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studentom, którzy stanowią nowe pokolenie odbiorców 
sztuki, choćby niewielki wycinek  bogatej, szlachetnej 
w formie grafiki. Na wystawie znalazło się 14 prac, 
reprezentujących obszerniejsze cykle: „Skrzydła”, „Po-
dmuchy” oraz „Ślady” – dokument aktywności twórczej 
artysty z lat 80-tych. Niektóre z nich to figuralne kom-
pozycje bez tytułu, przedstawiające pozbawione szcze-
gółów szaro-czarne zarysy ludzkiej postaci. Inne, bar-
dziej abstrakcyjne, wnoszą ruch i wysmakowaną ciepłą 
kolorystykę. Mimo pewnej zagadkowości i tajemnicy, 
jaką wnoszą owe zarysy i cienie, świat przedstawiony 
w prezentowanych dziełach nie stwarza wrażenia nie-
pokoju, jest bowiem skończony i zamknięty. Te wyrafi-
nowane konstrukcje wyrażone są równie wyszukaną 

formą graficzną. Obok technik tradycyjnych jak drzewo-
ryt, linoryt i monotypia spotykamy tu prace wykonane 
„techniką własną” . W tym określeniu kryją się ekspe-
rymenty autora zmierzające do doskonalenia warsztatu 
graficznego i odkrywania nowych możliwości tworzy-
wa, zwłaszcza ulubionej przez niego bibuły japońskiej.  

O sztuce Janusza Skiby wypowiadało się wielu kryty-
ków. Motywem łączącym te wypowiedzi  jest zawsze 
uznanie dla „osobności” artysty w zakresie jego poszu-
kiwań formalnych, służących wyrażeniu własnej praw-
dy o człowieku. 

Ewa Nodzyńska 
Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki UZ  

  

D I A R I U S Z  P R A W N I C Z Y 
 Od 1 maja 2003 r. obowiązuje ustawa o stopniach 

i tytułach naukowych oraz stopniach i tytułach 
w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. Zgodnie 
z ustawą stopniami naukowymi oraz stopniami 
w zakresie sztuki są doktor i doktor habilitowany 
określonej dziedziny nauki lub sztuki w zakresie da-
nej dyscypliny naukowej i sztuki. 
Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 
doktora może otrzymać jednostka organizacyjna, 
która zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co 
najmniej osiem osób posiadających tytuł profesora 
lub stopień naukowy doktora habilitowanego, repre-
zentujących dziedzinę nauki lub sztuki, w zakresie 
której dana jednostka organizacyjna ma otrzymać 
uprawnienia. Uprawnienia do nadawania stopnia 
doktora habilitowanego może otrzymać jednostka, 
która w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnia co 
najmniej dwanaście osób posiadających tytuł na-
ukowy profesora lub stopień naukowy doktora habi-
litowanego na warunkach powyżej określonych 
(Dz.U.03.65.595).  
 Rozporządzenie MENiS z dn. 26 marca 2003 r. 

w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty 
wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na 
studia wyższe w roku akademickim 2003/2004, 
o którym pisałam w poprzednim Diariuszu ukazało 
się w Dzienniku Ustaw z 2003 roku Nr 62, pozycja 
556. 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu z dn. 20 marca 2003 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków tworzenia i funkcjonowania za-
miejscowego ośrodka dydaktycznego oraz tworzenia 
filii lub wydziału zamiejscowego uczelni obowiązuje 
od 25 kwietnia 2003 r. 
Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny może być utwo-
rzony, jeżeli: 
 liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych 

w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni 
prowadzącej dany kierunek studiów na poziomie 
studiów wyższych zawodowych, posiadających 
tytuł naukowy profesora, stopień naukowy dok-
tora habilitowanego lub stopień naukowy dokto-
ra, stanowiący minimum kadrowe dla kierunku 

wyższych studiów zawodowych, o którym mo-
wa w przepisach w sprawie warunków, jakie 
powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i pro-
wadzić kierunek studiów oraz nazw kierunku 
studiów, jest większa od tego minimum kadro-
wego o co najmniej 50%, 

 zajęcia dydaktyczne prowadzone w zamiejsco-
wym ośrodku dydaktycznym nie stanowią więcej 
niż 70% godzin zajęć przewidzianych dla danego 
kierunku studiów, 

 baza materialna i dydaktyczna zamiejscowego 
ośrodka dydaktycznego, w tym liczba sal dydak-
tycznych, laboratoriów i pracowni, umożliwi 
prawidłową realizację kształcenia na danym kie-
runku studiów, określone powyżej, 

 spełnione zostaną wymagania dotyczące propor-
cji nauczycieli akademickich posiadających tytuł 
naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 
habilitowanego w stosunku do liczby studentów, 
na danym kierunku studiów, 

 zamiejscowy ośrodek dydaktyczny zobowiązany 
jest posiadać księgozbiór obejmujący literaturę 
podstawową dla zajęć prowadzonych w ośrodku 
w zakresie poszczególnych przedmiotów. 

Warunki określone powyżej muszą być spełnione dla 
każdego zamiejscowego ośrodka dydaktycznego od-
rębnie.  
Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni może 
prowadzić w zamiejscowym ośrodku dydaktycznym 
zajęcia dydaktyczne w ramach programu studiów, 
jeżeli kierunek studiów odpowiada zakresowi po-
siadanego przez tę jednostkę do nadawania stopnia 
naukowego doktora. ( Dz.U. 03.61.538.) 
 W dniach 23 – 25 maja 2003 w Opolu – Kamieniu 
Śląskim odbyła się Konferencja Rektorów Uniwersy-
tetów Polskich, na której zaprezentowano projekt 
ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Projekt 
ustawy dostępny jest na internetowych stronach 
Fundacji Rektorów Polskich www. frp.org.pl.  
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