
ZARZĄDZENIE NR 33/2010 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica  

w Krakowie 
z dnia 25 sierpnia 2010 r. 

w sprawie kształcenia pedagogicznego pracowników i doktorantów AGH 
 
 
Na podstawie art. 111 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.), art. 19 ust. 1 Statutu AGH,  
§8 załącznika do Uchwały Senatu nr 19/2007 Senatu AGH z dnia 28 lutego 2007 r. 
w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Górniczo-
Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, w związku z §8 załącznika  
nr 1 do Zarządzenia nr 36/2007 Rektora AGH z dnia 25 września 2007 r. w sprawie 
Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej, 
zarządzam co następuje: 
 

§ 1 

1. Asystenci, lektorzy oraz instruktorzy rozpoczynający pracę w Akademii Górniczo-
Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i doktoranci pierwszego roku studiów, 
zobowiązani są do odbycia szkolenia pedagogicznego w Studium Doskonalenia 
Dydaktycznego (SDD) na Wydziale Humanistycznym AGH. 

2. Warunkiem koniecznym do zatrudnienia na czas nieokreślony na stanowisku 
adiunkta, starszego wykładowcy, wykładowcy, lektora i instruktora, jest ukończenie 
szkolenia pedagogicznego w SDD na Wydziale Humanistycznym AGH. 

3. Adiunkci, którzy zostali zatrudnieni w AGH po 1 listopada 2002 roku, zobowiązani  
są do uzupełnienia kwalifikacji pedagogicznych w terminie trzech lat od daty wejścia 
w życie niniejszego Zarządzenia. 

4. Dopuszcza się ukończenie innego szkolenia, ale jego porównywalność musi zostać 
potwierdzona przez SDD na Wydziale Humanistycznym AGH. 

5. Posiadanie wcześniej uzyskanych formalnych kwalifikacji pedagogicznych, zwalnia 
pracownika i doktoranta z obowiązku odbycia szkolenia pedagogicznego w SDD  
na Wydziale Humanistycznym 

6. Plan i program szkolenia pedagogicznego uchwalany jest przez Radę Wydziału 
Humanistycznego na podstawie stosownych zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym, po zasięgnięciu opinii właściwych rzeczowo Komisji. 

 
§ 2 

1. Pracowników na szkolenie pedagogiczne kierują dziekani poszczególnych wydziałów 
lub kierownicy jednostek pozawydziałowych. 

2. Szkolenie pedagogiczne dla doktorantów realizowane jest w ramach zajęć objętych 
planem studiów. 

 
§ 3 

Wydział Humanistyczny przed rozpoczęciem roku akademickiego zobowiązany jest 
przekazać zainteresowanym jednostkom AGH plan oraz program szkolenia 
pedagogicznego, a także umieścić go na swojej na stronie internetowej. 
 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 
2010 r.  

 
R E K T O R  

 
 

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś 
 


