
SZKOtY WYZSZE Lubelskie uaelnie wybierajq rektorow 

Lekarz pokieruje 
medykami 
• Prof. Andrzej Drop, 

dotychczasowy 
prorektor uczeini 
ds. klinicznych, b̂ dzie 
nowym rektorem 
lubelskiego 
Uniwersytetu 
Medycznego. Tak 
zdecydowaliwczoraj 
uczelniani elektoizy. 
Dzis czas na 
politechnikQ. 

MItOSZ BEDNARCZYK ~ 
bednarczyk@dziennikwschodni.pl 

W wyborach startowalo 
dwoch kandydatow. Prof. 
Drop (lekarz) byl do tej pory 
prorektorem uczeini ds. kli
nicznych. Jest tez kierowni-
kiem I Zakladu Radiologii 
Lekarskiej UM. Drugikandy-
dat to prof. Janusz Solski (far-
maceuta), ktory pelni teraz 
funkcj§ dziekana Wydzialu 
Farmaceutycznego z Oddzia-
lem Analityki Medycznej UM. 
Jest tez kierownikiem Katedry 
Diagnostyki Laboratoryjnej. 

- Prof. Andrzej Drop zdobyl 
258 glosow, prof. Janusz Sol-
ski 84 giosy. Rektorem eliek-
tem na nowq kadencj^ zostal 
prof. Drop - informuje Wlo-
dzimierz Matysiak, rzecznik 
UM. Po ogloszeniu wynikow 
rektor elekt nie kryl, ze jest 
wzruszony i zaszczycony. 
Powiedzial, ze chce spokoj-
nie przeprowadzic uczeini? 
przez swojq kadencJQ. I ze na 
pewno czeka go duzo pracy. 

Prof. Andrzej Drop zdobyt w wyborach 258^osdw / b^dzie 
rektorem po wakacjach 

Dotychczasowy rektor UM 
prof. Andrzej Ksiqzek nie 
startowal. Rzqdziuniwersyte-
tem drugq kadencJQ z rz^du, 
wi?c - zgodnie z prawem 
- nie mogl si? ubiegac o kolej-
n^reelekcj?. 

• Dzis wybory nowego 
rektora Politechniki Lubel-
skiej. Kandydatow rowniez 
jest dwoch. To obecny szef 
uczeini prof. Marek'Opielak 
oraz prodziekan ds. nauki 
Wydzialu Elektrotechni-
ki i Informatyki prof. Piotr 
Kacejko. Wczoraj obaj kan-
dydaci spotkali si? ze stu-
dentami i pracownikami 
uczeini. 

- Wybor rektora przez ko-
legium elektorow uczeini od-
b?dzie si? 13 marca o godz. 
10 w auli Wydzialu Inzynie-
rii Srodowiska - zapowiada 
prof. Andrzej Wac-Wlodar-
czyk, przewodniczqcy uczel-
nianej komisji wyborczej. 

• Spokojniej jest na Uni-
wersytecie Przyrodniczym, 
gdzie kandydat jest tylko 
jeden - dotychczasowy rek
tor prof. Marian Wesolowski. 
Spolecznosc uczeini wskaza-
la go w prawyborach. 

Przyrodnicy, jako jedyni 
z najwi?kszych lubelskich 
uczeini, wylaniajq kandyda
tow na rektora we wczesniej-
szym tajnym glosowaniu. 
Studenci i pracownicy pisz^ 
na kartach nazwisko kan-
dydata i wrzucaj^ do urny. 
0 fotel rektora moze ubiegac 
si? ten, kto zbierze co naj-
mniej 150 glosow i ma sto-
pieh naukowy co najmniej 
doktora habilitowanego. We
solowski zdobyl 906 glosow. 
1 j ako j edyny przekroczyl wy-
magany prog. Wybory, ktore 
b?d^ tylko formalnosciq, 26 
marca. 

• Na U M C S wybory 
-wkwietniu, naKUL-wmaju. 


