
UCHWAŁY SENATU AGH z dnia 26 maja 2010 r. 

Uchwała Nr 65/2010 

Senatu AGH z dnia 26 maja  2010 r. 

w sprawie utworzenia pozawydziałowej jednostki o nazwie 

„Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii 
Materiałowej”. 

 

 Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 

2006 r., (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r. + zmiany), na 
wniosek Prorektora ds. Nauki z dnia 29 marca 2010 r. Senat postanawia: 

1. Pozytywnie zaopiniować utworzenie pozawydziałowej jednostki 

o nazwie: „Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla 
Inżynierii Materiałowej. 

2. Regulamin funkcjonowania tej jednostki stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

 

REGULAMIN 

Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla 

Inżynierii Materiałowej (IC-EM) 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii 

Materiałowej (ang. International Centre of Electron Microscopy for 
Materials Science), nazywane dalej IC-EM, jest jednostką 

pozawydziałową działającą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 3 Statutu 
AGH we współpracy z partnerami zagranicznymi. 

2. Siedzibą IC-EM jest Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Al. 

Mickiewicza 30. 
3. Jednostką wiodącą Centrum jest Wydział Inżynierii Metali i Informatyki 

Przemysłowej AGH, zaś wiodącym partnerem zagranicznym jest 
Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ). 

4. Celem IC-EM jest integracja i promocja zadań Uczelni i FZJ w zakresie 
charakteryzowania materiałów metodami mikroskopii elektronowej na 

arenie międzynarodowej. 
5. IC-EM podlega Prorektorowi ds. Nauki, który nadzoruje działalność tej 

jednostki. 
6. Bieżącą działalnością IC-EM kieruje Kierownik IC-EM. 

7. Organem doradczym IC-EM jest Komitet Doradczy Centrum. 

 

Zadania IC-EM 



§2 

Centrum ma charakter otwarty dla wszystkich jednostek AGH. 
Wykonywanie zadań prowadzone jest przez Wydział Inżynierii Metali 

i Informatyki Przemysłowej AGH i inne jednostki Uczelni, w oparciu o ich 
zasoby kadrowe, sprzętowe i lokalowe. 

 

§3 

Zasadniczymi zadaniami IC-EM są: 

1. Rozwój poziomu naukowego i zaplecza naukowo-badawczego 
mikroskopii elektronowej w AGH. 

2. Ukierunkowanie realizowanych prac badawczych z dziedziny inżynierii 

|materiałowej na wykorzystanie nowoczesnych metod  mikroskopii 
elektronowej do badań mikro- i nanostruktury. 

3. Prezentowanie w kraju i zagranicą osiągnięć badawczych AGH 
w dziedzinie mikroskopii elektronowej. 

4. Propagowanie nowych metod badawczych i kierunków rozwoju 
mikroskopii elektronowej. 

5. Organizowanie regularnych seminariów poświęconych nowoczesnej 
mikroskopii elektronowej w AGH i Forschungszentrum Jülich. 

 

§4 

Swoje zadania IC-EM realizuje w szczególności poprzez: 

1. Prowadzenie unikalnych projektów badawczych z zakresu analizy 

mikro- i nanostruktury materiałów we współpracy z krajowymi oraz 
zagranicznymi ośrodkami badawczymi. 

2. Realizację innowacyjnych prac rozwojowych dla przedsiębiorstw. 
3. Zinwentaryzowanie potencjału AGH w dziedzinie mikroskopii 

elektronowej. 
4.  Wskazywanie priorytetowych zagadnień z zakresu mikroskopii 

elektronowej dla inżynierii materiałowej.  
5. Stymulowanie tworzenia mocnych kadrowo międzynarodowych 

zespołów do realizacji określonych projektów z wykorzystaniem 
mikroskopii elektronowej. 

6. Nawiązywanie współpracy krajowej i międzynarodowej w obszarze 
mikroskopii elektronowej. 

7. Wskazywanie możliwości pozyskiwania środków finansowych. 

8. Promocję działań i osiągnięć AGH z zakresu mikroskopii elektronowej. 
9. Współpracę z Polskim Towarzystwem Mikroskopii. 

10. Współpracę z uczelniami i instytutami badawczymi zajmującymi się 
mikroskopią elektronową dla inżynierii materiałowej. 



11. Współpracę z przemysłem z branży: energetycznej, hutniczej, 

lotniczej, maszynowej, motoryzacyjnej, chemicznej, elektronicznej, 
oraz produkcji biomateriałów i urządzeń medycznych. 

12. Inspirowanie i tworzenie publikacji związanych z mikroskopią 

elektronową. 
13. Organizowanie cyklicznego (co kwartał) Seminarium Mikroskopii 

Elektronowej AGH. 
14. Organizowanie międzynarodowych konferencji dla młodych 

naukowców pod nazwą Szkół Mikroskopii Elektronowej im. Profesora 
Stanisława Gorczycy w AGH.  

 

Komitet Doradczy Międzynarodowego Centrum Mikroskopii 

Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej 

§5 

1. Komitet Doradczy Międzynarodowego Centrum Mikroskopii 
Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej jest organem kolegialnym 

wspomagającym działania Centrum. 
2. Zadaniem Komitetu Doradczego  jest nadzór nad działalnością 

merytoryczną IC-EM oraz doradztwo w sprawach organizacyjnych, a w 
szczególności:  

a. udział w tworzeniu rocznego planu działalności merytorycznej IC-

EM i nadzór nad jego realizacją, 
b. opiniowanie kandydata na Kierownika IC-EM, 

c. opiniowanie sprawozdania z działalności IC-EM. 

 

§6 

1. Członków Komitetu Doradczego  w liczbie 5 - 10 powołuje Prorektor 

ds. Nauki. Skład Komitetu Doradczego  określa Schemat Zarządzania 
Centrum zapisany w Postanowieniach Ogólnych.  

2. Kadencja członkostwa w Komitecie Doradczym  Centrum trwa 4 lata. 
3. Przewodniczącego Komitetu Doradczego Centrum powołuje Rektor 

AGH. 

4. Komitet Doradczy Centrum spośród swego grona wybiera dwóch 
zastępców przewodniczącego i sekretarza. 

5. Komitet Doradczy zbiera się co najmniej raz w miesiącu. 
6. Komitet Doradczy może powoływać ekspertów, którzy wchodzą 

w skład Komitetu z głosem doradczym. 
7. Komitet Doradczy Centrum działa w oparciu o uchwalony przez siebie 

wewnętrzny regulamin, który dla swej ważności wymaga zatwierdzenia 
przez Rektora. 

 

Działalność organizacyjna i finanse IC-EM 



§7 

1. IC-EM prowadzi działalność w zakresie szeroko rozumianej 
problematyki mikroskopii elektronowej w następujących obszarach: 

a. działalność naukowo-badawczą, w szczególności w zakresie 
pozyskiwania i realizacji grantów badawczych, opracowań 

naukowych, ekspertyz i opinii itp., 
b. wspomaga działalność dydaktyczną  zainteresowanych Wydziałów 

w zakresie mikroskopii elektronowej,  
c. świadczenie usług zewnętrznych w zakresie ekspertyz, analiz, 

instruktaży, itp., 
d. działalność organizacyjną, w szczególności w zakresie organizacji 

konferencji, szkół, warsztatów, szkoleń itp. 
2. W szczegółowych działaniach związanych z obszarami wymienionymi 

w ust. 1, IC-EM pełni rolę jednostki organizującej, aktywującej 
i inspirującej działania. 

3. Przed rozpoczęciem konkretnych przedsięwzięć z inicjatywy IC-EM 

winno nastąpić uzgodnienie przez wykonawców zasad podziału 
ciężarów i pożytków z danego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem 

narzutów na koszty ogólnouczelniane i zapisów ust. 5. 
4. IC-EM za swoją działalność w zakresie opisanym w ust. 1-4 pobiera 

opłaty tytułem zwrotu kosztów użytkowania aparatury, zgodnie 
z zasadami obowiązującymi w AGH.  

5. IC-EM wystawia wydziałowi lub innej jednostce Uczelni notę 
wewnętrzną na kwotę odpowiadającą wysokości uzgodnionego 

wynagrodzenia. Nota wewnętrzna księgowana jest w koszty 
bezpośrednie danego przedsięwzięcia jako koszt świadczenia 

wzajemnego i przychodów IC-EM z tytułu działań określonych w ust. 1. 
Do noty należy załączyć protokół uzgodnień, o którym mowa w ust. 3 

6. IC-EM koszty swojego funkcjonowania pokrywa z uzyskanych 
przychodów z działalności określonej w ust. 1-4. na zasadzie umów 

z innymi Wydziałami AGH oraz jednostkami  zewnętrznymi.  

7. Działalność IC-EM rozliczana jest w ramach działalności wydzielonych. 
 

 

Postanowienia końcowe 

§8 
1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Prorektor ds. 

Nauki. 
2. Regulamin obowiązuje od uchwalenia go przez Senat AGH. 

 
 

 

 



Uchwała nr 66/2010 

Senatu AGH z dnia 26 maja 2010 r. 
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku 

akademickim 2011/2012 
 

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 z późn. zm.) Senat AGH: 

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

i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku 

akademickim 2011/2012, określone w załącznikach nr 1 i 2. 

2. Wyraża zgodę na przyjęcie na studia w roku 2011/2012, 

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  66/2010  Senatu AGH z dnia 26 maja 2010 r. 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE  

W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Rekrutacja kandydatów na I rok studiów przeprowadzana jest w trzech etapach. 

1.1. W pierwszym etapie Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonają kwalifikacji na I 

rok studiów na danym kierunku na podstawie wspólnych list rankingowych 

obejmujących deklaracje elektroniczne 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 zakwalifikowani kandydaci po złożeniu podania zostają przyjęci 

na dany kierunek studiów. 

1.3. W trzecim etapie kandydaci dokonają wpisu na studia. 

 

2. Na I rok studiów stacjonarnych pierwszego 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 

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO 

STOPNIA 

1. Podstawą rankingu dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych 

pierwszego 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 procentowych 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 

podstawowego 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 składnika G wynosi 200.  

J – liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu 

maturalnego z nowożytnego języka obcego. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż 

jeden nowożytny język obcy, to wybierany jest wynik najlepszy. Wartość J 

wyznaczana jest w taki sam sposób, jak wartość G. Maksymalna liczba 

punktów składnika J wynosi 200.  

– Dla kandydatów posiadających świadectwo "starej” matury: 

G - liczba punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z matury pisemnej 

z przedmiotu głównego. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot 

wymieniony w tabeli 4, to wybierany jest wynik najlepszy. Maksymalna liczba 

punktów składnika G 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. Maksymalna liczba 

punktów składnika J wynosi 200. 

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 składnika G 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 wartość składnika 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 składnika 

G 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 wartość składnika J = 200 pkt. z języka 

wykładowego. 

 

Tabela 4 Przedmioty główne uwzględniane w składniku G dla kierunków studiów 

pierwszego stopnia na poszczególnych wydziałach AGH 



Wydział Przedmiot główny 

Górnictwa i Geoinżynierii 

Budownictwo 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub 

biologia lub geografia 

Górnictwo i Geologia 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

Inżynieria Środowiska 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy1 

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 

Metalurgia matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub 

biologia 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 

matematyka lub fizyka 

Elektronika i Telekomunikacja 

Elektrotechnika 

Informatyka 

Informatyka Stosowana 

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 

Mechanika i Budowa Maszyn 

matematyka lub fizyka lub informatyka 

Automatyka i Robotyka 

Mechatronika 

Inżynieria Akustyczna  

(studia międzykierunkowe) 

Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa 

(studia międzykierunkowe) 
matematyka lub fizyka lub informatyka lub chemia 

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

Górnictwo i Geologia 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub 

biologia lub geografia 

Inżynieria Środowiska 

Ochrona Środowiska 

Informatyka Stosowana 

Geofizyka 

Turystyka i Rekreacja 

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 

matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia Inżynieria Materiałowa 

Ceramika (makrokierunek) 

Odlewnictwa 

Metalurgia matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub 

biologia lub geografia Wirtotechnologia (makrokierunek)2 

Metali Nieżelaznych 

Metalurgia 
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub 

biologia lub geografia 
Inżynieria Materiałowa 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

Wiertnictwa, Nafty i Gazu 

Górnictwo i Geologia matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub 

biologia lub geografia Inżynieria Naftowa i Gazownicza 

Zarządzania 

Zarządzanie 
matematyka lub fizyka lub chemia 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

Informatyka i Ekonometria 
matematyka lub informatyka 

Energetyki i Paliw 

Technologia Chemiczna 
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka 

Energetyka 

Fizyki i Informatyki Stosowanej 

Fizyka Techniczna 
matematyka lub fizyka lub chemia 

Fizyka Medyczna 

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 kierunku 
2 – pod warunkiem utworzenia makrokierunku 

 

2. Podstawą rankingu dla kierunków Socjologia i Kulturoznawstwo jest wskaźnik 

rekrutacji W obliczony według wzoru: 

  W = 2 · G + 2 · H + J (4) 

gdzie: 

 dla kandydatów posiadających świadectwo „nowej” matury: 



G – liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu 

maturalnego z języka polskiego. Wartość G wyznaczana jest w taki sam 

sposób, jak w przypadku „nowej” matury dla pozostałych kierunków. 

Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200.  

H – liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu 

maturalnego z dowolnego przedmiotu, innego niż język polski lub język obcy 

nowożytny uwzględniony w składniku J. Jeżeli kandydat zdawał kilka 

przedmiotów, to uwzględniany jest wynik najlepszy. Wartość H wyznaczana 

jest w taki sam sposób, jak wartość G. Maksymalna liczba punktów składnika 

H wynosi 200.  

J – liczba punktów procentowych 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 składnika J wynosi 200. 

 
 dla kandydatów posiadających świadectwo matury międzynarodowej: 

G – liczba punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka 

polskiego, przeliczonych wg tabeli 2. 

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 2. Jeżeli przedmiotem 

tym jest matematyka, to przeliczenie następuje wg tabeli 3. Jeżeli kandydat 

zdawał kilka przedmiotów, to uwzględniany jest wynik najlepszy.  

J – liczba punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka 

obcego nowożytnego. W przypadku matury międzynarodowej J = 200 

pkt. z języka angielskiego. 

- 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 składnika 

G wynosi 200.  

H – liczba 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. Maksymalna liczba punktów 

składnika H wynosi 200. 

J – liczba punktów uzyskanych z języka obcego nowożytnego; w przypadku 

matury dwujęzycznej J = 200 pkt. z języka wykładowego. 

 

- Dla kandydatów posiadających świadectwo "starej” matury: 

G – liczba punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka 

polskiego. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200. 

H - liczba punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z matury pisemnej z 

dowolnego przedmiotu, innego niż język polski lub język obcy nowożytny 

uwzględniony w składniku J. Maksymalna liczba punktów składnika H wynosi 

200. 

J – liczba punktów procentowych 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. Maksymalna liczba 

punktów składnika J wynosi 200. 

Liczba punktów przypisywana poszczególnym ocenom umieszczonym na 

świadectwie dojrzałości zawarta jest w tabeli 1. 

§ 3 

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 

 

1. Podstawą rankingu dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych drugiego 

stopnia jest wskaźnik rekrutacji W, obliczony według ogólnego wzoru: 

 

 W = wE · E + wS · S (5) 

gdzie: 

E – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu kwalifikacyjnego; sprawdzian 

oceniany będzie w skali 0÷100 pkt., przy czym uzyskanie mniej niż 50 pkt. 

eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego; 

S – średnia ocen ze studiów pierwszego 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; 

wS – waga średniej ocen ze studiów pierwszego 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 5 dla kierunków objętych rekrutacją na studia stacjonarne 

drugiego stopnia określa tabela 5. 

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

będzie prowadzona rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia 

wydział / kierunek 

wagi punktów uzyskanych: 

ze sprawdzianu 
[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 

Inżynieria Akustyczna 

(studia międzykierunkowe) 
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) 
5 5 

Odlewnictwa 

Metalurgia 6 
4 

Metali Nieżelaznych 

Metalurgia 6 
4 



Inżynieria Materiałowa 6 
4 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 6 
4 

Wiertnictwa Nafty i Gazu 

Górnictwo i Geologia 
6 4 

Inżynieria Naftowa i Gazownicza  
6 4 

Zarządzania 

Zarządzanie 
5 5 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 
5 5 

Energetyki i Paliw 

Technologia Chemiczna 6 
4 

Energetyka 6 
4 

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 

Kulturoznawstwo 6 
4 

Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 

Inżynieria Biomedyczna 
9 1 

1 – pod warunkiem utworzenia studiów drugiego stopnia na tym kierunku 

Uwaga: Planowane studia mogą nie zostać uruchomione w przypadku małej 

liczby kandydatów. 

 

2. Dla absolwentów AGH podstawą wyliczenia składnika E będzie wynik egzaminu 

dyplomowego inżynierskiego lub licencjackiego na tym samym kierunku i Wydziale 

potwierdzony protokołem egzaminacyjnym. 

3. Zakres, treść i forma sprawdzianu kwalifikacyjnego muszą być identyczne z 

zakresem, treścią i formą egzaminu dyplomowego inżynierskiego lub licencjackiego 

prowadzonego na danym kierunku studiów. 

4. Wydział ma możliwość uznania wyników egzaminu dyplomowego absolwentów AGH z 

tego samego kierunku prowadzonego na innym Wydziale AGH. 

5. 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. 

 



6. Dodatkowe kryteria rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia zostały 

podane w tabeli 6. 

 
Tabela 6. Dodatkowe warunki rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia 

Wydział / Kierunek Dodatkowe warunki rekrutacji 

Górnictwa i Geoinżynierii: 

Górnictwo i Geologia  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera.  

 zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 

kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku.  

Budownictwo 

Inżynieria Środowiska 

Zarządzanie i Inżynieria 

Produkcji 

 zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 

kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku.  

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 

Metalurgia  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera 

 zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 

kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla kierunku 

Metalurgia lub Inżynieria Materiałowa 

Inżynieria Materiałowa 

Informatyka Stosowana  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera 

 zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 

kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla kierunku 

Informatyka Stosowana lub Informatyka 

Edukacja Techniczno-
Informatyczna 

 posiadanie tytułu zawodowego inżyniera 

 zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 

kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla kierunku 

Edukacja Techniczno-Informatyczna, Informatyka, Inżynieria 

Materiałowa 

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  

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  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera.  

 zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 

kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. 

Mechanika i Budowa 
Maszyn 

Mechatronika  



Inżynieria Akustyczna 
(studia międzykierunkowe) 

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

Górnictwo i Geologia  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera.  

 zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 

kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. 

Inżynieria Środowiska 

Ochrona Środowiska 

Informatyka Stosowana 

Geofizyka 

Turystyka i Rekreacja  brak 

Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 

Geodezja i Kartografia  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera.  

 zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 

kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. 

Inżynieria Środowiska 

Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 

Technologia Chemiczna  zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 50% przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 

kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. 
Inżynieria Materiałowa 

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 pierwszego stopnia dla danego kierunku. 

Metali Nieżelaznych 

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 pierwszego stopnia dla danego kierunku. 

Inżynieria Materiałowa 

Zarządzanie i Inżynieria 
Produkcji 

Wiertnictwa, Nafty i Gazu 

Górnictwo i Geologia  zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 

kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. 

 absolwenci studiów na kierunku Górnictwo i Geologia oraz 

Inżynieria Naftowa i Gazownicza będą przyjmowani bez 

konieczności uzupełnienia różnic programowych.  

Inżynieria Naftowa i 

Gazownicza 

Zarządzania 

Zarządzanie  brak 

Zarządzanie i Inżynieria 

Produkcji 

Energetyki i Paliw 

Technologia Chemiczna  zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 

kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku.  
Energetyka 

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  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra lub 

licencjata uzyskanego na kierunku Matematyka 

Humanistyczny 

Socjologia  brak 

Kulturoznawstwo 

Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 

Inżynieria Biomedyczna W rekrutacji zimowej: 

 posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera 

uzyskanego na kierunku pokrewnym. 

W rekrutacji letniej: 

 posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata lub 

magistra uzyskanego na kierunku pokrewnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do uchwały nr 66/2010 Senatu AGH z dnia 26 maja 2010 r. 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE W ROKU 

AKADEMICKIM 2011/2012 

§ 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 pierwszego stopnia prowadzona będzie na 

wydziały i kierunki wymienione w tabeli 7. 

 

Tabela 7. Kierunki studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia objęte rekrutacją. 

Wydział Kierunki 

Górnictwa i Geoinżynierii 

Budownictwo 

Górnictwo i Geologia 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

Inżynieria Środowiska 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy1 

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 

Mechatronika 

Inżynieria Akustyczna  

(studia międzykierunkowe) 

Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa 

(studia międzykierunkowe) 

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 
1 pod warunkiem utworzenia kierunku 

 

2. Warunki rekrutacji na wszystkie kierunki studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia 

dla kandydatów posiadających świadectwo „nowej” matury, „starej” matury, matury 

międzynarodowej, matury dwujęzycznej są identyczne jak dla kandydatów na studia 

stacjonarne (patrz Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały). 

 

§ 3 

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 

 

1. Podstawą rankingu dla wszystkich kierunków studiów niestacjonarnych 

drugiego stopnia w AGH 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 pierwszego 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 pierwszego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich;  

przy czym wagi wE i wS przyjmują wartości całkowite z zakresu od 1 do 9 oraz: 
 wE + wS = 10 

Składniki wzoru 6 oraz ich wagi dla kierunków objętych rekrutacją na studia 

niestacjonarne drugiego stopnia określa tabela 8. 

 



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

na studia niestacjonarne drugiego stopnia 

wydział / kierunek 

wagi punktów uzyskanych: 

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 - 
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 

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 

Automatyka i Robotyka 
4 

- 
6 

Mechanika i Budowa Maszyn 
4 

- 
6 

Mechatronika 
4 

- 
6 

Inżynieria Akustyczna  

(studia międzykierunkowe) 
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) - 
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 
- 5 5 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 
- 5 5 

Energetyki i Paliw 

Technologia Chemiczna 
- 5 5 

Energetyka 
- 5 5 

Matematyki Stosowanej 

Matematyka 6 
- 4 

Humanistyczny 

Socjologia - 
6 4 

Kulturoznawstwo - 
6 4 

1 – pod warunkiem utworzenia studiów drugiego stopnia na tym kierunku 

Uwaga: Planowane studia mogą nie zostać uruchomione w przypadku małej 

liczby kandydatów. 

 

2. Na wydziałach, na których przewidziano sprawdzian, dla absolwentów AGH podstawą 

wyliczenia składnika E będzie wynik egzaminu dyplomowego inżynierskiego lub 

licencjackiego na tym samym kierunku i Wydziale potwierdzony protokołem 

egzaminacyjnym.  

3. Zakres, treść i forma sprawdzianu kwalifikacyjnego muszą być identyczne z 

zakresem, treścią i formą egzaminu dyplomowego inżynierskiego lub licencjackiego 

prowadzonego na danym kierunku studiów. 



4. Wydział ma możliwość uznania wyników egzaminu dyplomowego absolwentów AGH z 

tego samego kierunku prowadzonego na innym Wydziale AGH. 

5. 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. 

6. Dodatkowe kryteria rekrutacji na niestacjonarne studia drugiego stopnia zostały 

podane w tabeli 9. 

 

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

Wydział / Kierunek Dodatkowe warunki rekrutacji 

Górnictwa i Geoinżynierii: 

Górnictwo i Geologia  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera.  

 zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 

kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku.  

Budownictwo 

Inżynieria Środowiska 

Zarządzanie i Inżynieria 

Produkcji 

 zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 

kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku.  

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 

Metalurgia  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera 

 zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 

kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla kierunku 

Metalurgia lub Inżynieria Materiałowa 

Inżynieria Materiałowa 

Informatyka Stosowana  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera 

 zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 

kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla kierunku 

Informatyka Stosowana lub Informatyka 

Edukacja Techniczno-

Informatyczna 

 posiadanie tytułu zawodowego inżyniera 

 zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 

kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla kierunku 

Edukacja Techniczno-Informatyczna, Informatyka, Inżynieria 

Materiałowa 

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 lub 

Inżynieria Akustyczna lub Automatyka i Robotyka lub 

Elektrotechnika lub Inżynieria Biomedyczna lub Fizyka 



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.  

 zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 

kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. 

Mechanika i Budowa 
Maszyn 

Mechatronika 

Inżynieria Akustyczna 

(studia międzykierunkowe) 

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

Górnictwo i Geologia  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera.  

 zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 

kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. 

Inżynieria Środowiska 

Informatyka Stosowana 

Turystyka i Rekreacja  brak 

Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 

Geodezja i Kartografia  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera.  

 zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 

kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. 

Inżynieria Środowiska  brak 

Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 

Technologia Chemiczna  zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 50% przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 

kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku. 
Inżynieria Materiałowa 

Ceramika (makrokierunek)  brak 

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 pierwszego stopnia dla danego kierunku. 

Metali Nieżelaznych 

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 pierwszego stopnia dla danego kierunku. 

Zarządzanie i Inżynieria 
Produkcji 

Wiertnictwa, Nafty i Gazu 

Górnictwo i Geologia  zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 

kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku  
 absolwenci kierunku Górnictwo i Geologia oraz Inżynieria 

Naftowa i Gazownicza będą przyjmowani bez konieczności 

uzupełnienia różnic programowych.  

Inżynieria Naftowa i 

Gazownicza 

Zarządzania 

Zarządzanie  brak 

Zarządzanie i Inżynieria 

Produkcji 



Energetyki i Paliw 

Technologia Chemiczna  zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach 

kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku.  
Energetyka 

Matematyki Stosowanej 

Matematyka  brak 

Humanistyczny 

Socjologia  brak 

Kulturoznawstwo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 67/2010 

Senatu AGH z dnia 26 maja 2010 r. 

w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w Akademii Górniczo-Hutniczej na poszczególnych 

stanowiskach oraz warunków jego obniżania i zasad obliczania 

godzin dydaktycznych 

 

Na podstawie art. 130 ust. 2 oraz 131 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 

r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), 

ustala się, co następuje: 

§ 1 

zasady ustalania obowiązków nauczycieli akademickich 

1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego 

obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych. 

2. Do obowiązków nauczyciela akademickiego w ramach obowiązującego 
wymiaru pracy należy: 

1) kształcenie i wychowywanie studentów poprzez: 
a) prowadzenie zajęć dydaktycznych na wszystkich rodzajach 

studiów w ramach ustalonego pensum,  
b) inne prace związane z procesem dydaktycznym;  

c) sprawowanie opieki nad grupami studentów odbywających 
ćwiczenia terenowe, 

2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych niezbędnych do 
własnego rozwoju naukowego i kształcenia kadr oraz rozwój 

twórczości naukowej, prowadzenie lub udział w seminariach 
naukowych i doktorskich, opieka nad rozwojem naukowym 

doktorantów 
3) udział w pracach organizacyjnych Uczelni związanych z procesem 

dydaktycznym oraz badaniami naukowymi. 

3. Do obowiązków nauczyciela akademickiego należą ponadto: 
1) udział w pracach komisji rekrutacyjnej, 

2) recenzowanie rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz 
opracowywanie ocen związanych z postępowaniem o nadanie tytułu 

naukowego, 
3) opieka nad praktykami zawodowymi uczestników studiów 

doktoranckich (doktorantów), 
4) udział w innych pracach i wdrażanych programach związanych 

z rozwojem poziomu naukowo-dydaktycznego Uczelni zlecanych 
przez władze wydziału lub Uczelni. 

4. Pracownicy dydaktyczni (docenci, starsi wykładowcy, wykładowcy, 
lektorzy, instruktorzy) nie mogą wykonywać prac, o których mowa 

w ust. 3 pkt 2) i 3). 



5. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego 

ustala na dany rok akademicki dziekan wydziału na wniosek kierownika 
katedry/kierownika zakładu, a innych obowiązków – bezpośredni 

przełożony. 

§ 2 

formy zajęć dydaktycznych 

1. Zgodnie z Regulaminem studiów obowiązującym w AGH zajęciami 

dydaktycznymi są: 
1) wykłady; 

2) ćwiczenia audytoryjne; 
3) ćwiczenia laboratoryjne, których celem jest samodzielne wykonanie 

przez studenta eksperymentów i badań w zakresie objętym 
programem przedmiotu; 

4) ćwiczenia projektowe polegające na opracowaniu pod kierunkiem 
prowadzącego zajęcia zasadniczych części projektów przewidzianych 

programem przedmiotu w celu nabycia odpowiednich umiejętności; 
5) konwersatoria, będące połączeniem wykładów i ćwiczeń; 

6) zajęcia seminaryjne rozwijające treści wykładów przy czynnym 
udziale studentów; 

7) lektoraty, których celem jest opanowanie umiejętności posługiwania 

się językiem obcym; 
8) zajęcia praktyczne, których celem jest wykształcenie u studentów 

umiejętności praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy; 
9) zajęcia terenowe, prowadzone poza Uczelnią; 

10) prace kontrolne i przejściowe, polegające na samodzielnym 
opracowaniu tematu zadanego w ramach pracy własnej; 

11) zajęcia z wychowania fizycznego. 
2. Dopuszcza się także możliwość prowadzenia zajęć konsultacyjnych, 

które polegają na udzielaniu przez prowadzącego zajęcia wyjaśnień, 
informacji i wskazówek w zakresie problemów zgłaszanych przez 

studentów i związanych z treścią przedmiotu. 
3. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni AGH, za zgodą 

dziekana wydziału, mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne 
w innych jednostkach organizacyjnych Uczelni. 

4. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni zatrudniani na 

podanych niżej stanowiskach mogą realizować następujące formy 
dydaktyczne: 

1) profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny (z tytułem profesora lub 
ze stopniem doktora habilitowanego), profesor wizytujący, adiunkt 

(ze stopniem doktora habilitowanego) – zajęcia, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1)-10); 

2) adiunkt (ze stopniem doktora), starszy wykładowca, wykładowca – 
zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 2)-11), chyba że dziekan 

wydziału powierzy prowadzenie wykładu tym pracownikom po 
zasięgnięciu opinii rady wydziału;  



3) asystent (ze stopniem doktora lub tytułem zawodowym magistra lub 

równoważnym), lektor, instruktor – zajęcia, o których mowa w ust. 
1 pkt 2)-11).  

5. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego do 

tego nauczyciela akademickiego (opiekuna pracy): profesora lub doktora 
habilitowanego dla prac dyplomowych magisterskich oraz profesora, 

doktora habilitowanego i doktora dla prac dyplomowych inżynierskich 
i licencjackich. Dziekan wydziału po zasięgnięciu opinii rady wydziału 

może upoważnić do kierowania pracą dyplomową magisterską doktora 
lub specjalistę spoza Uczelni. 

6. Uczestnicy studiów doktoranckich prowadzą zajęcia dydaktyczne 
w trybie i na zasadach określonych w planie studiów i programie 

nauczania, uchwalonym przez radę wydziału. 
7. Emerytowani nauczyciele akademiccy oraz specjaliści spoza Uczelni 

prowadzą zajęcia dydaktyczne w trybie i na zasadach określonych 
w zawieranych z nimi umowach cywilnoprawnych.  

§ 3 

liczebność grup studenckich 

1. Ustala się następujące maksymalne liczebności grup studenckich: 

Rodzaj zajęć 
maksymalna liczba  

studentów w grupie 

Ćwiczenia audytoryjne 30 osób 

Ćwiczenia laboratoryjne 15 osób 

Ćwiczenia projektowe 30 osób 

Konwersatoria 30 osób 

Zajęcia seminaryjne 30 osób 

Lektoraty 20 osób 

Zajęcia terenowe 30 osób 

Zajęcia z wychowania 

fizycznego 

30 osób / grupa na sali 

15 osób / grupa na pływalni 

2. Rada wydziału ustala minimalne liczebności grup studenckich dla 

poszczególnych rodzajów zajęć. 
3. Podziału na grupy dokonuje dziekan wydziału, biorąc pod uwagę 

w szczególności względy merytoryczne oraz skutki finansowe. 
4. W przypadku gdy liczba studentów na danym kierunku i roku studiów 

nie pozwala na dokonanie podziału na grupy, zgodnie z ust. 1, dziekan 



wydziału może ustalić inną liczebność grupy studenckiej na określony 

rok akademicki za zgodą Prorektora ds. Kształcenia. 
§ 4 

wymiar pensum dla nauczycieli akademickich 

1. Przez pensum rozumie się obowiązkowy roczny wymiar zajęć 

dydaktycznych nauczyciela akademickiego wynikający z zatrudnienia 
w AGH. 

2. Jedna godzina zajęć dydaktycznych (godzina obliczeniowa) odpowiada 
45 minutom zegarowym. 

3. Obowiązkiem nauczyciela akademickiego jest pełne wykonanie 
ustalonego dla niego pensum podanego w godzinach obliczeniowych. 

4. Wymiar pensum w danym roku akademickim dla poszczególnych 
stanowisk określa poniższa tabela: 

Stanowisko 

wymiar pensum  

w danym roku 

akademickim 

pracownicy naukowo-dydaktyczni 

zatrudnieni na stanowiskach 

profesora zwyczajnego, profesora 

nadzwyczajnego  

210 godz. 

pracownicy naukowo-dydaktyczni 

zatrudnieni na stanowiskach 

adiunkta, asystenta 

240 godz. 

pracownicy dydaktyczni zatrudnieni 

na stanowiskach wykładowców 

i starszych wykładowców 

360 godz. 

pracownicy dydaktyczni zatrudnieni 

na stanowiskach lektorów 

i instruktorów 

540 godz. 

5. Dla nauczycieli akademickich, dodatkowo zatrudnionych w ramach 
stosunku pracy poza Uczelnią lub prowadzących działalność 

gospodarczą oraz dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w AGH 
jako dodatkowym miejscu pracy, bez względu na pełnione funkcje, 

wysokość pensum rocznego określona jest w ust. 4. W stosunku do 
tych nauczycieli nie obowiązują zasady obniżania pensum, o których 

mowa w § 5. 
6. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w niepełnym wymiarze etatu 

obowiązuje wymiar pensum określony w ust. 4, proporcjonalnie do 
wymiaru etatu. 

7. Nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia 

dydaktycznego z powodu jego zatrudnienia po rozpoczęciu roku 



akademickiego, przewidzianej nieobecności w pracy związanej między 

innymi z długotrwałą chorobą, urlopem bezpłatnym lub innym 
zwolnieniem od pracy, odbywaniem służby wojskowej, urlopem 

macierzyńskim albo ustania stosunku pracy przed zakończeniem roku 

akademickiego, oblicza się obowiązujące go pensum, pomniejszając 
pensum określone w ust. 4 o jedną trzydziestą ustalonego dla danego 

stanowiska rocznego pensum za każdy tydzień nieobecności 
przypadającej za okres, w którym prowadzone są w uczelni zajęcia 

dydaktyczne. 
§ 5 

zasady obniżania pensum 

1. Obniżki z tytułu sprawowanej w Uczelni funkcji pensum w danym roku 
akademickim określa poniższa tabela: 

Funkcja wymiar obniżki 

Rektor 150 godz. 

Prorektor 105 godz. 

Dziekan Wydziału 90 godz. 

Prodziekan Wydziału oraz Dyrektor 

(kierownik) jednostki pozawydziałowej 

i międzywydziałowej 

60 godz. 

Zastępca Dyrektora (kierownika) jednostki 

pozawydziałowej i międzywydziałowej 
45 godz. 

Kierownik Katedry 30 godz. 

2. Adiunktom, którzy realizują ważne zadania naukowe potwierdzone 

oceną okresową z działalności naukowo-badawczej 5.0 Rektor, na 
wniosek dziekana wydziału, może obniżyć pensum o 30 godzin. 

3. Rektor, po zasięgnięciu opinii właściwego dziekana wydziału, może 
obniżyć pensum nauczycielowi akademickiemu, który wykonuje ważne 

udokumentowane 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. 
4. W wyjątkowych przypadkach Rektor, kierując się interesem Uczelni, 

może podjąć indywidualną decyzję o obniżeniu pensum. 
5. Nauczyciel akademicki, ze względu na konieczność realizacji w danym 

semestrze/roku akademickim obowiązków naukowo-badawczych, 

związanych  
z realizacją grantów bądź zleceń zewnętrznych, może być zwolniony 

w części lub w całości z obowiązku wykonywania zajęć w ramach 
pensum, pod warunkiem udokumentowania i sfinansowania 



odpowiedniej części swego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 

z realizowanego grantu/zlecenia. Decyzję o zwolnieniu nauczyciela 
akademickiego z obowiązku wykonywania całości/części zajęć 

w ramach pensum podejmuje Rektor na wniosek dziekana wydziału. 

6. Pracownik korzystający z obniżenia pensum może wykorzystać zniżkę 
tylko z jednego tytułu. 

7. Pracownicy korzystający z obniżenia obowiązkowego wymiaru zajęć, 
o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 3-4 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. 

8. Możliwość obniżenia pensum dotyczy wyłącznie nauczycieli 
akademickich, dla których AGH jest podstawowym miejscem pracy. 

Możliwość obniżenia pensum nie dotyczy osób wykonujących pracę 
w ramach więcej niż jednego stosunku pracy (w AGH i/lub u innego 

pracodawcy/ów) lub prowadzących działalność gospodarczą. 

§ 6 

godziny zaliczane do pensum 

1. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest zrealizować ustalone dla niego 
pensum. 

2. Do obciążenia dydaktycznego nauczyciela akademickiego wliczane są 
wszystkie godziny obliczeniowe za prowadzenie zajęć dydaktycznych, o 

których mowa w § 2 ust. 1 oraz zajęć i prac określonych w ust. 3-5 
niniejszego paragrafu. 

3. W danym roku akademickim nauczycielowi akademickiemu można 
zaliczyć do pensum z tytułu opieki nad: 

1) pracą dyplomową po złożeniu i rejestracji w dziekanacie:  
a) do 10 godz. – za pracę dyplomową inżynierską (projekt 

inżynierski) lub licencjacką,  

b) do 15 godz. – za pracę dyplomową magisterską; 
2) doktorantem na studiach doktoranckich – do 15 godz./rok przed 

otwarciem przewodu doktorskiego, do 30 godz./rok po otwarciu 
przewodu, nie dłużej niż do roku po ukończeniu studiów; 

3) studentem studiującym na studiach indywidualnych (SI) – do 5 
godz./semestr; 

4) kołem naukowym – do 30 godz./rok; 
5) studentem w ramach wymiany międzynarodowej – do 5 

godz./semestr; 
6) zajęciami terenowymi – liczbę godzin obowiązujących studenta 

zgodnie z planem studiów. 
4. Rektor, na wniosek dziekana wydziału, kierując się interesem Uczelni, 

może podjąć indywidualną decyzję o zaliczeniu w danym roku 
akademickim nauczycielowi akademickiemu do pensum godzin z tytułu 

wykonania recenzji pracy dyplomowej. 

5. Rada wydziału może ustalić: 



1) liczbę dodatkowo rozliczanych godzin za udział w pracach komisji 

przeprowadzających egzaminy dyplomowe na zakończenie studiów 
pierwszego stopnia; 

2) 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 – minimalna liczba studentów w grupie ćwiczeniowej 
ustalona przez radę wydziału, 

A - jest współczynnikiem ustalonym przez radę wydziału 
wynoszącym nie więcej niż 6; 

3) liczbę dodatkowo rozliczanych godzin za prowadzenie zajęć w języku 

obcym oraz zajęć w formie e-learningowej, przy zastosowaniu 
wzoru:  

Liczba godzin dodatkowych = liczba godzin zajęć x współczynnik, 

przy czym maksymalna wartość współczynnika w pierwszym roku 

prowadzenia zajęć wynosi 1,0, zaś w następnych latach – 0,3 

4) liczbę dodatkowo rozliczanych godzin za prowadzenie zajęć na 
studiach stacjonarnych w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych, 

przy zastosowaniu wzoru:  

Liczba godzin dodatkowych = liczba godzin zajęć x współczynnik, 

przy czym maksymalna wartość współczynnika wynosi 0,3. 

6. Za kierowanie lub sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami 

zawodowymi nauczycielowi akademickiemu przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie, w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra 

Nauk i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie 
warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń 

związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni 

publicznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1852 z późn. zm.). Godziny 
zajęć dydaktycznych prowadzonych w ramach opieki nad studenckimi 

praktykami zawodowymi nie są wliczane do pensum. 
7. Decyzje o zaliczeniu zajęć, o których mowa w ust. 3 i 5, do obciążenia 

dydaktycznego nauczyciela akademickiego podejmuje dziekan wydziału 
po zasięgnięciu opinii rady wydziału, kierując się zasadą, że warunkiem 

zaliczenia tych zajęć jako godzin ponadwymiarowych jest wykonanie 
pensum, które co najmniej w ½ części musi być zrealizowane za 

prowadzone zajęcia inne niż wymienione w ust. 3-5. Skutki finansowe 
tych decyzji winny być zbilansowane w budżetach wydziałów przy 

uwzględnieniu dochodów z odpłatnego kształcenia. 



8. Do obciążenia dydaktycznego nauczycieli akademickich Studium 

Języków Obcych mogą być wliczane zajęcia językowe dla studentów 
uczestniczących w programach wymiany międzynarodowej.  

9. Na równi z wykonaniem godzin dydaktycznych traktuje się godziny 

wynikające z powierzenia zajęć a niewykonane faktycznie, wskutek nie 
odbycia się zajęć z powodu odwołania zajęć przez Rektora albo 

dziekana wydziału.  
10. W przypadku niewykonania powierzonych godzin dydaktycznych 

z powodu choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej 
nieobecności nauczyciela akademickiego, godziny zajęć dydaktycznych, 

które według planu zajęć przypadałyby na okres tej nieobecności, 
zalicza się, dla celów formalnego rozliczenia zrealizowania pensum, 

jako godziny przepracowane zgodnie z planem – o ile łączna ilość 
wykonanych godzin mieści się w granicach określonych w § 4 ust. 4. 

§ 7 

kolejność rozliczania zajęć dydaktycznych 

1. Do obowiązującego wymiaru pensum zalicza się zajęcia dydaktyczne 

w następującej kolejności: 
1) zajęcia na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, 

o których mowa w § 2, 
2) zajęcia na studiach stacjonarnych, o których mowa w § 6 ust. 3-5, 

3) zajęcia na studiach niestacjonarnych. 
2. Godziny wliczone do pensum za zajęcia prowadzone na studiach 

niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia winny być 
refinansowane z opłat za studia uiszczane przez studentów. 

3. Godziny realizowane na studiach podyplomowych nie są wliczane do 
pensum. Nauczyciel akademicki otrzymuje wynagrodzenie za realizację 

zajęć na studiach podyplomowych zgodnie z kosztorysem danych 
studiów podyplomowych. 

§ 8 

zajęcia dydaktyczne w godzinach ponadwymiarowych 

1. Godziny ponadwymiarowe to godziny, które wynikają z nadwyżki 

powierzonych i faktycznie zrealizowanych godzin zajęć dydaktycznych 
ponad ustalone, zgodnie z §4 i §5, pensum w danym roku 

akademickim, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w §6 ust. 9-
10. 

2. Za godziny ponadwymiarowe nauczyciele akademiccy otrzymują 
wynagrodzenie obliczone w granicach stawek określonych 

w rozporządzeniu, o którym mowa w §6 ust. 6. 
3. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych ustala się na 

podstawie stawek obowiązujących w ostatnim dniu okresu, którego 

dotyczy rozliczenie pensum. Wynagrodzenie wypłacone za okresy 
krótsze niż rok akademicki nie podlega przeliczeniu. 



4. Wysokość stawki za godziny ponadwymiarowe za określone zajęcia 

ustala dziekan wydziału po zasięgnięciu opinii rady wydziału. 
5. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych przyznaje 

się, po dokonaniu rozliczenia godzin zajęć dydaktycznych ustalonych 

zgodnie z planem z uwzględnieniem zasad wynikających z §4 ust. 7 i 
§ 6 ust. 10 uchwały, raz w roku, po zakończeniu roku akademickiego. 

6. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji 
programu nauczania, nauczyciel akademicki może być obowiązany 

prowadzić zajęcia dydaktyczne w godzinach ponadwymiarowych, 
w rozmiarze nieprzekraczającym dla pracownika naukowo-

dydaktycznego ¼, a dla pracownika dydaktycznego ½ wymiaru 
obowiązków dydaktycznych, wynikających z § 4 i § 5.  

7. Nauczycielowi akademickiemu, za jego pisemną zgodą, może być 
powierzone prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 

przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określoną w ust. 6.  
8. Nie można zatrudniać w godzinach ponadwymiarowych nauczyciela 

akademickiego w ciąży lub wychowującego dziecko w wieku do jednego 
roku bez jego zgody. 

9. Dla pracowników, o których mowa w ust. § 5 ust. 2 godziny 

ponadwymiarowe liczone są powyżej pensum ze zniżką. 
10. Rada wydziału może podjąć decyzję o ograniczeniu liczby godzin 

ponadwymiarowych. 

§ 9 

Szczegółowe zasady oraz tryb rozliczania zajęć dydaktycznych na 

wydziałach oraz w jednostkach pozawydziałowych określa Rektor 

w drodze zarządzenia. 

§ 10 

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o dziekanie wydziału należy 
przez to również rozumieć kierownika jednostki pozawydziałowej. 

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o radzie wydziału należy przez 

to również rozumieć radę jednostki pozawydziałowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 68/2010 

Senatu AGH z dnia 26 maja 2010 r. 

w sprawie utworzenia specjalności „Systemy interaktywne i 

metody wizualizacji” na studiach stacjonarnych II stopnia 

kierunku INFORMATYKA i powierzenie prowadzenia jej Wydziałowi 

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki 

 

 Na podstawie art. 12 pkt 9, w związku z art. 22 pkt 12) Statutu AGH 

z dnia 7 czerwca 2006 r., (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r. + 

zmiany) na wniosek Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, 

Informatyki i Elektroniki z dnia 4 maja 2010 r. złożony w oparciu 

o uchwałę Rady Wydziału z dnia 29 kwietnia 2010 r. Senat AGH 

postanawia: 

Od roku akademickiego 2010/2011 na kierunku INFORMATYKA, na 

studiach II-go stopnia: 

1. utworzyć specjalność: „Systemy interaktywne i metody wizualizacji”,  

 

i powierzyć prowadzenie jej Wydziałowi Elektrotechniki, Automatyki, 

Informatyki i Elektroniki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 70 Senatorów (na 85 

uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 69/2010 w 
sprawie przyjęcia recenzji prof. M. Handke do wniosku 

Politechniki Wrocławskiej o nadanie Tytułu Doktora Honoris 

Causa prof. Jerzemu Buzkowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 70/71/2010 

Senatu AGH z 26 maja 2010 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr 36/37/2010 Senatu AGH z dnia 31 

marca 2010 r. w sprawie opinii o ustaleniu przez Rektora 

szczegółowej listy instytucji, których przedstawiciele wejdą w 
skład Konwentu AGH oraz uzupełnieniu składu Konwentu AGH. 

 

§ 1 

Na podstawie art. 15 ust. 3 oraz art. 15 ust. 1 Statutu AGH z dnia 7 
czerwca 2006 r. (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r. + zmiany) na 

wniosek Rektora Senat pozytywnie opiniuje: 
 

1. uzupełnienie listy instytucji, których przedstawiciele będą wchodzić 

w skład Konwentu AGH w następujący sposób: 
- w Dziale III. URZĘDY CENTRALNE dopisuje się pkt 11 w brzmieniu: 

11. Ministerstwo Gospodarki  
 

Odpowiednio należy zmienić numerację w Działach IV i V. 
 

2. powołanie w skład Konwentu AGH następującej osoby: 
- dr inż. Henryk Majchrzak, Dyrektor Departamentu Energetyki 

w Ministerstwie Gospodarki 
 

 
W wyniku powyższych zmian aktualny skład Konwentu AGH będzie 

następujący: 
I. MAŁOPOLSKA 

1. Marszałek Województwa Małopolskiego 

− mgr inż. Marek NAWARA 
2. Wojewoda Małopolski 

− mgr inż. Stanisław KRACIK 
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 RP 

− 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 



10. Państwowa Agencja Atomistyki 

− prof. dr hab. Michael WALIGÓRSKI 
11. Ministerstwo Gospodarki  

− dr inż. Henryk MAJCHRZAK 

IV. PRZEMYSŁ i GOSPODARKA 
12. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 

− mgr inż. Jarosław ZAGÓROWSKI 
13. Katowicki Holding Węglowego S.A. 

− mgr inż. Stanisław GAJOS 
14. Polska Grupa Energetyczna S.A. 

− mgr Tomasz ZADROGA 
15. Grupa LOTOS S.A. 

− mgr inż. Paweł OLECHNOWICZ 
16. COMARCH S.A. Systemy Informatyczne 

− prof. Janusz FILIPIAK 
17. ArcelorMittal Poland S.A. 

− Wim Van GERVEN 
18. Motorola Polska Sp. z o.o. 

− mgr inż. Jacek DRABIK 

19. Grupa MASPEX Wadowice 
− dr inż. Krzysztof PAWIŃSKI 

20. Tauron Polska Energia S.A. 
− mgr inż. Dariusz LUBERA 

21. Wydawnictwa Jagiellonia S.A. 
− mgr Wojciech TACZANOWSKI 

22. Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP 
− gen. dyw. Edward GRUSZKA 

23. PKN ORLEN S.A. 
− mgr inż. Wojciech KOTLAREK 

24. KGHM Polska Miedź S.A. 
− dr inż. Herbert WIRTH 

V. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
25. Rektor AGH 

− prof. dr hab. inż. Antoni TAJDUŚ 

26. Sekretarz 
− prof. dr hab. inż. Wiesław WASZKIELEWICZ 

27. Rektor AGH w latach 1993 - 1997 
− prof. dr hab. Mirosław HANDKE 

28. Rektor AGH w latach 1997 - 2005 
− prof. dr hab. inż. Ryszard TADEUSIEWICZ 

29. Przewodniczący Konwentu AGH 
− prof. dr hab. inż. Jerzy NIEWODNICZAŃSKI 

 
§ 2 

Traci moc uchwała nr 36/37/2010 z dnia 31 marca 2010 r. 

 

 



 

Uchwała nr 72/2010 

Senatu AGH z dnia 26 maja 2010 r. 

w sprawie reasumpcji Uchwały 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 r. (Dz. U. nr 164 poz. 
1365) Senat AGH postanawia: 

W uchwale nr 82/2009 Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r., w załączniku 
nr 1, w §2, w tabeli 4. Wykaz przedmiotów głównych obowiązujących na 

kierunkach studiów, na które prowadzona będzie rekrutacja na studia 
stacjonarne I stopnia, w Pozycji Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 

dopisuje się wiersz w brzmieniu: 

„ Inżynieria mechaniczna i materiałowa” (studia międzykierunkowe), 

matematyka, fizyka, informatyka lub chemia (do wyboru)” 

 

Oraz w cytowanej uchwale, w załączniku nr 2, w tabeli 7 w pozycji Wydział 

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, w kolumnie „Kierunki” dopisuje się: 

„Inżynieria mechaniczna i materiałowa” (studia międzykierunkowe) 

„Mechatronika”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 73/2010 

Senatu AGH z dnia 26 maja 2010 r.  

w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu Doktora 

Honoris Causa AGH Panu Alemu Bin Ibrahimowi Al-Naimi 

 

 Na podstawie art. 71 ust. 1 Statutu AGH z dnia 7.06.2006 r. (tekst 

jednolity z dnia 28.11.2007 + zmiany) oraz Uchwały nr 72/2008 Senatu 
AGH z dnia 28.05.2008 r. w sprawie zasad nadawania tytułu Doktora 

Honoris Causa AGH, na wniosek Dziekana Wydziału Wiertnictwa Nafty 
i Gazu z dnia 19 kwietnia 2010 r. złożony w oparciu o uchwałę Rady 

Wydziału nr 33/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. Senat AGH postanawia: 

1. Wszcząć postępowanie o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa AGH 

Panu Alemu Bin Ibrahimowi Al-Naimi. 

2. Wyznaczyć na Promotora postępowania prof. dr hab. inż. Andrzeja 

Goneta. 

3. Z prośbą o zaopiniowanie wniosku zwrócić się do: 

Senatu Politechniki Śląskiej 

Senatu Politechniki Wrocławskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STANOWISKO 

Senatu AGH z dnia 26 maja 2010 r. 

w sprawie poparcia inicjatywy wystąpienia do władz Miasta 
Krakowa o nazwanie jednej z ulic Miasta Krakowa imieniem 

Profesora Maksymiliana Tytusa Hubera. 
 

 
 Na podstawie art. 12 pkt 25 Statutu AGH, na wniosek Rektora i prof. 

Z. Engela, Doktora Honoris Causa naszej Uczelni Senat popiera 
inicjatywę wystąpienia do władz Miasta Krakowa o nazwanie jednej 

z ulic Miasta Krakowa imieniem Profesora Maksymiliana Tytusa Hubera. 

W dniu 9 grudnia 2010 r. mija 60 lat od śmierci Profesora, jednego 
z najsłynniejszych polskich mechaników, który przez całe swoje życie 

związany był z Krakowem. W latach 1899-1908 pracował w Wyższej 
Szkole Przemysłowej, a w latach 1948-1950 zatrudniony był w AGH. To 

właśnie tutaj, w Krakowie, na początku ubiegłego wieku, powstały 
najważniejsze prace Profesora Hubera, przede wszystkim dzieło pt. 

„Właściwa praca odkształcenia jako miara wytężenia materiału”, 
w którym sformułowana została słynna hipoteza wytrzymałościowa 

energii odkształcenia postaciowego i warunek osiągnięcia granicy 
plastyczności.  

W uznaniu zasług tego wybitnego uczonego światowej sławy 
związanego z Krakowem, Senat AGH uznaje za słuszną inicjatywę 

nadania jednej z ulic Krakowa Jego imienia i uczczenia w ten sposób 
60-tej rocznicy Jego śmierci.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 59 Senatorów (na 85 
uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 74/2010 

w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o 

mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas 
nieokreślony dr. hab. Zbigniewa Szkutnika z Wydziału 

Matematyki Stosowanej. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 61 Senatorów (na 85 
uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 75/2010 

w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o 

mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas 
nieokreślony dr. hab. inż. Piotra Witakowskiego z Wydziału 

Górnictwa i Geoinżynierii.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 62 Senatorów (na 85 

uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 76/2010 
w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o 

mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas 

nieokreślony dr hab. inż. Anny Sobotki z Wydziału Górnictwa i 
Geoinżynierii. 

 
 

 


