,, t · o ~ .. ~ .:.1. .1~ ,-. .n.,·vt- ( .łf~t„1~ .... iif· fiłt,;: · -:.J' <---;~,~ ~~,~ ... , ... i.":• ,u,.,., ~ ./ ~::,. U · ,.fi , -r.1<~ :,i. ":.t s-~ ,li".1.& .9 'iti'.U -~ 

W;\J'd.Bi ~ił'1\ ł,K'lW:lsr~t.;ył~\ t' rn:1.keję i"'łi0en~~nt;}W pl"'a:e:;y -iok.t:or~k.i\l.łj 

~i:f' :bn:;i;.!Jg„D!:;c. żdi;a Ob •. Ob „ pz·ot„itr· tr.1:i.1.T~.Woźnieckiemuc: 

6 N .Na vm i r.ts ek Pr~ewodn:tez4eego Komi s ji d/d doktor.-E-ki oh, Ra.dłA 

Wydziału powierz, ·};a :funkcję r eeenzentów pracy doktorsld.aj 
mg~ A . Kc, łod!;ieja osobom : Ob. Ob o t1„oe.iu> hab.A.J&śkiewie&ł 

doc „ dr hab . W. -,:z_danowic.G 

7 „ W zwią:r.ku z rezygnac ją Ob. pr"f „T .Mal ki ewieza ~ funkeJi 
promot ()~tl pracy dok·i;orsk i ~j mgr i nl, .. W .Gła sk~ , Rada Wydział\"! 

powierzyła funkcję promotora t a j p7!a.cy Ob.doc. dr hab.inż. 
W„Lut emu . 

8 „ Po»tdantt, Ob . mgr inż ., J .Kaczmarka 0 otwarcie prze wodu doktor
ski ego :~ostało przeka~sne d.o Komis ji d/s dokt orskich. 



9„ Prodziekan do~~dr hah.inż .A.Długos~ pr<i-.-clłoż,ył Zabl"e.nym 

:podanie mg:r • i n~; .. J . ;foikf,ZJ o otwar cie i •rr-; ewodu dcktornkiago,. 

Rada Wydzinłu wy:::•az :U: 1:l zgcclę x1u otwarci~ przewodu doktorsld.e-
g ~~t w/w , ztd;;wier•J.z.:1 . łrl temat pt·&e:y doktr,rsk14!łj . 

pt . n B&:.:l.an io naprę3e:b. wła .suyc.h w p:r:ęt:Mch bt&lowJcb u.lepr3~a

nych c:f.eplnit; })l'Ze?O, c:~ ~~ni •:n1i~r.v. sn • j){~whirz&;i~c f'unkeję p:i:łomo-~ 

tora tej pr~cy Ob.pZ'tlf„dr hab.,:; __ nż .. B.Wo '-':i~lkowiA 

10 N'-' W"'jr,c-Ak• ".:.ł-.u._t"~, -• ... dn 1··" "':llll"'8 ~".'c", rrc,11{ µ. j; p ,.,.,-,. ,l ,"1"·•'1..,\W ' ",'.~plo.,;1_, ... y ,~b • ;,a u.,.~ .. ~A r..'! .•4,4 ;,;!JV~ .. ..- - · lrlk'.:'ł'-' c .,. _,.,,._J,, • c.; ..t.- -\. . .il'41 --· W...,. .... ,., ". A..r, .. ,. 1t:"~v 11tt ,.,, ł 

1 'l ~ 

Hc :.i'a i?;;ydi.iał ,x postm1owil& w;'tdsąp:.ó <lo 0Ł„:Pr·ol'n t~,:,ra o wyrlani11 
Q"y .... lO""\' ·~ -~;'"1)'0 , ,, , ,_ 1' ;'.' ...... }; ,.; ,,.-b•11·>,_;•,, ;:· \'J"-: .. ,"~1,-p O:: 1-. r, '" , ;1.w. ,< yt ... y 'l{u""·"' "'"c,.,..c,;,,~ . JJ J..,hA .u v· .. 4'., &. .... . ...- .~. ...J"_,,. , . ~'\A. V• .., vi ~,•.. ~ ; .;-.,... ;ił<l!'J U-.1.. , . .\ -, 1,'? V U· 1t .., \.. • .\.!., ,ł;,; w it! ~.4 • .... ..;., , ł.:t' .!,. 

Na wniosek Prlr.~~~oo,n~.~;;ącego -. Komisji E;!; %t-1minó\~ Dyplomowych 

Rada Wyd:-.:l. iJ1u nc}(l•.v;'i1l1a wystąpić .do Ob . I>r{,).!"~kt trr•~ o wyclanit 
0 1;> . All.n:~ .. ,:i -·,:·:: c. l :d• ::-:-:-;:le ;j dJt:plomu M \l;fn ikiem B.dd!PI'18 ;:, :!i:)'.1:'Ó~ .... 

"·ie""'; ....... ,, '1'"; •~..:,T'1{rl •:-: •;1 ·i r ) ·1,:.. --11 ',-ój;~C'-- f"' •~~ u;_.: "'"'<:-,---i1r ,-Aoi "000 -1· . ._. ~ >""'- - -V UA -r. I;-,. ._,~ W ,_J . , . '.-.,1, •, •• -. .. ..,. • ' ł..· ""'lf •·-~-t;,• -"'-'-fJ 'ł, ąt ,_; ~• "'-"l.!- Vir.., · _ .,, .. 

12. Rada Wydzial1\ li'~ :t.'S $!',Jl~ zgodę n_a :tmiat:i.ę temE.r', u pracJ 11.agistor ... 
skiej o·b .Lil :r.. an,7 Kor:.kiol na obeenie obo~11.i~~:i,j1c;)' pt. 
" Oprseow~ni e wytycz.".lyoh d.r.j pz·c ;;~k'~u v~71t·_;1<..,:i."l.1ic~y ·t;c-w.bp:1cm1e30 

u.odoru w o])al."c i u. o analizę w;yn:i ków · p::.";;i , .. ;;y 1ron.wen.to.ra ziaenego 

w ZKGZ Szopieil 'tes " 

13. Rada Wydziału wyrazi.la zgodę na p:r.owei~e:ate ~a ję ć dyd.itld;y

cznych w rok:.t.! ak9d. 19?3171+ :pr!}e z p:r-~.co~;.ników t~tu1kó·<Nych 
~ , 

Zakłada l:echniJ-.:i Cieplnej --:-g . zal:ąezor~0gv ivykaiu .• 

140 Pisma w sp.rswiilł Ko~Jcv..rsu. na✓jau2,yti11te.j n ~t.ą :p:t-tieę bablli taoy jnąl, 
t •~ d" " • ' . " - .s. dok1łorsk, i mct1;is a,r.s.r&.ą .t.e 0-po.1.azcrny:zm;y :i. ~i uu:os ,;oę~yzny ~rH~,11 

duje się do ~~gl4du w Dz1.akana..::i~ .. 



Kraków , dnia 15.XII.73 r 

Pr ot o k: ·6 1 

B po~iedzenia Rady ~ydsialu Uetalurgiellleso. kt6re odbyło 
się w óniu 26 listgpadf 1972 r 

Obecni: Przewodl!iozęcy - Prodziekan .:.oe.h hab.łnł.A.DIDOOSZ 

C złonk:owie 

:Q_e 1 e g EL c:._L 

doc~ dr hsb. Il.Szyndler 
dr inż. M.Goleo 
dr inż. L.Sadok 

Szczerski· 

- prot .d~· hab.inż.R.Beaesch• prof • . ir bab. 
3t. Go~zyca, prof.dr inł.W.Leskiewic 
pro:t. T . Malkiewicz. prot' .dr hab .K.r,amr , 
prof.dr E.Mazanek, pro~.dr hab.T.Pawl1k 
prof. dr hab.T.Senkara, prot.dr hab. 
J? . Wosiek, doc·.dr hab.A.Dlugoss, 
doc.dr W.Białowąs, doo.dr J.Fryd.cych, 
doc.dr hab.J.Ku,, t!oe.J.ltcwalsld, 
doc. lir (,~Kruciński, doo .dr K.'-½1s iński, 
doc.dr A.Lepiarczyk, doc.dr J .Lef.ieck : ..• 
doc. dr hab.J.liadej, doc.dr A.Mazur, 
doc .dr bab.~.:Morawiecki, doc.dr Z.Os:! ' ~· 
oc.dr Z.Cbuszko, doc.dr hab.K.Przyb> · 

wicz, doc.dr M~aczyński, doc.dr hab. 
J. Ryś, doc.dr hab.A.Staronka, doc.dr 
h ab.Rui Szyndler, doc.dr hab . R.~:oźniac ~' 

- I -s~y Sekretai~s POP PZPR 
- Delegat l?racown. Nauk 

- ł1 n 

- Delegat KW SZSP 



Pors1dek ,iaiemg 9brad 
.1 • Zatwier-:.~ zenie protokołu .a pos1e ,tsen1a Bad:, W:,dcialu • dnia 

5.XI.1973 r 
2. Wniosek o nadanie stopnia doktąa a . t. dla mgr E.CUOMY 
; .. Wniosek o nadanie etopaia doktora n.t. ,:gr inii.SAIBABIE 

CHE. 
4 . Wniosek o udanie stoprda dolitora n.t. mgr A. Csapli 
5. Wniosek o wszczęcie postępowania• sprawie powołania 

mgr inł.Zb.LORETBA na etat docenta kontraktowego w Zakla:iz1J3 
Perspektyw Roswoj~,rych Hutnictwa. 

6. Wniosek o wssesęc1e postęi,owan1a • sprawi• powołania 
mgr inł.St.TUSZErfSKIEGO na etat docenta kontraktowego • 
Zakła~sie Perspełtty11 ROSWGłOWJO)), Hutnictwa. 

7. Wolne 1011osk1 
8. Wizytac~a ~akładu F.isykochemicZDYch Podstaw Metalurgii. 

A11 1. Zatger,;_zeg1• potokołJl I pos1e ,;eata lta91 !Tf■iala 

Pro~k6ł s poEie4sen.ia RadY W:,4stal'1 z dnia 5.XI.197-' r został 

prsyjęty 1 zatwi erdzony l>es poprawek. 

Ag, 2. ił[lioset o ąadaaie Bffł!QI dpktgr• p,i, Mr B9CBQIJE 
Ob.Pro:t.clr int. E.Mazanek jako praewo.lnicmący Ko■is31 d/s 
doktorskicl p.raedstawil Zebranya sylwetkę oras prsebieg obron;1 
pracy doktorskiej mgr Ewy CHOE'. 

W w,niku taJnego glosowania sarząJzon•go prns Pro4zi kana 
Doc.dr hab.int.A.Długosza/ na 42 uprawnionych do gło9dlleie 
prą 29 obecyric-h ; 29 - głosów " lak ";O-"nie" 11 0-"wstri,.mtt./ 
Ra,;a Wydsiai. uchwaliła jednomyślnie na s6 mgr Ewie CHOMIB 
stc,pim\ doktora nauk technicznych. 

A 7 .:,. Wniosek o nadą!e ~t oP!!a d~".~'!,_n: t. ~· • int. 
SAIBABIE CH.ERUKURU 

Ob. Prot.dr inł:c. E . :Mazanek ja\:o przewodniczący K:nnlsji d/s ,1oktor 
sk1~ prsedstaw·tl Zebra:qm sylwe·tltę: oraz r;nrzebi eg ~rony pracy 
doktorskie~ mgr int. Saibeby Cberuk.uru. 

W wyniku tajnego głosowania narsąd.:~01'..lego przez Ob.Prod~ie
k an& Doc ... dr hab„ 1n.ż . A „ DŁUGOSZA l na 41 up1•a,mi.on:,ch do glosinwa-



nia prQ 28- o'beonycb. ; 26 ... głosów t1tak•; 0-"nie" ; o-•wstrzyff)/ 
Rada Wydziału uchwa liła jednomyślllie nadać mgr int. 811ibabie 
Cherukurll stopnień doktora nauk 'tecłmicmycb. 

Ad, 4 Wnioęelt o nadanie stopnia dgk\Sł l!t t. !(Sr A.Czapla, . 
V „ 

Ob. Prof.dr 1ni.W.Leskiewics jako praewodllioząey Komisji ł/s 
doktorskicł, pr~edatnil Zebrany·m s1lwetJtę ora.z prsebieg obrony 
prac, doktorskiej mgr A.CZAPLI. 

W w,niku t j,'> jnego głosowania zers,dzonego prze,; Ob.Prodzil 
kana Doc.dr heh„ A.Długosza/ na 43 uprawnionych do gl osowania 
prsy 29 obec111ch; 26 gł.os6w "tak";O-"ni•" ;"~ wstrz:,a "/ 
Rada VJydeialu u.ehwalila ~e :~: nomyśln1e nadać mg1" A. CZAPLI stopi<at 
doktora aauk technicznych. 

A.d .5,Wuiosg o •ssgzec19 postęP9!ania • sp~aw1e pgtrołaaJra 

!St int, Zb.L2,,re1łhf ;pa e,tat dooenta ~ont1:a1ttowegl_ 
Prodziekan Doc.dr bab.1nt.A.Dlugoss przedlot7l Zebranya wnioth:1 

Dyrekcji Iast,tut~ Hetaluzgii o powelan1s mg,, int.Zbigniewa 
Lontha aa stanowisko dooeata Kontraktowego • Zaklall&i• Perspe-t• --•a- a ·:liuo • 
Ob.Prot.dr int.E.Masanek pro~i o ęjaSnienie roli 1 sakresa 
działalności .Zakla J.u Pa:r•spek't,yw Rozwojowych Hut · ietwa. 
Pełpektywy rozwojowe hutn1c·t1111 są już dawno ustalone do rolr, , 
1990. Ob. Prof' .. T.Malkiewics aa w1itpl.iwośoi otyczące clsialalno 

'•ł •la lakład•. h1a l ......_ taco Zakla ·• c:;4 aleua I 1j1., 
l e nlaszcga gdy nie 'będzie wląctone3 dydaktyki. 
Ob .Fro.t. dr inż. W .Leskiewica Jako Dyrektor Instytutu llletalurgi.t 
wy~a&nil w4tpilwośe1 przedaówców. 
Na tyczenie Ministerstwa Praem.ysłu Cię tkiego W, d.zial:lt. Metalur
g iczny otrZ1J1&2t 16-cte statć• d,la /w Zmkl adu s czego 13-cie 
etató-M prsezneczono dla i~eh Zakład6w obei,\ioD3eh dydaktykł;'l o 

Nie chod-zi o bespośr-e Jnie perspek·t,11, ro~:::mujcwe hutnictwa, 
ehodsi glóeie c uporSł\dkOWanie tej sprawy 0 o zebranie materia 
w skali świato,i!e j~Koitórka taka j s st madl{!r.f<:aaj po,rsebna. 

Prcdsieku .. Doe „ ctx.• h.,nib „,Ą..,Dł.JJGOal po:tnt't1~mow,9l Zebr anych o t:eytd· 
postępowania dc.tyozącsgc powołanla Ob . ?ig:f ~rtt „ Z„Loretha na 
s tan.owisto -docEinta lr.cm.t raktoweg-o „ 
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W wyniku tajnego gło•ORlia • Raia Wydsial• /u,, uprawnioieych 
do glosowania prsy '9· pbec,qoh 21ł głosy "'tu";1"nie";4"wst:r~I; / 
Uchwaliła więkssoścta gl-os61f ·wese._6 pos~powaaie • epnwte 
powołania Ob.mgr 1nA.Zl>.Loretba na stuow1sko docea-ta Kou.trakto= 
••go w/• Zakładzie . 

W t,11 celu ~wolano. Komisj~ Wstfpną w skladsi& 0b.0lt . 
Prof .dl' hab.inż.Jan Juowski - px--s woo.nicsący ; 
prot.dr hab.T..Pawlik. prof.dr 1Dt.F.Byrtus. 
Rada W,dz1alu powołał recensent6w • osobach ł 

Ola.Ob.Prof.dr hab . Jan Janowski, Prof.J. Aui@l fi doc.dr int . 
w.Sab•l•. 

Ad,§,, Wąiostk ,9 •. szczecie ,1t,os .. ~ępw;anił,l ~~J¼W:l.e_nowo~enią, . 
Kl' &Ił. _St , TUSZE\,gą;IEOO na .. •~ . oeenta KONTRAKTOWE(łQ 

Prodziekan Doc . ·r hab . int.A.Długoss sapomal Z .branych• wn1oskl 11 
Instytutu Metalurgii o wszczęcie poEJtępO"Mar,ia sprawie powo-
11111a -sx- 1u.s t.Tuscewskiego na etat docenta Kontraktowego. 
W 'lfJll.iku ta3Dego glosowania, sarqdsonego przes Ob.Prodai•k•• • 
Racla l7datah / na 39 upraftlonych do glosowania, PHY 29 
o'beoQoJlJ 21 głosów "tak"12-"nie";6"wstr-,m• / uchwaliła 

w1ękssośc1ą glos6w dcsęeie postępowsnia dot. powołania mgr in~e 
St.hs„wa'ttego na stan01fisko dOND.la Kcmtrattonge w Zatla.' zie 
R•NJleltQłr Boswo~Ol'1óh Batm.cwa. 
Rłllla \łJdsial• powołała Wstt-. ltoaisję v skladsf.e 1 

Ob.Ob. Prot .dr h.ab.1.nt.X.Haaro- p.rzewodnicscc,, Prot .ar iał. 
w.Leakietd.oa, Prof. Jr~- inł.E.Wosi•k. 

. . . -.._.,at•• aoa-.U,. ,.....S • &.oa.~ ~.b ~.1a&.~.-•"• 
Prd .41' ba'b.B.G,sia, Doc.ar u'b.tnł.A.Xol•o. 

Ad,7 llłae _ - oslg,, 
1. Prodsietan Doo. dr halł.iu.A.Dlugoss prae .ilotyl Z.brd111 

PMI•!• o O'lrnNP p„wod'1 •➔ ol!torstiego: 

a/. mgr inż„ A.Kac . arka; b/ .int . R. Kulon c/.mgr inł. 
A.1Ucha1owskiego , d/. mgr inż. A. K·tlcurybt , e/. mgr int „ 
W.Uade~a 0 '!?/. mgr, inł. B.Kas·tner, ~,!J'. • . qr inł.Zds.Pluty. 
a. Rada Wydziału,! tnerdsil a t ma· vrse:, dokto:rakiej 

pt. n Metoda n1~ecjonar'IJ.a lQ'z,;;,nl'l eni • wsp6lc~ika 
pr~ew d enta cl.apla ,naterial~ "~ol cyjnych u 

. M j '1 , L. V\' . 'Pi . ~ VL-vv-. \.!:>\" u.,c;.... 



powierzając :tunkcję promo:tora tej ;racy Doc.d:rhab.ini.Z.Ki;,lendżie 
b . Zatwierdzono temat pracy doktorskiej ini.R. Kulooll pt. 

n Sz;,bkość spalsni a gazu Jti emnegt> o róitnaj ZBillal'tości a zo·tu ~. 
Funkcję promotor$ w/w prac, powierzono Obedoe.dr hab.inte 
R. Woźniackie•. 

c " Rada W3dzialu zatwierizila temat pracy doktorskie.;} mgr int. 
A. Michałowskiego pt~ " Wpływ rodzaj.u wsadu na jego nagrzewanie 
w piecu ~sklar.skimfl. 
Funkcję promotora w/w pracy powiorzono Ob.Docedr hab. int. 
Jl„ Woźniackiemu 

d „ Zatwierdzono temat pracy doktorski&~ mgr int. A.Kukucykei 
pt." Wpływ dodatku pary wodne~ na spalania mazutu rozpylanego 
spręśonJ1)0 gazem ~iellłl3J) przy zmiennej koncentrac j i tlenu"• 
powierza;1,c funkcję promotora t e j pracy Ob.Prof.dr hab. int „ 
T.Sellkane. 

e „ Rada Wy ~. ziału satwi.eri sił.s. temat p:rac.y doktorskiej mgr in!. 
w. lład.eja pt." Zal•łnollci p(>ld.fdą paraaatrami siłowyai i 'tecbnolo 
gicmpi1 • w;ykrojach szybko ędłuiająoych kwadrat-owal-kW~drat ", 
powierzaj,c funkcję promotora tej pracy Oh.Prof . d~ int.W.Le~k1 -
nosowi. 

f. ktwt•risoao tent prac7 4okto.rsldeC, 11gr lal. B. Kasta.er pt. 
";:;trut:tura 1 własności. warstw naborowywanyeh na stall ". 
Funkcję promotora pracy dokiłorskie~ w/w powi-erzono 
Ob .Doc. dr hab. in.ż .K .Praybylowics.owi. 

g. Rada tYydzialu zatńerds1ła teaat prac1 doktorskiej mgr inł .z .Plut, 
pt. " Charakterystyka filtra w1elowar.stwowego do odpylam.a spalia" 
powierU.j'łfJ funkcję promotora tej pnc:7 Ob.Pl?of'.dr int. 
A„Lepiar csykow1 

2Ą W zawiązku ze śmiereia protQK.Żel1l8it1sa, Rada Wydziału po sapo= 
znaniu się z temat:fkfł _prac doktcrskirth ki;óryu11 opiekował się 
prot.K.t~itle, postanowi l A powierSllfł- Doo.dr inł..M.Krucińsk1•
mu tunkoję pro1notora p1•ac d:ektorsk&ch. Ob .• O~. mgr 1Hlt.E.Tat arka11 
mgr int .R.Bab1ńs/4tie.; i mgr inż. J„ Baoińsltiegofl mgr inż.J. Illinicr~:i 
Pnew6d d.oktOJ:"sld. mgr int „ Zd~ .. Puzi ,• n &.'t~ .y 1>rz!fi'k~zać do 
Wyższej S:mkoł3. Etrono~nieme. j ; w skłte.dzie osobo'l!QTm Rad:, V7ydzielu 



brak jes t spec jal.1.st6w o zai;1ter s owaniach metalurgiom.o- ek01: 
miczn;ych„ Próba znalezienia pr omotora tej prao:, poza składea 

osobow3m Rad7 Wydzl a nie d-al pozy~ch lfYD,ików~ 
Z pow.,tsąch wsględ6w ~aistDi.al a konieozność p.rzelt sani.a dals1: 
go p.re&wodu doktorskiego mgr int„ Puai do Wytssej Szkoly 
EkOD iozne~. 

3. Na wniosek Dyrekcji Instytutu, Rada Wydziału powołał• 
0b.4r A. t:nksymowicza na stanowi sko pełniącego obowiąldti Kiero,~ 
ka Zakładu Fisyk1 Ciała Stałego z dnia 1.XII.1973 r n a olaa~ 
do ,O.ll.74- r 1 Opiekunea nsukos,m •Iw Zakładu będzie nadal Pre 
St. Gorcsyca cio dnia ,O.IX. 74 r. 

4. Rada Wydziabl satwler4sila op1ekun6w lat stu9at6w studiów 
wieczorowych. wg. prsecllotonego wyka•. 

s. Rada W7dsialu sawierclsila skład osobowy Komitetu. Dnia Hutnikt 
Ob.Ob.PnewocJnJ.cqc:, - Prot.dr 1ni.W.R6łański, Cslonkowie -
dr iDż.M.Blicharski, dr 1nż.J.Leżańsk1• mgr int.St.Gacek 

6. Ob„Prodz1ek• Doc.dr 1ni.M.Kru.cib.sk1 nrócil st.ę 4o Zebraa:eych 
z prośb, o uagitowanie wsrid student6w na wyUadach akcji 
z wierania 6w o st,pendie fundowae. 

7. Ob.Prodziekan oc.dr ltab.int.A. Jlugoss saapelowal o wlęcsenie 
się 4o p:rzygo~owaia hani.onogram6• simowe~ sesji egsaainacy;jne 

8. Ob.Prodziekan doc.dr hab.J.RJś swrócil prośbę o prseslanie 
ankiet w sprawie opracowania skryptów. 

9. Prof . dr h b . K.Muro zapomal Radę 'iiydaialu • aktuałn4 daialaln 
ścią nauko•• i qdaktycSD4 Zakładu F.P.!11. 
W swiąsku s ty -,.ięula się o~ywiona dyskusja 

a. Pr ot.dr hab.St.Gorczyca zapytał: 
- ile publikac j i , raypada na je'1nego pracov,,nika na o~tan.i rok ? 

- ile reterat6w wygłosili pracownicy Zeltladu na konferencjach 
kra;Jpwtch? 

- jakie j e~t obciątenie dydaktyczne possczeg61.nycb pr acowników 
b. dł.lc.dr U.Krucińnki zapytuje: 
- cey profil prac naukowo-ba.i awczych nie pokr7wa się z działa-
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lnoseię nauko ą Zakłelu Stalownictw 
o. Joe.dr hab.R.S yndler zapyt~je: 
- jak &eakl111atysowal1 ~ię pracownicy poprsednioh dwóch 

Zapadów w obecWi je~m. 
Prof.dr hab.K.Mamro odpowieizial z kolei na postawione pytania. 

laącznie pracownicp Zakładu Fizyko- chemicznych Podstaw l:letalu ... 
gii opubliko all 217 prac, s tego roku 1973 - 2?. 
Łączna ilość wykon;,wanych prac nauk:owo-be.dawezych wynosi 55. 
W oetatnich 2 latach pracownicy Zakładu brali udział w 6-ciu 
konferencjach, 2 zagraniczne. :,,ygl sz~e na nich 8 re:terał6'r . 

Wszyscy pracownicy nauko o-dydaktyczni posiada34 pełne p nsus d-yd~ ... 
tycsne. 

Dzialai\,ść naukowo-badawcza Zakładu FizykochemicZ?11ch Pc4etn 
Metalurgii swoim profilem jest +!ewnołcią sbl1tona do ds1alaln.ośo1 
Zakład• stalownict a ~ednakże nie następt~e dublowanie. 

Nie odcsuw się jakoby pracowniey obecnego Zakładu pochodzili 
s dw6c:h r6tn1ch. Nastąpiła pełna integrac3a i konsolidacja co uwida 
csnia się w bielące~ działalności nauko o-badawczej. 

Na tym posiedzenie zakończono 

I 
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11 0 Pr°: ,<U babo !?oS~ka:,a • 2',U.t.l~ . ':obniki C1ep~a~ v~~-. ; ~i 

120 Proz odR babc P oWa ·h&:,k - Za oPl!; .. 0.?6_ .ki J?laste "' 9 ~ -L~ 
1,ePl!cf ed.'! ab$ lł o'Weeiek - kl.., Prze 6b 1 .Ple.st ,;, _____ W.Wi 
14 D C o@ hal>c olllue,~s - Z&Jdo oksc-nictua o " ~~L..-c.-~---:.""'~ • •• . , 
150 Dcc...,dJ? , o i · . łiS - ?.afd o S al nietca e „ 
160 Dec~dM ;J „rz,~ch .... Za.kl,, ·alUl!gii ~ :ros k 

17, Doc .dlł Z.Jsglars - .a~. Pz~ l!6bki P. ~e.at <J ~ 1~. o .. • 

18e Doc l>d hsbe J ,::,Ka~ - ~akllł aeta.~ozna~sg',I',,,. • · ~ .• • 
9.., Doc. isitml&lsld - Zakł., . he Pcds~••e a o • • ., 
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2So Doc .) tb J uLeei eo 1 - I "'i o . wst11 
o Doc ud.f babo Johde~ 

'Z'J„D c ~d~ .A G asW! 

Z.a.klo 

280 Doc .ad..2 - b o 11 oret~ · ecki - Zn :..lv 

29 Ooc "ca Zi;Os1ke. - la' 1 
300 Doo od.2 Zv Obu z o - Zakł G 

31 „ Doc odJ: bab u it .:i l?rzth:ylo~1c$= aklc:. 
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1u Docad.f bab . RoSZJndler 
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Protokół 

• p.oe1edzen1a l'łady Wydziału Ketłllorgtcaneao, kt6re odbyło at, 

,, dnią i '1 K!llłl .. aavar • 
Obeonl: Pr•••otnte~ - Dmitkan Prof„dr hab11.ia& • .Jan Janowakt 

członkwit - prot.dr F.8yx-tns,, prot,dr bab.S.Goroeyr,s 

lltll&Ułl 
1. voo.dt bab. t .ssyndlor 

2. O, tu.F. Bipk 
3. Or 1nś. K.Goleo 
•• Dr B.-&.eja 
5. Dr inż.L.Sadot 

rot.dl' iu.W.Leek1·ew1oz. prot.dr habll. :h 

te • .uamro ,prof. r babi 1. tnt.'f •. Pawlik .prot. 

dr tu.W.R6tajakł, prot.dr hab.ł.senkara ~ 

prot.dl' bab.P.Wasiunyk, prot.dr hab.B. 

osiek. doe.dr hab.A.Długoea. ooo.dr • 

-B16łOWG8. doc.dr ,1.J'rydrytlh. doc.dr hab „ 

J.Karp, doo.dt J.Kowal1kt, doo.dr J. 

Ko•ł•leki• doc.eh" .Kruciń*l, dco.Ir 

a.Kustdski, doo.dr A.tepiarozyt, 400.dr 

J.Lealeokl, doo.Or bab.J.lłałej, doc.dr 

.A .• Mezur, doc.dr hab.M.Moraw1eok1 .400.or 

Z.Obueato. doc.dr hab.tc.Przybył.-toa 

doo.dr M,ftaezydskl,doo.dr bab„J.By~, 

doo. dr bab. A. St ar on ka. doc, • dr A. Sobi,lł-a·t 

doc.dr hab. R.Sl)'Adler. doc.dr bab.R. 

o,niaek1, doo.dr P.szwagrzyk, 

Dr A. takaJ110Włct1. prot.dr R.Benoaeh. 

- l•8ZJ Sekretarz POP PZPR 

- Pr S5e1'Gdn. BZ ZNP 

• l>elegat Praoown.~aok. 
- Delegat Praoown,Nault. 
- Del t Praoow.n. auk, 



Nieobeonl,t".--:5 usprawie dliG1li: Vrof „ dr L.rozłowsk1 ,pror. , .. :\fnll,ieur 

pr,_of udr.E„ tiazanełc, ooo.dr Z.Jagl~t" 

doc„dr z Kubas ,doo.dr Z.Osika 

Posoa~a11 nie usprawiedliwili swojej nio obecno~o1. 

L_orza~e~ d?.iepP,y obraą: 

1. Zat,1ierdr.enie 11rotokołu l:ady · · yBz·'ału z dnia 2G. XI.1973r. 

2. Wnj osek: o na<lnn.i o st opnia a oi·tora n. t .l!'łgr i nz.C zcslm1owi 

Ilf· P-ŻDZO\ I 

3. ~.ni oseł\ c. nadanie stopnia lh• ł;;t ora n. t „mgr inż. 

Ginterowi ~JA '. :!-": I,Or' l 

4c ·:niose,c: c naclanic stopnia doktora Dot.mgr inio 

n omanowi ~\ll~ H : r1c1-:J '.· . .' ID 

5. 'Wn:i oselt o nadanie stoi.mia <lułctora n. to mgr A •• - otoJ:•7. lE,: ct:i-1 

6. \Vniose·k o natlanio stopnia dofctora n.t„ mgr 1nz„ 

Stanisławowi P .. -\WLA.-:cf.•J 

'T. JntormacJa o planie pr. c nau!rnwo-badawczych Jnstył utu -• to.lnrtii 

na rok 1974. 

s. Informacja o przygotowaniu do zi ,!1 cwo.~I sesji egzamin a7J•• ~' . 

9. Dzłałalnoi '; ,,--ycbmvawoza z młcdzie~ą na ·· --:-yci ziale .\fetl.llur . t z • 

10. ' ·01ne wnioski . 

Na ~st,pie posicc:zenia 0b.Dz1elcan Prot„dr habil.1n2.Jon Janotrslci 

powitał zapros{f.onyeh t;-;otci w osobach Ob.Ob.Ministra J.Błaszcza!ca, 

,'-iiniat.ra li.T:rzoionk1, Settretarza K.F.P'ZPl~ H1L J. :;or.:otnego,Lot:,.dr hab , 

in:t.L„Króla / t• ol1tooLnika Sląska/ łcroc ,.dr in:L !i . Sabel~ /l:.f1~ Oliwi.ce / 

riw go~:01om Rada Wydziału ud1ieliła prawo głoso,:ania przy p1·zewodact 

dołcto1·skloh z zakresu ,vtelkop1ocoo-n1otua„ 
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Adol• ?rotołi<5ł z posiedzenia Fady Wydziału z dnta 2 C.:Xl.191'3r . _.....,_. 
ostał przyjęty i zatwierdzony bez pop1awek. 

Ad.2. n1oięk o nndąnie §t upnia ,d ot tora n .;,, gf inii.& 

&,ze ławowi 

Cbo ·Prot.dr tnż. J . :,tamro w z.aetępst. le ohor go ' rze oonj. o ząoeg c, 

t{ om1sji C./s <lok torsfcich przowodcSw p1· zec stawi sylwetkę doktorant. 

orn z przebi0g r ozpra ;y C:oktoxak: ie j mgt 1iu.c 11 .t:rożdza. 

Ob„ prof.dr inż. H . ne .oh podttr e{ la wart o$ r, biernej metoor badań 

jej orygjnalnośS.orez perspektywy rozwojO\Ve n-yn1ków tych baeań . 

I,-oo.dr i~. r- oSabela stwierdza.~e ob.cz. Dl'oidz jest specjał istą 

wyso d:tiej k1asy, którego w1adomo(,c1 są podbuclowane teorią. 

AutoaatyzaoJa w1elk1ob pi-0c6w Jcu;t Pl'Zed1iot m rozwa~ań w rótnych 

la-ajaoh 7.8ohodnio uropejst,iot1., Chcieliby oni opisać prVVlllil.111111;;/I' 

pieo6w no prooesaoh fi zykoche .. 1oznyoh. 

1·~.doc.(lr ha" 11.L. f r61 - u-rm~a 1 .że iuoie ~ poclnva116 

rozpr...au-y c1otctors!tiej 01>.mgr int.ci.trożdza, lctóre vp 

oentrujq się <10 jeóner, o paraii,etru. u:te _niej jednak og ·; 

to jest celowe i skuteoino. 

Ob.tt1n1atcr mgr inł.J.Błaszozat-t - z6an1e ::i ,Togo ob.mgr 1 i.Ca. 

I>-rotoe jest nie tylko wybt tnym spocJąli ,sttł ale oiłowiekiea 

• 

o szerofdob horyzontaoh. Hiło mu , odzię?unvoó za tształoen1 a-

praoot.ników nauko,'i)'ctt AGH młodej kadr7 z przemysłu. 

Ob •. tld•t•r 11111' tu. i. .frsotcmka - etw:le.rłr.a • • wielkopteeowntotwc 

jest jcdn1 z najtrudniejstf'oh <lz1cdz1n techni!t1. Praoa dokt or ant a 

: ·y liozuja dujrl dynaoi-cznoś6 i t ę dynamiczność repre zentuje d d t toran. 

i du~ą pr-zyjo:;inoeoi. Ob. :,łintster gło owae będzie za nadanie-n:, ob„ 

mg:r in~.cz.lrożflzowi stopnia do!,tora n.t. 



Tow.J. NO\votny - J Sokretarz r ?. P1 P1 . IliL - pot'lkrEn la tże Part ta 

w:i qże r oczynania z r mroluoJ ą naukooo-tech i czną, lctóra miał y 

nlołat , ·e ?.aclanie be2 p o., ocy profesorów i docentów. 

Ob.doo.dr inż. I< ."' us1ńsk1 - tudiował razom i ob.Cz.lrłłdzem. 

t może atwierdri, .. Jęgo praoow:I tot -~· , olezońsko~6 1 smnionn. oś6. 

o zakończeniu dystrnsJi ł , zi elcan Ob.prot.dr bałJ1l.1nż.Jan an, f 

sarząd~' ił tajne 3łoeowan10, w wynif<u , którego r:ada r;ydzi a. I . 

46 u11rawni nyot: do głos O\-:ania ,przy 39 obeonych: 39 głosdw 1• · 

O ... nie" O "llstrzy13''/uohwal i lo jednomyłlnie ndaad mgr 1n2 . 

Czesławowi Tro:t ,:o 1 stCJpioń doli.tora na11k teohnic~nych. 

Ad.3 • . ,.·nt,osek o .g~dante §topn a do~tora p1j 1 mgr 1n:ł; . 

c.ante owt lliPJS U .,C ,n 
ob. r>r.o t. er · nż. 1' .- JJc s ?cicwict j ak c p:r2"owGcin1c2ąoy -:' omisji d/s 

doktorsłtioh 1>r~ dstawił syl,,;etkę dolttcrant, or z pr1.e bieg 

rozr1ratTy doktorskiej mgr in~. G:intera Haneela. 

t,b.prot.dr hallil .i t. E\los jelt. pod rei11ł wartof'.6 c: 

pr~ez dolc t oranta nowej metody pozwalająooj na ua 

'"')'stępujących prey '7alcewaniu oraz obliczenie 

~ . . nUni tajnego głosowania ,zarząr1 zonego p:rze-t. o. 
41 

Fafa ~.-·yc1 ~•. iał u /na up1·awn1onyoh do głosfflrania r1rą 

głosów " t a!i: ., 34, 1'nto;' 1 ,, .,.s~reym. 1 /uobwalila 

Gint rowi Uanselow1 st-0picń doł.ctora nauk teobnto·u 

A .4 . ~~_!_o_nadonio. st.,,!)~pta d,, t ora Ert1 mgr.in&. 

r ępow:ł. I{pihn1oklemu1 

Q 

Ob.prof. dr hab1.inż.K.Mamr w Nst -,pst1vle dlorego Pr.zC\~O c'! li Zf.r 

cego !~ooisj i d/s doktorskich przedstawił -,1wetkę dO!tto:ran 

oraz pr ... ebieg r zprawy doktorskie ' mgr int.n „ICnibnick · ego. 

Zarówno prof .R.Benesch jak 1 ob.doc„A.Staron'ka u•aża.jli za 

bardzo conne wyniki pracy doktoratti-oj dla literatnr„ rwrnkowe.1, 



: 1 oćlziwia ją.c 2apał rlol,tornnta j wytron:,; ystanio eksperyment.u 

J>;~ teł~an ·~'1· of'.,łtan Ja.n0t.ski zar .::ą.u :~ił tajne głos m·.-anie, w ·:yni k 

tr tórego : .. adff ·.--ydzialu I 11a 4" uprawnionych dQ ~łosm-:cmia 

doktor a naulr. ,t ochn!cznych ~ 

--------------·-----------~lld.f zo J o~viv J;;J.?!_oozi o ;I owt; 

Ob. , ·r of „ dt h9b „inż. Pn Y:asiunyk 1:: zaet r~ps 1 Wie >tzcttodni-c r ąceg,; 

~··o:n is~j1 d/s ~ol;tor s t,1ch przo,~ 1: t n-r11 ł syllretlcę dol·torim1a or z 

przebieg rozp:ra\)-y d{} ic orskio- mgr .A " X ołodzieJii„ 

Ob .• Pr of. d~ T, ~i ech jak n pr anot or podkrei lił wart.oi (~ ~,ynUr: 6,v 

bac?mi cl olitortrnta mających c! u1, e zastosowanie w priemy E> lc pr::y 

aut omatyzacji ~ Praca dołd or f1 l~a w/w jest cryginalria . cel J 1.rn t 

OS j/\gni~ty . 

\',' wynilru ta j neg o głoso,;·an.ia zarządzonor.o pr.zez Cb.l zi mlft 

11acJa Wydziału ;na ,13 uprnwntonych do e;łoso,rania, pr zy 311 

JJ1gr A p Ko! .od .i ej owi stotJień ( I ok tora na ult 1.echnioznydl " 

ad„6 .,. ~·:niosek o nadani e sto ;- nia, dokto:ra nt ... ggr: inż ... 
~::tanieławo\T!, PawJałcow i 

0.bo pr·ot „dr habo inż . P. ~ --esiunyk w zast ł pstwi e Przcfttodn icz .ącQ,g o 

i:omisj,! c1/ s dolttc+rskioh pr-zcdstawił sylwetkę doktoranta o:n:; z 

pr :r.cbieg· ·r ozprmvy dol<torsk:le j mg1· i nż. stan1 słłr:;a Yawlaka „ 

Ob „ 'd.oooclr tl. !<arp j a ko promo.to1· w/w pr acy p odt\'.rc:'lił źo <luży.m 

osiągni · ciem doktoranta Jes t nr;mnm·:a::de najnowszych :act od 

poznawczych stru?ctury atop6r. ~olaza „ 
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'l'eaat pracy doktorekia.1 ma obarallter aaukO\.y o ,-m uaozeniu 

dla pra t:.tż w n11m.oooh oras atoncn,1 dla noatępo,oh prao uuko

~h baą • tego eab'e••• 

ub. doc.dr tu.\':.sa'91a słoi,-ł podm1ęlt0'7allte ~(łerow:totw Z-du 

:. eta102nauettva aa cłeałtonałe prt:Jtt0tOt".'aoS• dotycbcsne0\\7oh do!ł:to<m,; 

r•11t6\f. (1b.ob.1Sacto•ow•ktego, Pedalca b.odąoyob pełnor.ortot'oic,.... 

\~·ymi prnommStamt ... kt. 

v. 'ITy.ittr·u taJnogo cloeou-uta zartaQd:!CJIIOUD priea t :zt•kana , ' ł!da 

: y<lziału /na -ta uprawni OAJ'Oh do cłosowanta p1·~, 3-1 obecnych, 

r-.2 ,złoaów ·tarr o ··n:te„ I "~··strz,.n'1 • /uołm'allła •dać mgr lnż . 

st, Pawlakowi at opieli doktora nauk teehnto : DJOh. 

act,7, Jn#o:+'291,iłł. A ttlARll Pll2 AIYllO&O:U4dłlV9l l&1txt i~ . 

;,1gtnlP1tłJ, R1 go(l. JQfł 

v-co 1., cktor Jn&tJ'tUt!.1 :Joł(llurgit Psot.dr ,.~.li „BfłllOSOh ,,s: EO{L 

tył s1>r ar.02c1001e e prao I:.ł oro~ zalołeDle ł PlGn pracy s · ! 'N 

/zaJąozn11\ de t:"trlq4n u lnatytuo!e/. · * :':10v.S•łu w""I ~r r ~r 

~ante przyjęła do a coer.tuj,oe3 ~1ac1G.1to4oi. 

ad · a • • : gł ormo1Jo o l•l 2.z1t.o·UeVJlD&U 41 &if10!ll3i !Sl.11 .ru-.:.r~ • .,,.· .,· i"q· ~ . .. , 

•:.b .. :1ro<Jz:lołtan doc.dr bab. 1nł,A . l·ługoaz przotst ar.J :i ~obrc ;•,_ 

etan pi ?.ygotocan1a do zt..r or.rej aoejj •~~inacl:- JneJ rll a r·~u ,.(. n:.~ 

1.11 1 Il-f!O r. ora:r ob. PrQdztelum doo.dr 1na.;: ... ·· .1. :101; ~,• \ 

61D stllc1Gntów ·: V 1 Vr . 

: :ar r.; onogroa ~1 ~m-;ej sesji Cit:7.a.=iiaacyjnej 7. os t o ł op:ro cm:-. ·y · l ł 

<!any ~o or; · tneJ ·: icC~ ~~ ci nf uC0;1tót; -

f1la stmJic-St1 irico ~c,rot=,- ··, ,a,-tót"t 1;onsnltac./ jllyc t, 7.vs· [:,ni :!:: : 1. 'f'::'et· 

to:·:an, ~; ~: o·.7~. ,o:cu 
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F.6wooześn1e ob.doo.dr J. lif• r.a•petowal do uykJ:adowocłw o koctro

lowante obecności t wptspan1e do d&1enn1ka trolol •jtd dydatt, 

\V \1JDi ku cj,y@!tusji nad prey~otwam• zimowej soaji OB,aminacyj .... 

nej I.ada 1::'yd~iału postanowi la me u6z1elać sonolei1 pracotrnitton 

nauko~ym na zimowe alopy • okresie aeaj1 ea•imtnao,3neJ. oraz 

rospatrzyń mot11wo,:S llaysrconta vna1rodzenia dla prao0'7nik6l'.' 

oaokonyoh za przeproriadzentecg•aetndw. atoro ,,,.nik 01za~tnu 

stanowi dla atudent6w ltorąstą problem f1Dalleowy. 

w przypacjitu Dieobocno,o:l e1Mmtnotordw " ouale sea.11 egaa:u:i na..

cyjnej btdą \vyciqptQte koneetn,enoje. 

ad.9. Dzigłglaotid FDhP!,UM I lłtd1łeff 81 1;·1111a111 ltStłUU!,lS.; 

Ob. Prodsielran doo.dr 1na.A.~!qoa,; sapoaiał aebranyob • piamem 

ob. Prorettora d/1 Nauoaaaia ,r aprawte ■Ołltw•ot oóaaacuaen 

i u,r6in1ei etudntdw zo dobre wyaitł w na■oe. O'b.doo.di- ·A. fłog:os r. 

prsedłołył ąłtaz •f.adent6w /snaJ4Qje eit ,r tsiekanaoie/, kt1frz:v 

r.o•tali Odr:neozen1. .ada ·57f~iał11 utwterGetła t'/Ykaa, 

a4.tO. ~01a.wpiuJsl 
a/ Na wnjosek Ptee,u>dn1oZQeego KomtaJł -•tndw, 1.eda ,'Jda1.ało 

postanowiła wyetuSó • •A1osltł do ~b.R•ktor• o nadanie eb . 

~. Strugale dJPlOllłl • lfJ'l'6Nteat• erem ,, ąMM1• tt/w aagi,ooy 

W \V)'9okoaie1 8000 Ił. 

b/ Na m1ioaak J..yrekoJ f Jo•t7tału . t:ada t:-fdsłatu poAtanowił:a w,stą ... 

pi6 i wn1oek1em o HJlfOłMfe ob • ..:r łat.n.okonia na stmowtstco 

aa,etenta nb. & dDfea S.J.197C •.tnJqeep cbeeaS• etuo11:i.sko 

tał)ratere aetalup. 

o/ • • wuosek 01> .. PrO.Sał.ekalle dee.o, taa.1.1,,.1a Rada -~)'dziełu 

•~•lita ekre,ltć z lłaty nez••tmt.Sw etll4ichr dotttoraocktub 
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olt. ob.mgr 10&.t . R o.zr:aclor{akĄ .~r 1aa.J.M9drec1, :lHC(' 

z powodu dlugQtrwał•.1 n:teob '.: onńot na ,-a,ięc:iac ·: 1. 

d/ , b. Protatelraa doe.t1r łaabtl.taa.A.Lłqoazpr~cuB <,t J\ 

l!01lran,II .c,doote db.mc;r Sm.Ngtł7a0-Cong-, an r, ci' ·'.'t' -; ,3 ~;.-, 

.1r7.ewodu doJ,tor1kie10. 

r;,/ t ada · y~~~ tału EatlTterdFiS.!łl temat praey dol,t o1: ~t :J•. ·: 

1 t" ;-,-~1ly .• atcłudu.tkcnv etrultturalPJoh na obaaal :t1,1· 

': ęłu.nt• •tali beln1tyeznoj 14 ft)OfflCP " pcmi e r :-u. ~>J• 

tunkoJt ,>ro11otora ł•J prao, ob.doo. dr 1nt.A. '.'.~a2,Jr---:. ,$ ''~ . 

r /w ~oatał t.wolatoQ7 • obGViqalm zdal'i'ania ·· o:) o:;t, ,; ,, :u:-

prawdzaJ,0010. 

Na. tJm pos1edgea1e llakor.oaoao„ 

tziekan 
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