UCHWA A NR 26/VI/2006
Senatu Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej w G ogowie
z 14 czerwca 2006 roku
w sprawie przyj cia apelu do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 27 lipca 2005 – Prawo o szkolnictwie wy szym
(Dz. U. nr 164 poz. 1365 ze zm.) Senat Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej w G ogowie
zwraca si do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z nast puj cym apelem:

Pan
Prof. dr hab. Micha Sewery ski
Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego

Szanowny Panie Ministrze,
Zwracamy si z apelem o przyznanie naszej Uczelni uprawnie do kszta cenia na kierunku: metalurgia od 1 pa dziernika 2006 roku. W obecnej sytuacji, przy braku pozytywnej,
ale tak e braku negatywnej (o przygotowanych syllabusach i kadrze naukowo-dydaktycznej)
uchwa y Pa stwowej Komisji Akredytacyjnej, która – zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1. ustawy –
Prawo o szkolnictwie wy szym – jest wnioskiem lub opini wspomagaj
Pana Ministra w
podejmowaniu suwerennych decyzji.
Senat PWSZ w G ogowie wyra a zaniepokojenie argumentacj Pa stwowej Komisji
Akredytacyjnej dotycz cej wniosku dla nowego kierunku: metalurgia. Wniosek zosta przygotowany pod opiek naukow i kierunkiem merytorycznym wydzia ów Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie.
Wniosek realizuje oczekiwania lokalnego rodowiska w zakresie kierunku kszta cenia
– najwi kszy lokalny pracodawca: KGHM Polska Mied S.A. zg asza konkretne zapotrzebowanie na kszta cenie w systemie studiów niestacjonarnych (dawniej zaocznych
i wieczorowych) pracowników hut nale cych do Kombinatu oraz przysz ego zatrudnienia
absolwentów studiów stacjonarnych. Zg asza tak e konkretn pomoc rzeczow (przekazanie
kilkutysi cznego ksi gozbioru), pomoc w organizacji procesu dydaktycznego (praktyki studenckie) oraz doposa enia laboratoriów uczelnianych.
Lokalny rynek pracy jest bardzo zainteresowany uruchomieniem tego kierunku studiów, czego dowody otrzymujemy od lokalnych w adz samorz dowych, podczas spotka
z maturzystami, w telefonach od zainteresowanych pracowników Kombinatu i ich zwi zków
zawodowych, w rozmowach z Kierownictwem Kombinatu, w zainteresowaniu miejscowych
parlamentarzystów. Wiele dokumentów potwierdzaj cych takie fakty przekaza ju Panu Ministrowi Rektor naszej Uczelni.
Luminarze polskiej nauki alarmuj , e naszej gospodarce w nied ugim czasie zabraknie m odych in ynierów. Wielokrotnie mówi o tym pan przewodnicz cy Konferencji Rektorów Akademickich Szkó Polskich prof. dr hab. in . Tadeusz Luty. W sytuacji, gdy Uczelnia

nasza wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, przygotowuj c warunki do agodzenia owych
niedomaga systemu edukacji wy szej, Pa stwowa Komisja Akredytacyjna – nie wnosz c
merytorycznych zastrze
do przed onych Jej opracowa – metod administracyjnobiurokratyczn oddala wydanie pozytywnej opinii.
Wierzymy, e Pan Minister, rozumiej c ogóln sytuacj polskiej gospodarki, ale tak e
lokalne uwarunkowania regionu legnicko-g ogowskiego, podejmie satysfakcjonuj
nie tylko rodowisko Uczelni decyzj .
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