
UCHWAŁY SENATU AGH z dnia 27 maja 2009 r. 
 

Uchwała Nr 79/2009 Senatu AGH 
z dnia 27 maja 2009 r. 

 
w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2009 rok 
 

 
 Senat Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, na 
podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zmianami) oraz art. 12 Statutu AGH, 
w oparciu o przedłożony na posiedzeniu Senatu w dniu 27 maja 2009 r. projekt 
planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2009 r. uchwala budżet Uczelni na rok 
2009 z wynikiem dodatnim w kwocie 5.610.200 zł. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Uchwała nr 80/2009 
Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r. 

w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich 
zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach oraz warunków jego 
obniżania i zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 
2009/2010. 

Na podstawie art. 130 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 (Dz. U. Nr 
164 poz. 1365 z późn. zmianami), ustala się: 

1. W roku akademickim 2009/2010obowiązują następujące wymiary pensum: 
 dla pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na stanowiskach profesora 

zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego.       210 godz. 
 dla pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na stanowiskach adiunkta, 

asystenta           240 godz.  
 dla pracowników dydaktycznych zatrudnionych na stanowiskach wykładowców i starszych 

wykładowców          360 godz. 
 dla pracowników dydaktycznych zatrudnionych na stanowiskach lektorów i instruktorów  

           540 godz. 
2. Zasady obniżania pensum dydaktycznego 

2.1 Obniżenie pensum może przysługiwać pracownikom, sprawującym następujące funkcje 
w uczelni: 

rektorowi          150 godz. 
prorektorom          105 godz. 
dziekanom          90 godz. 
prodziekanom oraz dyrektorom (kierownikom) jednostek pozawydziałowych 
i międzywydziałowych        60 godz. 
zastępcom dyrektorów (kierowników) jednostek pozawydziałowych 
i międzywydziałowych        45 godz. 
kierownikom katedr         30 godz. 

2.2.Adiunktom, którzy realizują ważne zadania naukowe potwierdzone oceną okresową 
z działalności naukowo-badawczej (5.0 lub 6.0) Rektor na wniosek Dziekana może obniżyć 
pensum o 30 godz. 
2.3. Rektor, po zasięgnięciu opinii właściwego dziekana może obniżyć pensum 
nauczycielowi akademickiemu, który wykonuje ważne zadania, mające istotne znaczenie 
dla AGH i wymagające znacznego nakładu pracy; obniżka pensum z tego tytułu nie może 
przekraczać 90 godzin. Zapis ten nie dotyczy członków Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
oraz członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. 
2.4.Pracownik korzystający z obniżenia pensum dydaktycznego może wykorzystać zniżkę 
tylko z jednego tytułu. 
2.5. Pracownicy korzystający z obniżenia obowiązkowego wymiaru zajęć wymienieni w pkt. 
2.1., 2.3, 2.8 lub pracujący na częściowym etacie nie mogą pobierać wynagrodzenia za 
prowadzenie płatnych ponadwymiarowych zajęć dydaktycznych. Wynagrodzenie za płatne 
zajęcia ponadwymiarowe może być im wypłacone dopiero po wykonaniu obowiązkowego 
pensum bez zniżek. 
2.6. Możliwość obniżenia pensum dydaktycznego dotyczy wyłącznie nauczycieli 
akademickich, dla których AGH jest podstawowym miejscem pracy. Możliwość obniżenia 
pensum dydaktycznego nie dotyczy osób wykonujących pracę w ramach więcej niż jednego 
stosunku pracy (w AGH i/lub u innego pracodawcy/ów) lub prowadzących działalność 
gospodarczą. 
2.7. Dla pracowników wymienionych w pkt. 2.2. godziny ponadwymiarowe liczone są 
powyżej pensum ze zniżką. 
2.8. W wyjątkowych przypadkach, Rektor kierując się interesem Uczelni może podjąć 
indywidualną decyzję o obniżeniu pensum. 



3. Podział studentów na grupy zajęciowe winien uwzględniać następujące maksymalne liczebności 
grup: 

Rodzaj zajęć maksymalna liczba 
studentów w grupie 

Ćwiczenia audytoryjne, konwersatoria 30 osób 

Lektoraty 20 osób 

Ćwiczenia projektowe, zajęcia terenowe, zajęcia 
seminaryjne 30 osób 

Ćwiczenia laboratoryjne 15 osób 

4. Rady Wydziałów (jednostek pozawydziałowych) ustalają: 

a) minimalne liczebności grup studenckich dla poszczególnych rodzajów zajęć, 
b) liczbę godzin za zajęcia terenowe planowane, 
c) liczbę godzin za: 

−  prace dyplomowe (po złożeniu i rejestracji w dziekanacie) 
−  opiekę nad doktorantem na studiach doktoranckich 
−  opiekę nad doktorantem na studiach doktoranckich w języku obcym 
−  opiekę nad studentem prowadzonym w trybie indywidualnym  
−  opiekę nad kołem naukowym 
−  opiekę nad studentem w ramach realizacji międzynarodowej wymiany 

studentów 
−  zajęcia terenowe, których wymiar nie został ustalony w planie studiów 

d) liczbę dodatkowo rozliczanych godzin za prowadzenie wykładów w wymiarze nie 
mniejszym niż 30 godzin semestralnie dla kursów o dużej liczbie studentów w 
semestrach kończących się egzaminem, przy zastosowaniu wzoru: Liczba godzin = 
(N/Nmin -1)*A dla N>Nmin (gdzie N – liczba studentów kursu; Nmin - liczba studentów 
w grupie ćwiczeniowej (25-30 osób – do decyzji RW), A - jest współczynnikiem 
ustalonym przez Radę Wydziału i A≤6), 

e) liczbę dodatkowo rozliczanych godzin za prowadzenie zajęć w języku obcym przy 
zastosowaniu wzoru: Liczba godzin dodatkowych = liczba godzin zajęć 
x współczynnik, przy czym maksymalna wartość współczynnika w pierwszym roku 
prowadzenia zajęć wynosi 1,0. 

f) liczbę dodatkowo rozliczanych godzin za prowadzenie zajęć w formie e-learningowej 
przy zastosowaniu wzoru: Liczba godzin dodatkowych = liczba godzin zajęć 
x współczynnik, przy czym maksymalna wartość współczynnika tylko w pierwszym 
roku prowadzenia zajęć wynosi 1,0. 

g) liczbę dodatkowo rozliczanych godzin za prowadzenie zajęć na studiach 
stacjonarnych w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych. Liczba godzin 
dodatkowych = liczba godzin zajęć x współczynnik, przy czym maksymalna wartość 
współczynnika wynosi 0,3.  

4.1. Warunkiem rozliczenia godzin za prace wymienione w pkt. 4 jako godzin 
ponadwymiarowych jest wykonanie pensum dydaktycznego, które co najmniej w ½ części musi 
być zrealizowane za prowadzone zajęcia inne niż wymienione w pkt. 4. 

5. Do obciążenia dydaktycznego nauczyciela akademickiego wliczane są wszystkie godziny 
obliczeniowe za prowadzenie zajęć dydaktycznych wymienionych w Regulaminie Studiów oraz 
zajęć i prac określonych w pkt 4.b, c, d, e, f niniejszej uchwały. Skutki finansowe decyzji 
wymienionych w punkcie 4 winny być zbilansowane w budżetach Wydziałów i jednostek 
pozawydziałowych przy uwzględnieniu dochodów z odpłatnego kształcenia. 



6. Do obciążenia dydaktycznego nauczycieli akademickich SJO mogą być wliczane zajęcia 
językowe dla studentów uczestniczących w programach wymiany międzynarodowej. 

7. Rady Wydziałów mogą podjąć decyzje o ograniczeniu liczby godzin ponadwymiarowych. 

8. Stawki za godziny ponadwymiarowe za określone zajęcia ustalają Dziekani Wydziałów po 
zasięgnięciu opinii Rady Wydziału (jednostki pozawydziałowej). 

9. Nauczyciele akademiccy, którzy korzystają z obniżenia pensum w oparciu o pkt. 2.4 Uchwały nr 
57/2005 Senatu AGH z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego dla 
nauczycieli akademickich zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach oraz warunków jego 
obniżania i zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2005/2006 zachowują 
prawo do obniżonego pensum według zasad określonych w tej uchwale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 81/2009 
Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r. 

w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na I roku studiów w roku 
akademickim 2009/2010 

1. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie 
Wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 pkt.3 Statutu 
AGH Senat Akademii Górniczo-Hutniczej ustala planowaną liczbę miejsc na I roku studiów 
w roku akademickim 2009/2010 zamieszczoną w poniższej tabeli z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Umieszczone w poniższej tabeli planowane liczby miejsc na I roku studiów w roku 
akademickim 2009/2010 są ostateczne i nie mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Rektor AGH może, na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, zezwolić na umieszczenie 
na listach przyjętych na I rok studiów do 30% więcej kandydatów, niż planowana liczba 
miejsc zamieszczona w poniższej tabeli. 

 
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wydział – Kierunek 
I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia 

Górnictwa i Geoinżynierii 650 420 570 240 

Budownictwo 120 120 60 0 

Górnictwo i Geologia 270 120 360 90 

Inżynieria Środowiska 130 90 90 60 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 130 90 60 90 

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 700 0 270 180 

Metalurgia 180 0 90 60 

Inżynieria Materiałowa 180 0 90 60 

Informatyka Stosowana 160 0 90 60 

Edukacja Techniczno-Informatyczna 180 0 0 0 

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki  970 (990*) 85 275 220 

Automatyka i Robotyka 120 0 75 40 

Elektronika i Telekomunikacja 240 0 75 40 

Elektronika i Telekomunikacja (w j. angielskim) 30 0 0 0 

Elektrotechnika 240 25 75 60 

Informatyka 160 (180*) 0 50 80 

Informatyka Stosowana 120 60 0 0 

Inżynieria Akustyczna 60 0 0 0 

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki  810 (870*) 0 400 100 

Mechanika i Budowa Maszyn 480 (510*) 0 220 60 

Automatyka i Robotyka 150 (180*) 0 120 40 

Mechatronika 120 0 60 0 

Mechatronika (w j. angielskim) 60 0 0 0 

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska  840 150 360 105 

Górnictwo i Geologia 300 30 210 75 

Inżynieria Środowiska 150 30 120 30 

Ochrona Środowiska 120 30 0 0 

Informatyka Stosowana 90 30 30 0 

Geofizyka 60 30 0 0 

Turystyka i Rekreacja 120 0 0 0 

Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska  390 0 440 80 

Geodezja i Kartografia 210 0 290 50 



Inżynieria Środowiska 180 0 150 30 

Inżynierii Materiałowej i Ceramiki  240 60 300 60 

Technologia Chemiczna 160 40 260 40 

Inżynieria Materiałowa 80 20 40 20 

Odlewnictwa  150 30 120 30 

Metalurgia 150 30 120 30 

Metali Nieżelaznych  270 90 120 60 

Metalurgia 90 30 60 30 

Inżynieria Materiałowa 90 30 0 0 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 90 30 60 30 

Wiertnictwa, Nafty i Gazu 300 60 210 90 

Górnictwo i Geologia 150 0 60 0 

Inżynieria Naftowa i Gazownicza 150 60 150 90 

Zarządzania  450 120 390 360 

Zarządzanie 180 60 180 270 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 180 60 150 90 

Informatyka i Ekonometria 90 0 60 0 

Energetyki i Paliw 300 (310*) 60 60 30 

Technologia Chemiczna 150 30 30 30 

Energetyka 150 (160*) 30 30 0 

Fizyki i Informatyki Stosowanej 300 20 0 0 

Fizyka Techniczna 120 20 0 0 

Informatyka Stosowana 90 0 0 0 

Fizyka Medyczna 90 0 0 0 

Matematyki Stosowanej  200 60 60 60 

Matematyka 200 60 60 60 

Humanistyczny 150 60 200 90 

Socjologia 90 60 140 90 

Kulturoznawstwo 60 0 60 0 

Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 150 120 0 0 

Inżynieria Biomedyczna 150 120 0 0 

Razem: 6870 (6960*) 1335 3775 1705 

* W przypadku uzyskania finansowania w ramach kierunków zamawianych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uchwała nr 82/2009 

Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r. 

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku 
akademickim 2010/2011 
Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 oraz art. 169 ust. 2, 3, 4 i 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym z dnia 27.07.2005 (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) Senat AGH: 

1. Ustala warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2010/2011, określone w załącznikach 

nr 1 i 2. 

2. Wyraża zgodę na przyjęcie na studia w roku 2010/2011, z pominięciem warunków 

rekrutacji ustalonych dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, 

uczestników olimpiad spełniających kryteria określone w uchwale Senatu AGH nr 80 z dnia 

28 maja 2008 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w AGH laureatów oraz finalistów 

olimpiad stopnia centralnego. 

UWAGA 

Stosowany w niniejszej Uchwale termin „Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna” odnosi się również do 

Komisji Rekrutacyjnej jednostki pozawydziałowej prowadzącej studia stacjonarne i/lub 

niestacjonarne; termin „Rada Wydziału” odnosi się także do rady jednostki pozawydziałowej 

prowadzącej studia stacjonarne i/lub niestacjonarne. 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82 Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r. 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE w r. Akad. 2010/2011 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Rekrutacja kandydatów na I rok studiów przeprowadzana jest w dwóch etapach. 
1.1. W pierwszym etapie Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonają kwalifikacji na I rok 

studiów na danym kierunku na podstawie wspólnych list rankingowych obejmujących 
kandydatów posiadających świadectwo „nowej matury”, „starej matury”, matury 
międzynarodowej, matury dwujęzycznej lub dokumentu równoważnego uzyskanego za 
granicą. Podstawą rankingu będzie wskaźnik rekrutacji W obliczony wg zasad określonych 
w §2 lub w §3. Postępowanie kwalifikacyjne zakończone zostanie ogłoszeniem list 
kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na I rok studiów na poszczególnych 
kierunkach. 

1.2. W drugim etapie: 
− kandydaci dokonają wpisu studia, 
− Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy odwołania od decyzji Wydziałowych 

Komisji Rekrutacyjnych, 
− Uczelniana Komisja Rekrutacyjna w uzgodnieniu z właściwymi Wydziałowymi 

Komisjami Rekrutacyjnymi rozpatrzy podania o przyjęcie na wolne miejsca na 
studia stacjonarne I stopnia, 

2. Na I rok studiów stacjonarnych I stopnia w AGH mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy 
uzyskali minimalną wartość wskaźnika rekrutacji W = 150 pkt.  



3. Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji określi Prorektor ds. Kształcenia. 
§ 2 

1. Podstawą rankingu dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych I stopnia w AGH 
(z wyłączeniem kierunków Socjologia i Kulturoznawstwo) jest wskaźnik rekrutacji W 
obliczony według ogólnego wzoru: 

W = 4 * G + J……………(1) 

gdzie: 

– Dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo "nowej” matury:  

G – liczba punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu 
głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 4. Jeżeli kandydat 
zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w tabeli 4, to wybierany jest wynik 
najlepszy.  
Jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z obu poziomów, to 
G obliczane jest jako suma wyników obydwu poziomów.  
Jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik tylko z poziomu podstawo-
wego w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest ze wzoru: 

G = N                  (2) 

Jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik tylko z poziomu 
rozszerzonego w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest ze wzoru: 
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Maksymalna liczba punktów wynosi 200.  

J – liczba punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego 
nowożytnego. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden język obcy nowożytny, to 
wybierany jest wynik najlepszy. Wartość J wyznaczana jest w taki sam sposób, jak 
wartość G. Maksymalna liczba punktów wynosi 200.  

– Dla kandydatów posiadających świadectwo "starej” matury: 

G - liczba punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z matury pisemnej z przedmiotu głó-
wnego. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w tabeli 4, to 
wybierany jest wynik najlepszy. Maksymalna liczba punktów wynosi 200. 

J – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z języka obcego nowożytnego w części 
pisemnej egzaminu maturalnego (w pierwszej kolejności) lub w części ustnej (w 
drugiej kolejności); jeżeli kandydat nie zdawał matury z języka obcego, to wartość 
składnika J odpowiada liczbie punktów z przeliczenia najlepszej oceny końcowej 
z dowolnego języka obcego nowożytnego umieszczonego na świadectwie dojrzałości.  

Liczba punktów przypisywana poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie 
dojrzałości zawarta jest w tabeli 1. 

Tabela 1. Przeliczniki ocen „starej” matury. 

Ocena liczba punktów 

rok wydania świadectwa przed 1992 r. 1992 – 2006 r. 

celujący - 200 

bardzo dobry 200 160 



dobry 133 120 

dostateczny 67 80 

dopuszczający - 40 

- Dla kandydatów posiadających świadectwo matury międzynarodowej:  

G – liczba punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu 
głównego przeliczona wg tabeli 2; jeżeli przedmiotem głównym jest matematyka, to 
przeliczenie następuje wg tabeli 3. Maksymalna liczba punktów wynosi 200. Jeżeli 
kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w tabeli 4, to wybierany jest 
wynik najlepszy. 

J – liczba punktów uzyskanych z języka obcego nowożytnego; w przypadku matury 
międzynarodowej J = 200 pkt. z języka angielskiego. 

Tabela 2. Przeliczniki ocen z matury międzynarodowej dla przedmiotu głównego, innego 
niż matematyka. 

 poziom SL poziom HL 

ocena liczba punktów 

7 100 200 

6 86 171 

5 71 143 

4 57 114 

3 43 86 

2 29 57 

1 14 29 

Tabela 3. Przeliczniki ocen z matury międzynarodowej dla przedmiotu matematyka. 

 poziom SD poziom SL poziom HL 
ocena liczba punktów 

7 100 200 200 
6 86 171 200 
5 71 143 200 
4 57 114 200 
3 43 86 150 
2 29 57 100 
1 14 29 50 

- Dla kandydatów posiadających świadectwo matury dwujęzycznej:  

G – liczba punktów uzyskanych w zdawanej w języku polskim części pisemnej egzaminu 
maturalnego z przedmiotu głównego przeliczona wg zasad podanych powyżej dla 
„nowej” matury. Maksymalna liczba punktów wynosi 200. Jeżeli kandydat zdawał 
więcej niż jeden przedmiot wymieniony w tabeli 4, to wybierany jest wynik najlepszy. 

J – liczba punktów uzyskanych z języka obcego nowożytnego; w przypadku matury 
dwujęzycznej J = 200 pkt. z języka wykładowego. 



Tabela 4. Wykaz przedmiotów głównych obowiązujących na kierunkach studiów, na 
które prowadzona będzie rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia. 

Wydział Przedmiot główny 

Górnictwa i Geoinżynierii 

Budownictwo 

Górnictwo i Geologia 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

Inżynieria Środowiska 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub 
biologia lub geografia 

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 

Metalurgia 

Inżynieria Materiałowa 

Edukacja Techniczno-Informatyczna 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub 
biologia lub geografia 

Informatyka Stosowana matematyka lub fizyka lub informatyka 

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki 

Automatyka i Robotyka 

Elektronika i Telekomunikacja 

Elektrotechnika 

Informatyka 

Informatyka Stosowana 

matematyka lub fizyka 

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 

Mechanika i Budowa Maszyn 

Automatyka i Robotyka 
Mechatronika 
Inżynieria Akustyczna (studia 
międzykierunkowe) 

matematyka lub fizyka lub informatyka 

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

Górnictwo i Geologia 

Inżynieria Środowiska 

Ochrona środowiska 

Informatyka Stosowana 

Geofizyka 

Turystyka i Rekreacja 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub 
biologia lub geografia  

Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 

Geodezja i Kartografia matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia 

Inżynieria środowiska matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub 
biologia lub geografia 

Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 

Technologia Chemiczna 

Inżynieria Materiałowa 

Ceramika (makrokierunek)1 

matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia 



Odlewnictwa 

Metalurgia 

Wirtotechnologia (makrokierunek) 1 
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub 
biologia lub geografia 

Metali Nieżelaznych 

Metalurgia 

Inżynieria Materiałowa 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub 
biologia lub geografia 

Wiertnictwa, Nafty i Gazu 

Górnictwo i Geologia 

Inżynieria Naftowa i Gazownicza 
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub 
biologia lub geografia  

Zarządzania 

Zarządzanie 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 
matematyka lub fizyka lub chemia 

Informatyka i Ekonometria matematyka lub informatyka 

Energetyki i Paliw 

Technologia Chemiczna 

Energetyka 
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka 

Fizyki i Informatyki Stosowanej 

Fizyka Techniczna 

Fizyka Medyczna 
matematyka lub fizyka lub chemia 

Informatyka Stosowana matematyka lub fizyka 

Matematyki Stosowanej 

Matematyka Matematyka 

Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 

Inżynieria Biomedyczna matematyka lub fizyka lub informatyka lub chemia lub 
biologia 

1 Pod warunkiem utworzenia makrokierunku. 
Uwaga: Planowane studia mogą nie zostać uruchomione w przypadku małej liczby 
kandydatów. 

2. Podstawą rankingu dla kierunków Socjologia i Kulturoznawstwo jest wskaźnik 
rekrutacji W obliczony według wzoru: 

W = 2 · G + J + 2 · H                (4) 

gdzie: 

− dla kandydatów posiadających świadectwo „nowej” matury: 

G – liczba punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka pols-
kiego. Wartość G wyznaczana jest w takim sam sposób, jak w przypadku „nowej” 
matury dla pozostałych kierunków. Maksymalna liczba punktów wynosi 200.  

J – liczba punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego 
nowożytnego. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden język obcy nowożytny, to 
wybierany jest wynik najlepszy. Wartość J wyznaczana jest w takim sam sposób, jak 
wartość G. 



H – liczba punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z dowolnego 
przedmiotu, innego niż język polski lub język obcy nowożytny uwzględniony w skład-
niku J. Jeżeli kandydat zdawał kilka przedmiotów, to uwzględniany jest wynik najle-
pszy. Wartość H wyznaczana jest w takim sam sposób, jak wartość G. Maksymalna 
liczba punktów wynosi 200.  

− dla kandydatów posiadających świadectwo matury międzynarodowej: 

G – liczba punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka 
polskiego, przeliczonych wg tabeli 1. 

J – liczba punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego 
nowożytnego. W przypadku matury międzynarodowej J = 200 pkt. z języka 
angielskiego. 

H – liczba punktów uzyskanych z części pisemnej egzaminu maturalnego z dowolnego 
przedmiotu, innego niż język polski lub język obcy nowożytny uwzględniony w 
składniku J, przeliczonych wg tabeli 1. Jeżeli przedmiotem tym jest matematyka, to 
przeliczenie następuje wg tabeli 2. Jeżeli kandydat zdawał kilka przedmiotów, to 
uwzględniany jest wynik najlepszy.  

- Dla kandydatów posiadających świadectwo matury dwujęzycznej:  

G – liczba punktów uzyskanych w zdawanej w języku polskim części pisemnej egzaminu 
maturalnego z przedmiotu głównego przeliczonych wg zasad podanych powyżej dla 
„nowej” matury. Maksymalna liczba punktów wynosi 200.  

J – liczba punktów uzyskanych z języka obcego nowożytnego; w przypadku matury 
dwujęzycznej J = 200 pkt. z języka wykładowego. 

H – jest liczbą punktów uzyskanych w zdawanej w języku polskim części pisemnej 
egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu wybranego, innego niż język polski lub 
język obcy nowożytny uwzględniony w składniku J, przeliczonych wg zasad podanych 
powyżej dla „nowej” matury.  

- Dla kandydatów posiadających świadectwo "starej” matury podstawą rankingu jest 
wskaźnik rekrutacji W obliczony wg wzoru: 

 
W = 10 · S             (5) 

gdzie: 

S – wynik sprawdzianu pisemnego obejmującego wiedzę o społeczeństwie, historię Polski i historię 

powszechną od 1939 roku oraz elementy wiedzy ogólnej (maksymalnie 100 pkt.). 

§ 3 

Warunki Rekrutacji Na Studia Stacjonarne drugiego stopnia 

1. Podstawą rankingu dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych II stopnia jest 
wskaźnik rekrutacji W, obliczony według ogólnego wzoru: 

W = wE · E + wS · S            (6) 

gdzie: 

E – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu lub rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzian 
lub rozmowa kwalifikacyjna oceniane będą w skali 0÷100 pkt., przy czym uzyskanie 
mniej niż 50 pkt. eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego; 

S – średnia ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pomnożona 
przez 20 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷5) lub 16,67 (gdy w 
uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷6); 

wE – waga punktów uzyskanych ze sprawdzianu lub rozmowy kwalifikacyjnej; 
wS – waga średniej ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;  

przy czym wagi wE i wS przyjmują wartości całkowite z zakresu od 1 do 9 oraz: 



 wE + wS = 10. 

Wagi składników wzoru 6 dla kierunków objętych rekrutacją na studia stacjonarne II stopnia 

w roku akademickim 2010/2011 określa tabela 5. 

Tabela 5. Wagi składników wskaźnika rekrutacji W dla kierunków, na które będzie prowadzona rekrutacja 

na studia stacjonarne II stopnia 

wagi punktów uzyskanych: 

wydział / kierunek 
ze sprawdzianu 

[wE] 

z rozmowy 
kwalifikacyjnej 

[wE] 

z przeliczenia 
średniej ocen  

[wS] 

Górnictwa i Geoinżynierii 

Górnictwo i Geologia - 6 4 

Budownictwo - 6 4 

Inżynieria Środowiska - 6 4 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - 6 4 

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 

Metalurgia - 5 5 

Inżynieria Materiałowa - 5 5 

Informatyka Stosowana - 5 5 
Edukacja Techniczno-
Informatyczna - 5 5 

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki 

Automatyka i Robotyka 6 - 4 

Elektrotechnika 5 - 5 

Elektronika i Telekomunikacja 5 - 5 

Informatyka 7 - 3 

Informatyka Stosowana 6 - 4 

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 

Automatyka i Robotyka 4 - 6 

Mechanika i Budowa Maszyn 4 - 6 

Mechatronika 4 - 6 

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

Górnictwo i Geologia - 6 4 

Inżynieria Środowiska - 6 4 

Ochrona środowiska - 6 4 

Informatyka Stosowana - 6 4 

Geofizyka - 6 4 

Turystyka i Rekreacja1 - 6 4 

Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 

Geodezja i Kartografia 5 - 5 



Inżynieria Środowiska 5 - 5 

Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 

Technologia Chemiczna - 5 5 

Inżynieria Materiałowa - 5 5 

Ceramika (makrokierunek)2 - 5 5 

Odlewnictwa 

Metalurgia - 6 4 

Metali Nieżelaznych 

Metalurgia - 9 1 

Inżynieria Materiałowa - 9 1 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - 9 1 

Wiertnictwa Nafty i Gazu 

Górnictwo i Geologia - 6 4 

Inżynieria Naftowa i Gazownicza  - 6 4 

Zarządzania 

Zarządzanie 6 - 4 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 6 - 4 

Energetyki i Paliw 

Technologia Chemiczna 5 - 5 

Energetyka 5 - 5 

Fizyki i Informatyki Stosowanej 

Fizyka Techniczna 5 - 5 

Fizyka Medyczna 5 - 5 

Informatyka Stosowana 5 - 5 

Matematyki Stosowanej 

Matematyka - 6 4 

Humanistyczny 

Socjologia  - 6 4 

Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 

Inżynieria Biomedyczna 9 - 1 
1 Pod warunkiem zatwierdzenia II stopnia studiów na tym kierunku. 
2 Pod warunkiem utworzenia makrokierunku. 
Uwaga: Planowane studia mogą nie zostać uruchomione w przypadku małej liczby 
kandydatów. 

W przypadku niezgodności kierunku studiów konieczne jest uzyskanie zgody właściwego 
dziekana na przystąpienie do kwalifikacji. Równocześnie dziekan określi zakres, sposób i termin 
uzupełnienia ewentualnych różnic programowych. 
Tabela 6. Dodatkowe warunki rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia 

Wydział / Kierunek Dodatkowe warunki rekrutacji 
Górnictwa i Geoinżynierii: 
Górnictwo i Geologia − posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera.  



Budownictwo 

Inżynieria Środowiska 

− zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 
podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 
kształcenia dla studiów I stopnia dla danego kierunku.  

Zarządzanie i Inżynieria 
Produkcji 

− zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 
podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 
kształcenia dla studiów I stopnia dla danego kierunku.  

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 
Metalurgia 
Inżynieria Materiałowa 
Informatyka Stosowana 
Edukacja Techniczno-
Informatyczna 

− zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 
podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 
kształcenia dla studiów I stopnia dla danego kierunku, w tym 
wszystkich przedmiotów podstawowych. 

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki 
Automatyka i Robotyka − posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera 

uzyskanego na kierunku Automatyka i Robotyka lub Informatyka 
lub Informatyka Stosowana. 

Elektrotechnika − posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera 
uzyskanego na dowolnym kierunku lub tytułu zawodowego 
licencjata ew. magistra uzyskanego na kierunku Matematyka lub 
Fizyka lub Chemia lub Informatyka Stosowana lub Informatyka i 
Ekonometria. 

Elektronika i 
Telekomunikacja 

− posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera 
uzyskanego na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. 

Informatyka − posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera 
uzyskanego na kierunku Informatyka lub Informatyka 
Stosowana. 

Informatyka Stosowana − posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera 
uzyskanego na kierunku Automatyka i Robotyka lub Informatyka 
lub Informatyka Stosowana. 

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 
Automatyka i Robotyka 
Mechanika i Budowa 
Maszyn 
Mechatronika 

− posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera.  
− zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 
kształcenia dla studiów I stopnia dla danego kierunku. 

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 
Górnictwo i Geologia 
Inżynieria Środowiska 
Ochrona Środowiska 
Informatyka Stosowana 
Geofizyka 

− posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera.  
− zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 
kształcenia dla studiów I stopnia dla danego kierunku. 

Turystyka i Rekreacja −  
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 
Geodezja i Kartografia − zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 
kształcenia dla studiów I stopnia. 

Inżynieria Środowiska −  
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 
Technologia Chemiczna 
Inżynieria Materiałowa 

− zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 50% przedmiotów 
podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 
kształcenia dla studiów I stopnia dla danego kierunku. 

Ceramika (makrokierunek) −  
Odlewnictwa 
Metalurgia − posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera,  

− zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 



podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 
kształcenia dla studiów I stopnia. 

Metali Nieżelaznych 
Metalurgia 
Inżynieria Materiałowa 
Zarządzanie i Inżynieria 
Produkcji 

−  

Wiertnictwa, Nafty i Gazu 
Górnictwo i Geologia 
Inżynieria Naftowa i 
Gazownicza 

− zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 
podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 
kształcenia dla studiów I stopnia dla danego kierunku. 

− absolwenci studiów na kierunku Górnictwo i Geologia oraz 
Inżynieria Naftowa i Gazownicza będą przyjmowani bez 
konieczności uzupełnienia różnic programowych.  

Zarządzania 
Zarządzanie 
Zarządzanie i Inżynieria 
Produkcji 

−  

Energetyki i Paliw 
Technologia Chemiczna 
Energetyka 

− zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 
podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 
kształcenia dla studiów I stopnia dla danego kierunku.  

Fizyki i Informatyki Stosowanej 
Fizyka Techniczna − ukończenie studiów na kierunku Fizyka lub Fizyka Techniczna, a 

także innych kierunkach ścisłych i technicznych (np. 
Elektronika). 

Fizyka Medyczna − ukończenie studiów na kierunku Fizyka Medyczna lub Inżynieria 
Biomedyczna, a także innych kierunkach pokrewnych (np. 
Biofizyka). 

Informatyka Stosowana − ukończenie studiów na kierunku Informatyka Stosowana lub 
Informatyka, a także innych kierunkach ścisłych (np. 
Matematyka) i technicznych (np. Automatyka). 

Matematyki Stosowanej 
Matematyka −  
Humanistyczny 
Socjologia −  

Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 
Inżynieria Biomedyczna −  

Załącznik nr 2 do uchwały nr 82 Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r. 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE W ROKU AKADEMICKIM 

2010/2011 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonają kwalifikacji kandydatów na I rok studiów na 
danym kierunku na podstawie wspólnych list rankingowych, obejmujących kandydatów 
posiadających świadectwa „nowej matury”, „starej matury”, matury międzynarodowej, matury 
dwujęzycznej lub dokumentu równoważnego uzyskanego zagranicą. 

2. Podstawą rankingu będzie wskaźnik rekrutacji W obliczony na zasadach podanych w §2 lub w 
§3 niniejszego załącznika. Postępowanie kwalifikacyjne zakończone zostanie ogłoszeniem list 
kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na I rok studiów na poszczególne kierunki. 



3. Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji określi Prorektor ds. Kształcenia. 

§ 2 

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 

1. Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia prowadzona będzie na wydziały i kierunki 
wymienione w tabeli 7. 

Tabela 7. Kierunki studiów niestacjonarnych I stopnia objęte rekrutacją. 

Wydział Kierunki 

Górnictwa i Geoinżynierii 

Budownictwo 
Górnictwo i Geologia 
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 
Inżynieria Środowiska 

Inżynierii Metali i Informatyki 
Przemysłowej 

Metalurgia 
Inżynieria Materiałowa 
Edukacja Techniczno-Informatyczna 
Informatyka Stosowana 

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i 
Elektroniki 

Automatyka i Robotyka 
Elektronika i Telekomunikacja 
Elektrotechnika 
Informatyka 

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Mechanika i Budowa Maszyn 
Automatyka i Robotyka 

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

Górnictwo i Geologia 
Inżynieria Środowiska 
Informatyka Stosowana 
Turystyka i Rekreacja 

Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Geodezja i Kartografia 
Inżynieria Środowiska 

Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Technologia Chemiczna 
Inżynieria Materiałowa 

Odlewnictwa Metalurgia 

Metali Nieżelaznych Metalurgia 
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

Wiertnictwa, Nafty i Gazu Górnictwo i Geologia 
Inżynieria Naftowa i Gazownicza 

Zarządzania 
Zarządzanie 
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 
Informatyka i Ekonometria 

Energetyki i Paliw Technologia Chemiczna 
Energetyka 

Matematyki Stosowanej Matematyka 

Humanistyczny 
Socjologia 
Kulturoznawstwo 

UWAGA: Studia na podanych wyżej kierunkach mogą nie zostać uruchomione w 
przypadku małej liczby kandydatów.  

2. Warunki rekrutacji na wszystkie kierunki studiów niestacjonarnych I stopnia dla kandydatów 
posiadających świadectwo „nowej” matury, „starej” matury (z wyłączeniem kierunków 
Socjologia i Kulturoznawstwo), matury międzynarodowej, matury dwujęzycznej są 
identyczne jak dla kandydatów na studia stacjonarne (patrz Załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały). 



3. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki: Socjologia oraz Kulturoznaw-
stwo na podstawie świadectwa „starej” matury wskaźnik rekrutacji W obliczany jest według 
wzoru: 

 
W = 2 · G + J + 2 H              (7) 

gdzie: 

G – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z matury pisemnej z języka polskiego, 
J – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z matury pisemnej z języka obcego 

nowożytnego (w pierwszej kolejności) lub z matury ustnej (w drugiej kolejności); jeżeli 
kandydat nie zdawał matury z języka obcego, to J jest liczbą punktów uzyskanych z 
przeliczenia najlepszej oceny końcowej z języka obcego nowożytnego na świadectwie 
dojrzałości;  

H – jest liczbą punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z matury pisemnej z dowolnego 
przedmiotu innego niż język polski lub język obcy nowożytny uwzględniony w składniku 
J; jeżeli kandydat zdawał kilka przedmiotów wybranych, to uwzględniany jest wynik 
najlepszy. 

§ 3 

Warunki Rekrutacji Na Studia niestacjonarne drugiego stopnia 

1. Podstawą rankingu dla wszystkich kierunków studiów niestacjonarnych II stopnia 
w AGH jest wskaźnik rekrutacji W obliczony według ogólnego wzoru: 

 
W = wE · E + wS · S                  (8) 

gdzie: 

E – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu lub rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzian 
lub rozmowa kwalifikacyjna oceniane będą w skali 0÷100 pkt., przy czym uzyskanie 
mniej niż 50 pkt. eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego; 

S – średnia ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pomnożona 
przez 20 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷5) lub 16,67 (gdy w 
uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷6); 

wE – waga punktów uzyskanych ze sprawdzianu lub rozmowy kwalifikacyjnej; 
wS – waga średniej ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;  

przy czym wagi wE i wS przyjmują wartości całkowite z zakresu od 1 do 9 oraz: 

 wE + wS = 10. 

Wagi składników wskaźnika rekrutacji W dla kierunków objętych rekrutacją na studia 
niestacjonarne II stopnia określa tabela 8. 

Wagi składników wzoru 8 dla kierunków objętych rekrutacją na studia stacjonarne II stopnia 
w roku akademickim 2010/2011 określa tabela 8. 

Tabela 8. Wagi składników wskaźnika rekrutacji W dla kierunków, na które będzie 
prowadzona rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia 

wagi punktów uzyskanych: 

wydział / kierunek 
ze sprawdzianu 

[wE] 

z rozmowy 
kwalifikacyjnej 

[wE] 

z przeliczenia 
średniej ocen  

[wS] 

Górnictwa i Geoinżynierii 
Górnictwo i Geologia - 9 1 

Budownictwo - 9 1 



Inżynieria Środowiska - 9 1 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - 9 1 

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 
Metalurgia - 9 1 

Inżynieria Materiałowa - 9 1 

Informatyka Stosowana - 9 1 

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki 
Automatyka i Robotyka 6 - 4 

Elektrotechnika 5 - 5 

Elektronika i Telekomunikacja 5 - 5 

Informatyka 7 - 3 

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 
Automatyka i Robotyka 4 - 6 

Mechanika i Budowa Maszyn 4 - 6 

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 
Górnictwo i Geologia - 6 4 

Inżynieria Środowiska - 6 4 

Informatyka Stosowana - 6 4 

Turystyka i Rekreacja1 - 6 4 

Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 
Geodezja i Kartografia 5 - 5 
Inżynieria Środowiska 5 - 5 

Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 
Technologia Chemiczna - 5 5 

Inżynieria Materiałowa - 5 5 

Ceramika (makrokierunek)2 - 5 5 

Odlewnictwa 
Metalurgia - 9 1 

Metali Nieżelaznych 
Metalurgia - 9 1 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - 9 1 

Wiertnictwa Nafty i Gazu 
Górnictwo i Geologia - 6 4 

Inżynieria Naftowa i Gazownicza  - 6 4 

Zarządzania 
Zarządzanie - 6 4 



Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - 6 4 

Energetyki i Paliw 
Technologia Chemiczna - 5 5 

Energetyka - 5 5 

Matematyki Stosowanej 

Matematyka - 6 4 

Humanistyczny 

Socjologia - 6 4 
1 Pod warunkiem zatwierdzenia II stopnia studiów na tym kierunku. 
2 Pod warunkiem utworzenia makrokierunku. 

Uwaga: Planowane studia mogą nie zostać uruchomione w przypadku małej liczby 
kandydatów. 
W przypadku niezgodności kierunku studiów konieczne jest uzyskanie zgody właściwego 
dziekana na przystąpienie do kwalifikacji. Równocześnie dziekan określi zakres, sposób i termin 
uzupełnienia ewentualnych różnic programowych. 

Tabela 9. Dodatkowe kryteria rekrutacji na niestacjonarne studia II stopnia. 

Wydział / Kierunek Dodatkowe warunki rekrutacji 
Górnictwa i Geoinżynierii: 
Górnictwo i Geologia 

Budownictwo 

Inżynieria Środowiska 

− posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera.  
− zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 
kształcenia dla studiów I stopnia dla danego kierunku.  

Zarządzanie i Inżynieria 
Produkcji 

− zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 
podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 
kształcenia dla studiów I stopnia dla danego kierunku.  

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 
Metalurgia 
Inżynieria Materiałowa 
Informatyka Stosowana 

− zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 
podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 
kształcenia dla studiów I stopnia dla danego kierunku, w tym 
wszystkich przedmiotów podstawowych. 

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki 
Automatyka i Robotyka − posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera 

uzyskanego na kierunku Automatyka i Robotyka lub Informatyka 
lub Informatyka Stosowana. 

Elektrotechnika − posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera 
uzyskanego na dowolnym kierunku lub tytułu zawodowego 
licencjata ew. magistra uzyskanego na kierunku Matematyka lub 
Fizyka lub Chemia lub Informatyka Stosowana lub Informatyka i 
Ekonometria. 

Elektronika i 
Telekomunikacja 

− posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera 
uzyskanego na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. 

Informatyka − posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera 
uzyskanego na kierunku Informatyka lub Informatyka 
Stosowana. 

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 
Automatyka i Robotyka − posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera.  



Mechanika i Budowa 
Maszyn 

− zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 
podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 
kształcenia dla studiów I stopnia dla danego kierunku. 

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 
Górnictwo i Geologia 
Inżynieria Środowiska 
Informatyka Stosowana 

− posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera.  
− zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 
kształcenia dla studiów I stopnia dla danego kierunku. 

Turystyka i Rekreacja −  
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 
Geodezja i Kartografia − zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 
kształcenia dla studiów I stopnia. 

Inżynieria Środowiska −  
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 
Technologia Chemiczna 
Inżynieria Materiałowa 

− zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 50% przedmiotów 
podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 
kształcenia dla studiów I stopnia dla danego kierunku. 

Ceramika (makrokierunek) −  
Odlewnictwa 
Metalurgia − posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera,  

− zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 
podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 
kształcenia dla studiów I stopnia. 

Metali Nieżelaznych 
Metalurgia 
Zarządzanie i Inżynieria 
Produkcji 

−  

Wiertnictwa, Nafty i Gazu 
Górnictwo i Geologia 
Inżynieria Naftowa i 
Gazownicza 

− zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 
podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 
kształcenia dla studiów I stopnia dla danego kierunku  

− absolwenci kierunku Górnictwo i Geologia oraz Inżynieria 
Naftowa i Gazownicza będą przyjmowani bez konieczności 
uzupełnienia różnic programowych.  

Zarządzania 
Zarządzanie 
Zarządzanie i Inżynieria 
Produkcji 

−  

Energetyki i Paliw 
Technologia Chemiczna 
Energetyka 

− zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 
podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 
kształcenia dla studiów I stopnia dla danego kierunku.  

Matematyki Stosowanej 
Matematyka −  
Humanistyczny 
Socjologia −  

 
 
 
 
 
 



Uchwała Nr 83/2009 

Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r. 
 

w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów 
AGH z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem AGH  

 
 
 

  Na podstawie art. 202 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym, na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Senat stwierdza: 
Regulamin Samorządu Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uchwalony przez 
Uczelnianą Radę Samorządu Studentów uchwałą nr 1/2009 z dnia 26 maja 2009r. w brzmieniu jak 
w załączniku do niniejszej uchwały jest zgodny z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem 
AGH  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Regulamin Samorządu Studentów 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senat AGH na posiedzeniu w dniu 27 maja 2009 r. stwierdził 
zgodność Regulaminu z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym 
i Statutem AGH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraków 27 maja 2009 r. 
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Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 ZASADY WYBORCZE 

Załącznik nr  2 ORDYNACJA WYBORCZA WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU STUDENTÓW 

Załącznik nr 3 WZÓR I OPIS LOGA SAMORZĄDU STUDENTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§1 

Samorząd Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, zwany dalej 
Samorządem, tworzą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich prowadzonych przez Akademię Górniczo - Hutniczą. 

§2 
Samorząd studencki działa na podstawie:  

1. Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z 
późn. zmianami) zwanej dalej Ustawą,  

4. Statutu Akademii Górniczo-Hutniczej. 
5. Niniejszego Regulaminu 

§3 
1. Organy Samorządu są  wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni (art. 202 Ustawy 
„Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005). 
2. Regulamin określa zasady organizacji i tryb działania samorządu w tym rodzaje organów, 
sposób ich wyłaniania oraz kompetencje. 
II DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU 

§4 
Wybierane organy kolegialne i jednoosobowe Samorządu reprezentują ogół studentów wobec 
Uczelni. Każdy student ma prawo wyrażania opinii w sprawach należących do zadań Samorządu, 
kierowania pod adresem jego organów wniosków i propozycji. Wszystkie zebrania organów 
Samorządu są otwarte dla studentów AGH.  

§5 
Samorząd studencki prowadzi na terenie uczelni działalność w zakresie spraw 



studenckich, w tym socjalno-bytowych, kulturalnych, naukowych, sportowych w sposób ujęty w 
Ustawie, Statucie oraz niniejszym Regulaminie. 

§6 
Samorząd, poprzez swoje wybieralne organy zarządza powierzonymi przez uczelnię środkami 
materialnymi niezbędnymi do jego funkcjonowania. 

§7 
Organy Samorządu Studenckiego decydują w sprawach rozdziału środków finansowych 
przeznaczonych przez organy uczelni na cele studenckie. Organy samorządu studenckiego 
przedstawiają organom uczelni sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych 
środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim.  

§8 
Organy Samorządu współuczestniczą z organami Uczelni w ustalaniu trybu przyznawania pomocy 
materialnej dla studentów AGH.  

§9 
Organy Samorządu  mogą współpracować z organizacjami, które działają na rzecz studentów. 

§10 
W razie powstania na Uczelni sporu zbiorowego dotyczącego interesów studentów, właściwe 
Organy Samorządu prowadzą negocjacje z Rektorem w celu rozwiązania konfliktu. 

§11 
Samorząd może organizować akcję protestacyjną i strajk studencki na terenie Akademii Górniczo-
Hutniczej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach oraz  Statucie 
Akademii Górniczo-Hutniczej. 
III STRUKTURA I ZASADY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU 

§12 
Organy Samorządu tworzone są jako kolegialne organy ogólnouczelniane, organy wydziałowe, 
organy działające w poszczególnych domach studenckich oraz organy jednoosobowe. 

§13 
1.Kolegialnymi Organami Samorządu Studenckiego są: 
-Uczelniana Rada Samorządu Studentów (URSS), 
- Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studentów (Prezydium URSS),  
- Wydziałowa Rada Samorządu Studentów (WRSS), 
- Studencka Komisja Rewizyjna (SKR). 
2. W sprawach dyscyplinarnych studentów działała:  
- Sąd Koleżeński (SK);  

§14 
Organom Samorządu przysługuje prawo używania pieczęci z nazwą odpowiedniego organu.  

§15 
Wszystkie organy Samorządu w swojej działalności:  
- zapewniają jawność swoich obrad,  
- konsultują z organami niższych szczebli decyzje o istotnym znaczeniu dla studentów,  
- informują społeczność studencką o podjętych uchwałach i działaniach. 

§16 
1.Uchwały organów kolegialnych Samorządu są wiążące dla społeczności studenckiej, którą te 
organy reprezentują.  
2.Uchwały organów Samorządu stopnia wyższego są wiążące dla organów stopni niższych.  
3. Uchwały podejmuje się w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem spraw osobowych, podejmowanych 
w głosowaniu tajnym. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy regulaminowego składu danego organu, jeżeli w niniejszym Regulaminie nie 
zastrzeżono inaczej. 
4.Przewodniczący organu kolegialnego zarządza głosowanie tajne, gdy zostanie zgłoszony 
odpowiedni wniosek poparty przez minimum 10% członków zebranych na spotkaniu. 

§17 
1. Posiedzenia organów Samorządu Studenckiego zwołują i prowadzą obrady Przewodniczący tych 
organów, a w razie nieobecności Zastępcy Przewodniczących. 



2. Przewodniczący organu kolegialnego ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co 
najmniej 20% członków danego organu w terminie 14 dni od złożenia wniosku. 

§18 
1.Kadencja członków organów samorządu trwa 2 lata od dnia 1 września roku wyboru i trwa do 31 
sierpnia roku w którym upływa kadencja. 
2. Mandaty członków organów wybranych w czasie trwania kadencji wygasają z upływem kadencji 
odpowiedniego organu. 

§19 
Utrata mandatu przez członka organu Samorządu Studenckiego następuje w przypadku: 
-śmierci, 
-utraty statusu studenta,  
-rezygnacji ze stanowiska, 
-odwołania zgodnego z trybem przewidywanym przez organ.  
IV. Uczelniana Rada Samorządu Studentów 

§20 
Uczelniana Rada Samorządu Studentów AGH (URSS) jest organem uchwałodawczym Samorządu 
Studentów AGH. 

§21 
1. Członkami URSS AGH są:  
- przedstawiciele studentów w Senacie AGH,  
- przedstawiciele Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych(ZOD) w liczbie 1, z każdego ZOD,  
- delegaci wydziału i jednostki pozawydziałowej prowadzącej kierunek studiów w liczbie 1 na  
każde rozpoczęte 1000 studentów danego wydziału lub jednostki pozawydziałowej. 

§22 
Uczelniana Rada Samorządu Studentów AGH: 
- wybiera i odwołuje spośród swoich członków Przewodniczącego URSS ;  
- wybiera i odwołuje pozostałych członków Prezydium URSS ; 
- wnioskuje do Przewodniczącego o powołanie dodatkowych komisji w trakcie trwania kadencji 
Prezydium URSS, 
- uchwala Regulamin Samorządu Studentów AGH oraz jego zmiany 
- sprawuje nadzór nad działalnością Prezydium URSS, 
- dokonuje zmian Regulaminu Samorządu Studentów AGH;  
- powołuje Sąd Koleżeński;  
- przedstawia kandydatów do Komisji Dyscyplinarnych I i II stopnia dla studentów AGH,  
- uzgadnia zmiany w Regulaminie Studiów w trybie zgodnym z Ustawą;  
- bierze udział wspólnie z rektorem AGH w ustalaniu regulaminu pomocy materialnej dla 
studentów AGH;   
-sprawuje kontrolę nad działalnością innych organów Samorządu, 

§23 
1.Posiedzenie URSS zwoływane jest przez Przewodniczącego URSS co najmniej raz na kwartał, 
a w razie jego dłuższej nieobecności przez Zastępcę Przewodniczącego. 
2.Wszystkie posiedzenia URSS są protokołowane. 

§24 
1.Posiedzenie URSS zwoływane jest: 
2. z inicjatywy Przewodniczącego URSS, 
na pisemny wniosek: 
3. co najmniej połowy Prezydium URSS, 
4. co najmniej połowy WRSS-ów, 
5. Studenckiej Komisji Rewizyjnej. 
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku. 
2.Powiadomienie o posiedzeniu URSS winno dotrzeć do WRSS niepóźnej niż 7 dni przed 
planowanym spotkaniem, za wyjątkiem wyborów Przewodniczącego URSS oraz Prezydium URSS. 
3. O posiedzeniu , na którym ma zostać dokonany wybór Przewodniczącego URSS lub Prezydium 
URSS,  WRSS powinny zostać zawiadomione w terminie określonym w §11 załącznika nr 1 
(Zasady Wyborcze) do niniejszego Regulaminu. 



§ 25 
1. Uchwały URSS zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
regulaminowego składu URSS w głosowaniu jawnym, chyba, że przepisy niniejszego Regulaminu 
stanowią  inaczej. 
2. Uchwały URSS w sprawach personalnych zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co 
najmniej połowy regulaminowego składu URSS w głosowaniu tajnym. 

V.  Prezydium URSS 
§26 

Prezydium URSS jest kolegialnym organem wykonawczym Uczelnianej Rady Samorządu 
Studentów. 

§27 
Prezydium URSS składa się z 9 członków w tym: 
-Przewodniczącego URSS,  
- Zastępca Przewodniczącego,  
- 7 członków Prezydium URSS. 

§28 
1. Komisje zadaniowe URSS to: 

- komisja budżetowa, 
- komisja regulaminowo-statutowa, 
- ogólno administracyjna 

2. Decyzje przewodniczącego komisji muszą być zaakceptowane przez przewodniczącego 
URSS. 

§29 
W Prezydium URSS zasiada tylko 1 osoba z danego wydziału. 

§30 
Prezydium odpowiada za swoją działalność przed URSS AGH. 

§ 31 
Prezydium URSS obraduje na posiedzeniach, nie rzadziej niż raz w miesiącu, z wyjątkiem przerw 
wakacyjnych. Obrady prowadzi Przewodniczący URSS lub Zastępca Przewodniczącego URSS. 

§32 
 Prezydium URSS AGH: 
- jest organem wykonawczym uchwał URSS,  
- reprezentuje Uczelnianą Radę Samorządu Studentów AGH, 
- przygotowuje plan podziału środków na cele studenckie będących w dyspozycji Samorządu 
i czuwa nad prawidłową jego realizacją;  
- zdaje relacje ze swej działalności na kolejnych zebraniach URSS AGH;  
- podejmuje inne działania związane z realizacją zadań Samorządu w tym organizacją 
i koordynacją imprez kulturalnych dla studentów AGH, 
-podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Samorządu, 
- przygotowuje posiedzenia URSS AGH;  
- sporządza i podaje do wiadomości studentów protokoły z posiedzeń URSS AGH;  
- określa kierunki i formy pomocy dla studenckiego ruchu naukowego, kulturalnego i sportowo-
turystycznego;  
- opiniuje sprawy dotyczące środowiska studenckiego. 
- podejmuje inne działania wynikające z zadań Samorządu w tym imprez kulturalnych, 
- podejmuje decyzje w sprawach nagłych. 

§ 33 
1.Komisja regulaminowo-statutowa zajmuje się przygotowaniem, przeprowadzeniem i kontrolą 
nad wyborami do Prezydium. 
2. Do kompetencji komisji regulaminowo-statutowej w związku z przeprowadzaniem wyborów 
należy: 
 - sprawowanie nadzoru nad przebiegiem wyborów, 
 - przygotowanie harmonogramu wyborów, 
 - przygotowanie kart do głosowania, 
 - przygotowanie protokołów końcowych, 



 -  przygotowania i opieczętowania urn wyborczych, 
 - przeprowadzenia wyborów w terminach określonych harmonogramem wyborów. 

§ 34 
1. Prezydium URSS przedstawia sprawozdanie ze swej działalności dla URSS co najmniej raz w 
roku akademickim, na ostatnim posiedzeniu URSS w danym roku akademickim. Na tym samym 
posiedzeniu URSS podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.  
2. URSS może wnioskować o przedstawienie sprawozdania z działalności Prezydium URSS. 

§ 35 
1. Odwołanie członka prezydium następuje przez URSS bezwzględną większością głosów przy 
obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
2. Wniosek o odwołanie członka Prezydium URSS może zgłosić: 

- Przewodniczący Prezydium URSS, 
- co najmniej 1/3 członków URSS. 

VI. PRZEWODNICZĄCY URSS 
§ 36 

Przewodniczący URSS: 
- obsadza stałe oraz proponuje doraźne komisje zadaniowe; 
- składa oświadczenia woli oraz podpisuje wszelkie pisma w imieniu URSS; 
- zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Prezydium URSS  i URSS;  
- odpowiada za budżet i nim dysponuje; 
- podpisuje w imieniu URSS wszystkie pisma  
- koordynuje i kontroluje prace poszczególnych członków Prezydium URSS, 
- deleguje przedstawicieli do Uczelnianej Komisji Stypendialnej;  
- deleguje przedstawicieli do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;  
- deleguje kandydata do Uczelnianej Komisji Wyborczej; 
- deleguje przedstawicieli na wyjazdy służbowe; 
- deleguje przedstawicieli do organów miedzy uczelnianych; 
- deleguje przedstawicieli do Rady Fundacji Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-
Hutniczej oraz Rady Miasteczka Studenckiego; 
- zawiesza do czasu zwołania posiedzenia URSS AGH oraz kieruje do zbadania przez Komisję 
Rewizyjną uchwały niezgodne z przepisami prawa, Statutem AGH, niniejszym regulaminem, 
termin zwołania URSS nie może przekroczyć 14 dni od daty podjęcia decyzji o zawieszeniu; 
- ma prawo zawiesić w czynnościach oraz wnioskować o odwołanie członków organów Samorządu 
Studenckiego, w tym Prezydium URSS do czasu zwołania URSS, składając pisemny wniosek do 
URSS, 

§ 37 
W przypadku odwołania lub rezygnacji z pełnionej funkcji bądź dłuższej nieobecności 
Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje Zastępca Przewodniczącego 

§38 
Odwołanie Przewodniczącego URSS następuje poprzez głosowanie bezwzględną większością 
głosów na posiedzeniu URSS. 
Wniosek o odwołanie Przewodniczącego może zgłosić: 
− co najmniej 2/3 liczby członków Prezydium URSS, 
− co najmniej 1/3  liczby członków URSS. 

VII. WYDZIAŁOWA RADA SAMORZĄDU 
§ 39 

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów (WRSS) jest kolegialnym organem Samorządu na 
szczeblu Wydziału lub jednostki pozawydziałowej prowadzącej kierunek studiów. 
 

§ 40 
1. W skład Wydziałowej Rady Samorządu Studentów wchodzą co najmniej 3 osoby: 
a. przedstawiciele studentów do Rady Wydziału danego Wydziału (jednostki pozawydziałowej), 
b. studenci wybrani w wyborach bezpośrednich, w dowolnej liczbie.  
2.Liczbę członków WRSS o których mowa w punkcie 1. pkt b. ustala Przewodniczący WRSS, za 
porozumieniem ze studenckimi członkami Rady Wydziału. 



§41 
Wydziałowa Rada Samorządu Studentów decyduje w sprawach mieszczących się w zakresie 
działania Samorządu na szczeblu Wydziału.  
Do kompetencji WRSS należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Samorządu 
Wydziałowego w szczególności: 
1) reprezentowanie studentów przed władzami Wydziału, 
2) reprezentowanie studentów Wydziału wobec władz Uczelni oraz na zewnątrz w sprawach 
ściśle związanych z Wydziałem (w porozumieniu z URSS), 
3) delegowanie przedstawicieli spośród studentów Wydziału na egzaminy komisyjne, 
4) występowanie z wnioskami i postulatami dotyczącymi Wydziału, do organów Uczelni, 
5) opiniowanie planów studiów i programów nauczania. 

§42 
Wydziałowa Rada Samorządu Studentów wybiera spośród siebie Przewodniczącego w głosowaniu 
tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.  

§43 
Przewodniczący WRSS proponuje z grona członków WRSS swojego zastępcę, który musi zostać 
zaakceptowany przez głosowanie zwykłą większością głosów co najmniej połowy członków WRSS. 

§44 
1.Odwołanie członka WRSS może nastąpić przez ten organ na pisemny wniosek: 
- 30 % studentów Wydziału,  
- na wniosek co najmniej połowy członków WRSS, 
- na wniosek przewodniczącego WRSS. 
2. Odwołanie członka WRSS następuje przez bezwzględną większość głosów. 

VIII. PRZEWODNICZĄCY WRSS 
§45 

1.Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów kieruje jej pracami i reprezentuje 
WRSS wobec władz Wydziału. 
2.Może powołać stałe lub doraźne komisje działające na szczeblu Wydziału. 
3. Wybiera delegatów do URSS z danego wydziału. 

§46 
Odwołanie Przewodniczącego WRSS może nastąpić na pisemny wniosek: 

1. Przewodniczącego URSS, 
2. co najmniej 1/3 członków Prezydium URSS, 
3. co najmniej 1/2 członków WRSS. 

§47 
Odwołanie ze stanowiska Przewodniczącego może nastąpić: 

1.poprzez głosowanie bezwzględną większością głosów członków WRSS, w przypadku wniosku, 
o którym mowa w § 46, 
2.poprzez głosowanie  bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 
członków URSS, w przypadku wniosku, o którym mowa w §46. 

IX. KOMISJA REWIZYJNA 
§48 

1.Komisję Rewizyjną w liczbie 3 osób wybiera URSS spośród członków URSS AGH, nie będących 
członkami Prezydium URSS bezwzględną większością ważnie oddanych głosów. 

§49 
Komisja Rewizyjna:  
- wybiera spośród siebie Przewodniczącego;  
- kontroluje przestrzegania Regulaminu Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH, przepisów 
prawa, Statutu AGH;  
- składa sprawozdania z przeprowadzonych kontroli organów Samorządu na ręce Prezydium; 
- wnioskuje do Przewodniczącego URSS AGH o zwołanie URSS AGH. 

§50 
Spotkania komisji zwoływane są przez jej przewodniczącego nie rzadziej niż 2 razy w semestrze. 
X. ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM KOLEŻEŃSKIM 

§51 



Sąd Koleżeński orzeka w imieniu społeczności studenckiej AGH i czuwa nad przestrzeganiem przez 
studentów przepisów prawa i zasad współżycia koleżeńskiego.  
Orzecznictwu Sądu Koleżeńskiego podlegają wszyscy studenci AGH. 

§52 
1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności 
studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed 
sądem koleżeńskim samorządu studenckiego. 
2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję 
dyscyplinarną. 

§53 
Sad Koleżeński działa na podstawie Ustawy oraz postanowień niniejszego Regulaminu. 

§54 
1. Karami w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim są:  
- upomnienie;  
- nagana, 
- nagana z ostrzeżeniem. 
2. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim jest dwuinstancyjne: 
- I instancja – Sąd Koleżeński (SK), 
- II instancji – Odwoławczy Sąd Koleżeński (OSK). 
3. Od orzeczenia pierwszej instancji przysługuje odwołanie do OSK w terminie 14 dni od 
doręczenia orzeczenia.  

§55 
Przewodniczących oraz członków Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sadu Koleżeńskiego 
wybiera Uczelniana Rada Samorządu Studentów AGH, spośród kandydatów zgłaszanych przez 
Wydziałowe Rady Samorządu (po 1 kandydacie - studencie danego Wydziału)  

§56 
1. Sąd orzeka w składzie 3 osób (w tym przewodniczący SK lub OSK).  
2. Skład orzekający określa Przewodniczący danego Sądu, a w razie jego nieobecności Zastępca 
Przewodniczącego. 
3.Wśród członków składu (nie dotyczy to Przewodniczących) orzekającego w danej sprawie, nie 
powinno być studentów z tego samego Wydziału, z którego pochodzi student obwiniony. 

XI. Przepisy końcowe 
§57 

W szczególnie ważnych sprawach dotyczących społeczności akademickiej uchwały organów 
Samorządu Studentów podejmowane są po zasięgnięciu opinii studentów AGH w drodze 
referendum. 

§58 
W przypadku stwierdzenia braku możliwości realizowania podstawowych celów i zadań 
Samorządu, sytuacji godzącej w samorządność, niezależność lub wywieranie nacisku 
zewnętrznego na organa Samorządu, organa Samorządu mogą:  
-zawiesić swoją działalność;  
-podjąć decyzję o rozwiązaniu się. 

§59 
Uchwalenie nowego Regulaminu lub zmiana Regulaminu może zostać dokonana przez URSS 
większością 2/3 głosów regulaminowego składu URSS. Zgodność regulaminu i jego zmian z 
Ustawą i Statutem AGH stwierdza Senat AGH. 

§60 
Wątpliwości dotyczące wykładni i stosowania Regulaminu rozstrzyga komisja regulaminowa. 

§61 
Decyzję w sprawach nie ujętych w Regulaminie podejmuje Prezydium URSS. 

§62 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Senat AGH jego zgodności ze 
statutem Uczelni i ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym”. 

§63 



Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulamin, traci moc Regulaminu URSS z dnia 21.04.1994 
wraz z późniejszymi zmianami. 

§64 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się właściwe powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 
Załącznik nr 1 ZASADY WYBORCZE 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§1 

Wybory do organów kolegialnych Samorządu Studentów są powszechne, równe i przeprowadzane 
w głosowaniu tajnym. 

§2 
W komisji czuwającej nad przebiegiem wyborów nie może zasiadać kandydat do wyborów. 

§3 
Wszystkie głosowania odbywają się przez oddanie głosu do urny, niezależnie od tego, czy 
następuje to w czasie zebrania wyborczego czy bez organizowania takiego zebrania, przy czym 
karty do głosowania winny zawierać nazwiska wszystkich kandydatów w porządku alfabetycznym, 
a wybór odbywa się przez nie skreślenie kandydatów, na których jest oddawany głos. W 
przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na miejsce jednomandatowe karty wyborcze 
powinny zawierać do wyboru opcje TAK i NIE. 

§4 
Wybory powinny zakończyć się do dnia 15 czerwca roku wyborczego. 

§5 
1.W wyborach: 
- czynne prawo wyborcze ma każdy student AGH, 
- bierne prawo wyborcze ma każdy student z wyjątkiem studentów ostatniego roku studiów 
jednolitych magisterskich i studiów II stopnia; z wyjątkiem studentów ukaranych przez Komisje 
Dyscyplinarne, o ile kara ta nie uległa zatarciu. 
2. Każdemu wyborcy przysługuje prawo do zgłaszania kandydatów do odpowiednich organów 
Wydziałowych Samorządu. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 
3. Kandydat powinien wyrazić na piśmie chęć uczestnictwa w wyborach. 
3. Liczba kandydatów nie jest ograniczona. 
4.Członkiem uczelnianych organów wykonawczych lub sądowniczych Samorządu nie może być 
osoba pełniąca równocześnie funkcję w organach wykonawczych lub sądowniczych organizacji 
działających na terenie Uczelni, za wyjątkiem kół naukowych i AZS. 
5.Studentom studiującym jednocześnie na dwóch Wydziałach przysługuje bierne prawo wyborcze 
tylko na jednym wskazanym przez siebie Wydziale. 

§6 
Czas i miejsce przeprowadzenia wyborów do wszystkich organów Samorządu Studentów podaje 
się do wiadomości w taki sposób i w takim terminie, aby wyborca miał możliwość wzięcia udziału 
w wyborach i aby zachowane zostały podane w harmonogramie wyborów okresy wymagane dla 
zgłoszenia kandydatów. Obliczanie wyników głosowania oraz ich podanie do wiadomości 
społeczności akademickiej odbywa się bezpośrednio po zakończeniu głosowania. Ogłoszenie 
wyników na tablicy ogłoszeń poszczególnych organów następuje poprzez wywieszenie pełnej listy 
kandydatów z liczbami uzyskanych głosów i wskazaniem, kto został wybrany. 

§7 
1. Zasady wyłaniania kandydatów na senatorów studenckich określa Statut AGH. 
2. Senator studencki zostaje wybrany zwykłą większością głosów spośród studenckich członków 
Rady Wydziału- elektów na specjalnym spotkaniu wyborczym przy obecności co najmniej połowy 
studenckich członków Rady Wydziału- elektów. 
3. Mandaty senatorów studenckich wybranych w czasie trwania kadencji wygasają z upływem 
kadencji Senatu. 
WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO I PREZYDIUM URSS 

§ 8 
1. Harmonogram wyborów ustala komisja regulaminowa, uchwalając w porozumieniu z Prezydium 
URSS odpowiednią uchwałę. 



2. Uchwała dotyczące harmonogramu wyborów musi zostać zatwierdzona przez URSS. 
§ 9 

Nad przebiegiem wyborów i głosowania czuwa komisja regulaminowa. W przypadku braku takiej 
możliwości jej funkcję przejmuje doraźna komisja wyborcza, w składzie 5 osób, powołana przez 
URSS. 

§ 10 
1. Przewodniczącego i Prezydium URSS wybierają członkowie URSS. 
2.Wybór Przewodniczącego następuje spośród delegatów WRSS do URSS na specjalnym spotkaniu 
wyborczym, przy obecności co najmniej połowy członków URSS. 

§ 11 
Powiadomienie o spotkaniu, na którym wybierani są: Przewodniczący URSS oraz Prezydium URSS 
musi dotrzeć do wszystkich członków URSS w terminie nie krótszym niż 14 dni od planowanej 
daty wyborów. 

§12 
Na spotkaniu wyborczym, Przewodniczący proponuje kandydatów na członków Prezydium URSS. 
Każdy kandydat powinien zostać zaakceptowany przez co najmniej połowę członków URSS zwykłą 
większością głosów. 

§ 13 
W przypadku braku akceptacji kandydata do Prezydium URSS Przewodniczący musi wskazać 
kolejnego kandydata. Kolejna wskazana osoba musi zostać zaakceptowana zwykłą większością 
głosów obecnych na spotkaniu wyborczym. 

§ 14 
Przewodniczący ma obowiązek w terminie 7 dni od dnia wyboru zwołać Prezydium URSS. 

§ 15 
Przewodniczący ustala termin wyborów Przewodniczących poszczególnych WRSS. 

§ 16 
Protokół z wyborów Przewodniczącego oraz Prezydium URSS sporządza komisja przeprowadzająca 
wybory. 
 
 
Załącznik nr 2 
ORDYNACJA WYBORCZA WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU STUDENTÓW 

§1 
Wybory do WRSS są powszechne, bezpośrednie, równe i przeprowadzane w głosowaniu tajnym. 

§2 
Liczba mandatów do obsadzenia na dwuletnią kadencję ustalana jest zgodnie z §41. 

§3 
Kadencja WRSS rozpoczyna się 1 września roku wyborczego roku i kończy 31 sierpnia dwa lata 
później. 

§4 
Ustępująca WRSS powołuje minimum 4 osobową Wydziałową Komisję Wyborczą (WKW), w skład 
której wchodzi pracownik dydaktyczny wydziału oraz minimum 3 studentów. 

§5 
1.W wyborach: 
- czynne prawo wyborcze ma każdy student wydziału, 
- bierne prawo wyborcze ma każdy student z wyjątkiem studentów ostatniego roku studiów 
jednolitych magisterskich i studiów magisterskich uzupełniających; z wyjątkiem studentów 
ukaranych przez Sąd Koleżeński oraz Komisje Dyscyplinarne. 

§6 
1.Wybory uważa się za ważne gdy uczestniczy w nich ponad 30% uprawnionych do głosowania. 
Wybór w pierwszej turze jest dokonany, jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie 
oddanych głosów 
2.W przypadku nie spełnienia ust. 1 Wydziałowa Komisja Wyborcza po stwierdzeniu braku kworum 
podczas I tury wyborów zarządza II turę głosowania. W ponownych wyborach nie jest wymagane 



spełnienie warunku ust. 1.W ponownym głosowaniu do WRSS wchodzą osoby z największą ilością 
ważnie oddanych głosów. 

§7 
Do obowiązków Wydziałowej Komisji Wyborczej należy: 
-przygotowanie harmonogramu wyborów, 
-sprawowanie nadzoru nad przebiegiem wyborów, 
-przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do WRSS i sporządzenie ich listy, 
-przygotowanie kart do głosowania, 
-przygotowanie protokołów końcowych, 
-pobranie list studentów uprawnionych do głosowania z dziekanatu Wydziału, 
-przygotowania i opieczętowania urn wyborczych, 
-przeprowadzenia wyborów w terminach określonych harmonogramem wyborów. 

§8 
Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej nie może startować w wyborach do WRSS. W przypadku 
zgłoszenia jego kandydatury przestaje on być członkiem WKW a do jej składu zostaje wybrana 
nowa osoba. 

§9 
Wydziałowa Komisja Wyborcza odpowiada przed Prezydium URSS AGH z pełnionych obowiązków. 

§10 
1. Zgłoszenie kandydata następuje przez złożenie do WKW właściwego formularza zgłoszeniowego 
zawierającego: 
-nazwisko i imię kandydata, 
-wydział i rok studiów, 
-numer albumu, 
-informacje kontaktowe(telefon, email), 
-oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do WRSS 
-datę oraz własnoręczny podpis kandydata. 
2. Formularz udostępnia WRSS. 

§11 
Rejestracji kandydatów dokonuje Wydziałowa Komisja Wyborcza na podstawie zgłoszeń, po 
uprzednim sprawdzeniu poprawności danych w nich zawartych. 

§12 
Kandydaci, których dane okażą się fałszywe, nie zostają zarejestrowani. 

§13 
Dopuszczalnymi sposobami prowadzenia kampanii wyborczej są: ulotki, plakaty, informacje na 
stronach WWW oraz bezpośrednie spotkania z kandydatami. 

§14 
Obowiązek usunięcia materiałów promocyjnych rozwieszonych na czas kampanii wyborczej 
spoczywa na komitetach wyborczych które je rozwiesiły. 

§15 
Członkowie Wydziałowej Komisji Wyborczej nie mogą prowadzić kampanii wyborczej. 

§16 
1. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania. 
2. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje Wydziałowej Komisji Wyborczej ważną 
legitymację studencką lub indeks, celem sprawdzenia tożsamości wyborcy. 
3. Po okazaniu dokumentu, o którym mowa w ust.2 student otrzymuje od Wydziałowej Komisji 
Wyborczej kartę do głosowania, właściwą dla przeprowadzanych wyborów. 
4. Wyborca potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnoręcznym podpisem na liście 
uprawnionych do głosowania. 

§17 
W wyborach do WRSS przez głos ważny rozumie się kartę do głosowania, na której wyborca 
skreślił nazwiska kandydatów, których nie popiera. 

§18 
Karta do głosowania jest nieważna, jeżeli: 
- została przedarta całkowicie na dwie lub więcej części, 



- nie jest zgodna z właściwym wzorem karty do głosowania, 
- zostali skreśleni wszyscy kandydaci. 

§19 
Przez cały czas głosowania przy urnie wyborczej muszą być obecne przynajmniej dwie osoby 
będące członkami właściwej WKW. 

§20 
1. Głosowania nie wolno przerywać. 
2. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było przerwane, WKW natychmiast 
powiadamia o tym fakcie Prezydium URSS. 

§21 
Wydziałowa Komisja Wyborcza ustala, na podstawie aktualnego spisu wyborców, liczbę osób 
uprawnionych do głosowania oraz liczbę studentów, którym wydano karty do głosowania. 

§22 
1. Wydziałowa Komisja Wyborcza sporządza, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, protokoły 
z głosowania i wyboru. Protokół ten powinien zawierać: 
-datę oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia głosowania, 
-liczbę osób uprawnionych do głosowania, 
-liczbę studentów, którym wydano karty do głosowania, 
-liczbę wszystkich kart do głosowania, 
-liczbę kart nieważnych, 
-liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, 
-listę osób, które otrzymały mandat w wyborach do WRSS, 
-ewentualne uwagi. 

§23 
Protokół podpisują wszyscy członkowie właściwej Komisji Wyborczej. 

§24 
Przedstawiciel Wydziałowej Komisji Wyborczej dostarcza Przewodniczącemu 
URSS AGH protokoły z głosowania i wyboru. 

§25 
Każdy student ma prawo wnieść protest przeciwko ważności wyborów do WRSS, wydziału na 
którym studiuje, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że: 
1) zostało popełnione przestępstwo przeciwko wyborom, 
2) naruszono przepisy Regulaminu URSS. 

§26 
1. Protest wnosi się na piśmie do Prezydium URSS w terminie określonym 
harmonogramem . 
2. Protest powinien formułować zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których te 
zarzuty zostały oparte. 
3. Protest powinien zawierać imię, nazwisko, Wydział, rok studiów, numer 
albumu oraz dane kontaktowe osoby wnoszącej protest. 

§27 
Nie rozpatruje się protestu wniesionego przez osobę do tego nieuprawnioną, 
protestu złożonego po terminie lub w trybie niezgodnym ordynacją. 

§28 
1. Prezydium URSS wydaje w terminie 7 dni od dnia zakończenia składania protestów decyzje w 
sprawie protestu. 
2. Decyzja ta powinna zawierać potwierdzenie lub zaprzeczenie postawionym zarzutom, a w razie 
potwierdzenia postawionych zarzutów: 
1) ocenę, czy i w jaki sposób wskazane w proteście nieprawidłowości miały wpływ na wynik 
wyborów, 
2) stwierdzenie ważności lub nieważności wyborów w zakresie, którego dotyczył protest 

§29 
Prezydium URSS stwierdza ważność wyborów w terminie określonym w harmonogramie. 

§30 
W przypadku: 



1.nieobsadzenia wszystkich mandatów w WRSS, 
2.utraty bądź wygaśnięcia mandatu WRSS, WKW ma prawo ogłosić wybory uzupełniające. Wybory 
uzupełniające przeprowadza się zgodnie z harmonogramem, który ustala WKW za porozumieniem 
z Prezydium URSS. 

§31 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą ordynacją ostateczne decyzje podejmuje Prezydium 
URSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Uchwała nr 84/2009r 

Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na uzupełnienie przez Rektora składu 
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na okres kadencji 2008 - 2012. 
 

Na podstawie art. 19 ust.2 pkt. 21 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. (tekst 
jednolity z dnia 28 listopada 2007 r.), na wniosek Rektora Senat AGH wyraża zgodę na 
uzupełnienie przez Rektora składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (uchwała nr 
128/2008 z dnia 29 października 2008 r.) o następujące osoby: 
 
Członkowie: 

1. dr inż. Marek Kęsek Wydz. Górnictwa i Geoinżynierii 

2. dr inż. Andrzej Czarski Wydz. Inżynierii Metali i Informatyki 
Przemysłowej 

3. dr hab. inż. Tadeusz Gołda Wydz. Geodezji Górniczej i Inżynierii 
Środowiska 

4. dr inż. Krzysztof 
Wojciechowski 

Wydz. Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 

5. mgr inż. Janusz Kozana Wydz. Odlewnictwa 

6. dr inż. Artur Rękas Wydz. Metali Nieżelaznych 

7. dr inż. Adam Zubrzycki Wydz. Wiertnictwa, Nafty i Gazu 

8. dr inż. Marek Magiera Wydz. Zarządzania 

9. dr inż. Cezary Czosnek Wydz. Energetyki i Paliw 

10. dr Jan Kulka Wydz. Fizyki i Informatyki Stosowanej 

11. dr Marzenna Pytel-Kudela Wydz. Matematyki Stosowanej 

12. dr Katarzyna Stark Wydz. Humanistyczny 

13. Jacek Grabski Uczelniana Rada Samorządu Studentów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uchwała nr 85/2009 

Senatu AGH z 27 maja 2009 r 
w sprawie opinii o ustaleniu przez Rektora szczegółowej listy instytucji, 
których przedstawiciele wejdą w skład Konwentu AGH. 
 Na podstawie art. 15 ust. 3 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r.(tekst jednolity z dnia 28 
listopada 2007 r.) na wniosek Rektora Senat pozytywnie opiniuje listę instytucji, których 
przedstawiciele wchodzą w skład Konwentu AGH : 

§1 
Lista instytucji oraz osób wchodzących w skład Konwentu AGH jest następująca: 
I. MAŁOPOLSKA 
1. Marszałek Województwa Małopolskiego 
− mgr inż. Marek NAWARA 
2. Wojewoda Małopolski 
− mgr inż. Jerzy MILLER 
3. Prezydent Miasta Krakowa 
− prof. Jacek MAJCHROWSKI 
II. WOJEWÓDZTWA STRATEGICZNE 
4. Marszałek Województwa Podkarpackiego 
− mgr Zygmunt CHOLEWIŃSKI 
5. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 
− mgr Adam JARUBAS 
III. URZĘDY CENTRALNE 
6. Urząd Patentowy 
− dr Alicja ADAMCZAK 
7. Wyższy Urząd Górniczy 
− dr inż. Piotr LITWA 
8. Główny Geolog Kraju 
− dr Henryk Jacek JEZIERSKI 
9. Główny Geodeta Kraju 
− mgr inż. Jolanta ORLIŃSKA 
IV. PRZEMYSŁ i GOSPODARKA 
10. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 
− mgr inż. Jarosław ZAGÓROWSKI 
11. Katowicki Holding Węglowego S.A. 
− mgr inż. Stanisław GAJOS 
12. Polska Grupa Energetyczna S.A. 
− mgr Tomasz ZADROGA 
13. Grupa LOTOS S.A. 

− mgr inż. Paweł OLECHNOWICZ 
14. COMARCH S.A. Systemy Informatyczne 
− prof. Janusz FILIPIAK 
15. Arcelor Mittal Poland S.A. 
− Win Van Gerven 
16. Motorola Polska Sp. z o.o. 
− mgr inż. Jacek DRABIK 
17. Grupa MASPEX Wadowice 
− dr inż. Krzysztof PAWIŃSKI 
18. Tauron Polska Energia S.A. 
− mgr inż. Dariusz LUBERA 
19. Wydawnictwa Jagiellonia S.A. 
− mgr Wojciech TACZANOWSKI 
20. 2 Korpus Zmechanizowany im. generała 
broni Władysława Andersa w Krakowie 
− gen. dyw. Edward GRUSZKA 
V. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
21. Rektor AGH 
− prof. dr hab. inż. Antoni TAJDUŚ 
22. Sekretarz 
− prof. dr hab. inż. Wiesław WASZKIELEWICZ 
23. Rektorzy AGH poprzednich kadencji: 
− prof. dr hab. Mirosław HANDKE 
− prof. dr hab. inż. Ryszard TADEUSIEWICZ 
24. Przewodniczący Konwentu AGH 
− prof. dr hab. inż. Jerzy NIEWODNICZAŃSKI 
 

§ 2 
Tracą moc uchwały: 43/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r., nr 113/2007 z dnia 25 września 2007 r., 
nr 35/2008 z dnia 26 marca 2008 r., nr 52/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r., nr 76/2009 z dnia 29 
kwietnia 2009 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uchwała Nr 86/2009 

Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r. 

 
w sprawie nadania TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO AKADEMII 
GÓRNICZO-HUTNICZEJ prof. dr hab. inż. Jerzemu Niewodniczańskiemu 
 
 Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 3 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. 
(tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r.), zgodnie z Uchwałą nr 73/2008 
Senatu AGH z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nadawania TYTUŁU 
PROFESORA HONOROWEGO AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ, na wniosek 
Dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej z dnia 5 lutego 2009 r. 
złożony zgodnie z uchwałą Rady Wydziału z dnia 19 stycznia 2009 r. oraz 
w oparciu o uchwałę Senatu nr 31/2009 z dnia 4 marca 2009 r. Senat AGH 
postanawia: 
 
  
"Za nadzwyczajną aktywność na polu rozwoju i organizacji Uczelni, oraz 
promocję AGH w kraju i na świecie". 
 
 
 
Nadać prof. dr hab. inż. Jerzemu Niewodniczańskiego TYTUŁ PROFESORA 
HONOROWEGO AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Uchwała Nr 87/2009 

Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r. 

w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na I roku niestacjonarnych 
studiów doktoranckich na Wydziale Odlewnictwa w roku akademickim 
2009/2010. 
 
 
1. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo 

o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) 
oraz art. 12 pkt 3 Statutu AGH z dnia 6 czerwca 2006 r.(tekst jednolity z dnia 
28 listopada 2007 r.) Senat Akademii Górniczo-Hutniczej ustala planowaną 
liczbę miejsc na I roku niestacjonarnych studiów doktoranckich w roku 
akademickim 2009/2010, zamieszczoną w poniższej tabeli,  

2. Prorektor ds. Nauki AGH może, na wniosek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, 
zezwolić na umieszczenie na listach przyjętych na I rok studiów do 30% więcej 
kandydatów, niż planowana liczba miejsc zamieszczona w poniższej tabeli.  

 
 
 

Planowane wielkości przyjęć na niestacjonarne studia 
doktoranckie w AGH w r. ak. 2009/20010 

Liczba 
miejsc 

WYDZIAŁ:  
Odlewnictwa 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

Uchwała Nr 88/2009 

Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r. 

 
w sprawie warunków przyjęć na niestacjonarne studia doktoranckie w 
roku akademickim 2009/2010 oraz 2010/2011 na Wydziale 
Odlewnictwa. 
 
Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 + zmiany) i art. 12 pkt 3 
Statutu AGH z dnia 6 czerwca 2006 r. (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 
r.)na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa Senat ustala warunki przyjęć na 
niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2009/2010 oraz 
2010/2011 na Wydziale Odlewnictwa, które stanowią załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 
 
 



Załącznik nr 1do Uchwały nr 88 Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r. 
 

 
   

Warunki przyjęć na niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Odlewnictwa 
w roku akademickim 2009/2010 oraz 2010/20112011 

 
 
 
 

 
Uwaga:  Planowane studia mogą nie zostać uruchomione w przypadku małej liczby kandydatów 

 
 

JEDNOSTKA 
PODSTAWOWA EGZAMIN/TEST/USTNE KOLOKWIUM ŚREDNIA ZE 

STUDIÓW 
ROZMOWA 

KWALIFIKACYJNA JĘZYK OBCY OCENA NA 
DYPLOMIE INNE 

WYDZIAŁ 
ODLEWNICTWA 

Kolokwium z wybranego przedmiotu 
podstawowego:  
- fizyka, chemia lub matematyka w zakresie 
nauczania w szkole wyższej 
- wybrane zagadnienia z technologii odlewnictwa 
w zakresie wyższej szkoły technicznej 

nie nie 

 
egzamin z 
nowożytnego języka 
obcego min. 4,0 

Deklaracja, w 
której zakład 
pracy kierujący 
kandydata 
zobowiązuje się do 
pokrycia kosztów 
uczestnictwa 



Uchwała Nr 89/2009 

Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r 
 

w sprawie opinii do zmian w wewnętrznej strukturze Wydziału 
Energetyki i Paliw 

 
 
Na podstawie art.5 ust.9 i 10 art. 12 pkt 8 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r., (tekst 
jednolity z dnia 28. listopada 2007 r.), na wniosek Rektora AGH prof. Dr hab. inż. 
Antoniego Tajdusia, Senat AGH postanawia: 

 
pozytywnie zaopiniować wprowadzenie przez Rektora następujących zmian w strukturze 
Wydziału: 
 
1. utworzenie Katedry Maszyn Cieplnych i Przepływowych na okres 2 lat, tzn. do dnia 

31.maja 2011 r. 
 
 
 
 
 
 
 
W wyniku powyższych zmian struktura Wydziału Energetyki i Paliw będzie następująca: 

1. Katedra Technologii Paliw, 
2. Katedra Ochrony Środowiska w Energetyce i Przemyśle, 
3. Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, 
4. Katedra Podstawowych Problemów Energetyki, na podstawie art. 5 ust. 9 Statutu 

AGH do dnia 31 stycznia 2010 r. 
5. Katedra Nauk o Środowisku w Energetyce na podstawie art. 5 ust. 9 Statutu AGH 

– do dnia 31 stycznia 2011 r. 
6. Katedra Energetyki Wodorowej na podstawie art. 5 ust. 9 Statutu AGH do dnia 31 

stycznia 2011 
7. Katedra Energetyki Jądrowej 
8. Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych, na podstawie art.5 ust.9 Statutu AGH, 

do dnia 31.05.2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Uchwała Nr 90/2009 

Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r. 

 
w sprawie utworzenia specjalności „socjologia ekonomiczna: rynek, 
państwo, instytucje” na kierunku SOCJOLOGIA 
 
 
 Na podstawie art. 12 pkt 9, w związku z art. 22 pkt 12) Statutu AGH z dnia 
7czerwca 2006 r., (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r.) na wniosek 
Dziekana Wydziału Humanistycznego z dnia 14 maja 2009 r. złożony w oparciu o 
uchwałę Rady Wydziału z dnia 11 maja 2009 r. Senat AGH postanawia: 
 
Od roku akademickiego 2009/2010 na kierunku SOCJOLOGIA utworzyć 
specjalność: „socjologia ekonomiczna: rynek, państwo, instytucje” 
 
i powierzyć prowadzenie jej Wydziałowi Humanistycznemu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uchwała Nr .91/2009 

Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r 
w sprawie wyborów elektorów na ogólnopolskie zebrania wyborcze do 
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na X kadencję rozpoczynającą się 1 
stycznia 2010  

Na podstawie uchwały nr 404/2009 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dn. 19 marca 
2009 roku, a w szczególności § 9 ust. 4 oraz  § 13, Senat Akademii Górniczo-Hutniczej ustala co 
następuje: 
1. Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów elektorów ustala Uczelniana Komisja Wyborcza 
powołana do przeprowadzenia wyborów organów Uczelni na kadencję 2008 – 2012. 
2. Wybory elektorów organizują i przeprowadzają na swoim terenie właściwe Okręgowe Komisje 
Wyborcze. 
Harmonogram wyborów elektorów do wybrania członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na 
X kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2010 

L. 
p. 

Czynność wyborcza Data Organizator 

1 Podanie miejsca i terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na 
elektorów w grupach: 

- profesorów i doktorów habilitowanych, 
- pozostałych nauczycieli akademickich posiadających stopień 

doktora 
- doktorantów  

Sugeruje się, aby zgłoszenia z grupy doktorantów przyjmowano w 
trakcie zwołanego przez Kierownika Studiów Doktoranckich 
wydziałowego zebrania uczestników studiów doktoranckich. 
Poinformowanie o miejscu i terminie głosowania. 
OKW przekazuje karty zgłoszenia w dniu 26.05.2007, w godz. 13-15, 
do UKW (paw. C-2, pok. 26). 

20.05 – 
26.05 
2009 

OKW 
1 – 16 

2 Ogłoszenie listy kandydatów na tablicy ogłoszeń Rektora  
(A1 – C1).  

26.05.2009 UKW 
 

3 Przeprowadzenie głosowania do urny w trakcie zebrania lub 
bez organizowania zebrania, oddzielnie dla każdej grupy 
wyborców 

28.05. – 
5.06.2009 

OKW 
 

4 Ogłoszenie wyników pierwszej tury głosowania.  8.06.2009 UKW 
5 Ewentualne przeprowadzenie następnych tur głosowania.  15.06.2009 UKW, 

OKW 
6 Ogłoszenie wyników wyborów na tablicy ogłoszeń 

Rektora (A1 – C1). 
 

 UKW 
 

  Przewodniczący UKW AGH 
 

        dr hab. inż. Józef Salwiński prof. n. AGH 
  
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała Nr 92/2009 

Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r. 

w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na I roku Stacjonarnych 
Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w roku akademickim 
2009/2010 prowadzonych przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 
 
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 pkt 3 
Statutu AGH z dnia 6 czerwca 2006 r. (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r.) 
Senat Akademii Górniczo-Hutniczej ustala planowaną liczbę miejsc na I roku 
Interdyscyplinarnych, stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w roku 
akademickim 2009/2010 przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej na liczbę 
25.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uchwała Nr 93/2009 

Senatu AGH z dnia  27 maja 2009 
w sprawie warunków przyjęć na Stacjonarne Interdyscyplinarne Studia 
Doktoranckie w roku akademickim 2009/2010 oraz 2010/2011 
prowadzone przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej. 
 Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. nr 164 poz. 1365 + zmiany) i art. 12 pkt 3 Statutu AGH z dnia 6 czerwca 2006 r. (tekst 
jednolity z dnia 28 listopada 2007 r.) na wniosek Rady Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej 
Senat ustala warunki przyjęć na Interdyscyplinarne Stacjonarne Studia Doktoranckie w roku 
akademickim 2009/2010, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 

Załącznik do uchwały nr 93 z dnia 27 maja 2009 r. 
warunków i trybu rekrutacji na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie 

Doktorantem lSD może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, ukończone studia wyższe 
na poziomie magisterskim z oceną końcową co najmniej dobrą oraz motywację do pracy naukowej 
w zakresie tematyki objętej projektem. W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę 
następujące kryteria: 
(1) Ocena końcowa ze studiów wyższych na poziomie magisterskim ukończonych na 
kierunkach: fizyka, fizyka techniczna, chemia, technologia chemiczna, informatyka, informatyka 
stosowana, inżynieria materiałowa, biofizyka, biochemia, energetyka, elektronika oraz inne 
kierunki kształcące w zakresie nauki o materiałach, 
Punkty za oceny: dobra 1, ponad dobra = 3, bardzo dobra = 5, ukończenie studiów z 
wyróżnieniem = 7. 
(2) Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, która będzie dotyczyć zwięzłego przedstawienia 
przez kandydata swojej pracy magisterskiej (10-minutowa prezentacja) oraz sprawdzenia wiedzy 
kandydata z zakresu podstawowych zagadnień fizyki lub chemii (lista tych zagadnień ogłoszona 
zostanie w Internecie). 
Punkty za oceny: dostateczna = 2, ponad dostateczna 3, dobra = 4, ponad dobra 5, bardzo dobra 
= 6. 
(3) Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, wygłoszone referaty lub prezentacja 
posterów na konferencjach naukowych, wygłoszone referaty na sesjach studenckich kół 
naukowych. 
Punktacja: (a) referat na sesji koła naukowego = 1, prezentacja plakatu na konferencji 
naukowej = 2, (b) prezentacja referatu na konferencji naukowej lub publikacja w czasopiśmie 
spoza listy filadelfijskiej = 3, (c) publikacja w czasopiśmie z listy filadelfijskiej =4, dwie lub więcej 
pozycji (a-c) 5 punktów. 
(4) Egzamin z języka angielskiego na poziomie co najmniej FCE lub równoważnym. 
Punktacja: FCE = 1, Adyanced = 2 punkty. 
Maksymalna liczba punktów = 20 
Na podstawie całkowitej liczby punktów, otrzymanych za spełnienie kryteriów (1-4) sporządzona 
zostanie lista rankingowa kandydatów. Roczny limit przyjęć wynosi 20 osób. 
Terminy rozmów kwalifikacyjnych w roku 2009: 10.07 i 18.09. W przypadku nie obsadzenia 20 
miejsc - termin dodatkowy 25.09.2009. 
Przed rozmowami kwalifikacyjnymi ogłoszona zostanie lista co najmniej 26 tematów i promotorów 
rozpraw doktorskich (minimum 12 tematów z WFIIS AGH, 8 z IFJ PAN, 6 z IKiFP PAN). Każdy 
kandydat wybiera (w porozumieniu z przyszłym promotorem) jeden temat. Kandydat może także 
zgłosić zainteresowanie drugim tematem. 
Tryb rekrutacji na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie będzie zgodny z odpowiednim trybem 
rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. 
 
 
 
 

 



Uchwała nr .94/2009 
Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r. 

 
 

w sprawie zabezpieczenia przez AGH środków na pokrycie wkładu 
własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych w projektach składanych 
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 
 
 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie deklaruje wniesienie pieniężnego wkładu 
własnego w niżej podanych wysokościach w przypadku przyznania dofinansowania poniższych 
projektów, zgłaszanych w ramach MRPO : 
 

1. Multimedialne Centrum Językowe dla studentów kierunków technicznych AGH  
w Krakowie – do kwoty 158 827,00 zł 

2. Rozbudowa i doposażenie Wydziału Zarządzania AGH w celu poprawy jakości usług 
edukacyjnych – do kwoty  4 173  886,20 zł 

3. Adaptacja i doposażenie laboratorium badawczego metali i stopów pod kątem analiz 
odlewów i zabytków archeologicznych na Wydziale Odlewnictwa AGH – do kwoty 
38 833,00 zł 

4. Rozwój bazy dydaktycznej Katedry Telekomunikacji AGH w zakresie nowoczesnych  sieci 
optycznych – do kwoty 388 112,60 zł 

5. Budowa i wyposażenie laboratorium Bionanotechnologii i Biodiagnostyki Wydziału Fizyki i 
Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie – do kwoty 1 003 368,90 zł 

6. Rozbudowa i adaptacja pawilonu D-4 na sale dydaktyczne dla Międzywydziałowej  Szkoły 
Energetyki – do kwoty 4 766 446 zł. 

7. Laboratorium Edukacyjno-Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w 
Miękini –gmina Krzeszowice – do kwoty 155.807,95 zł 

 
Jednocześnie Akademia Górniczo-Hutnicza zobowiązuje się do pokrycia wszelkich ewentualnych 
kosztów niekwalifikowalnych powstałych w trakcie realizacji powyższych projektów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 67 Senatorów (na 85 
uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 95/2009 w 
sprawie przyjęcia recenzji prof. Tomasza Szmuca do wniosku Politechniki 
Łódzkiej o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. Anatolijowi 
Leonidowiczowi Gawrikowowi z Nowogrodzkiego Uniwersytetu 
Państwowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 57 Senatorów (na 85 
uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 96/2009 w 
sprawie przyjęcia recenzji prof. Jerzego Lisa do wniosku Politechniki 
Rzeszowskiej o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. 
Krzysztofowi Kurzydłowskiemu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 65 Senatorów (na 85 
uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 97/2009 w 
sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na 
stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. inż. Zbigniewa 
Malinowskiego z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 65 Senatorów (na 85 
uprawnionych do głosowania Senat podjął uchwałę nr 98/2009 w 
sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na 
stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. inż. Annę Ślósarczyk  z 
Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 65 Senatorów (na 85 
uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 99/2009 w 
sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na 
stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat dr hab. inż. 
Marka Gawlickiego z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. 

 


