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ZARZĄDZENIE Nr 18/2019
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej
w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Tworzy się w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Szkołę Doktorską pn. „Szkoła
Doktorska AGH”, nazwa w języku angielskim „AGH Doctoral School”, zwaną dalej "Szkołą".
2. Szkoła, o której mowa w ust. 1, przygotowuje doktorantów do uzyskania stopnia doktora
w następujących dyscyplinach naukowych:
1) w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych:
a) automatyka, elektronika i elektrotechnika,
b) informatyka techniczna i telekomunikacja,
c) inżynieria biomedyczna,
d) inżynieria chemiczna,
e) inżynieria lądowa i transport,
f) inżynieria materiałowa,
g) inżynieria mechaniczna,
h) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
2) w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych:
a) informatyka,
b) matematyka,
c) nauki chemiczne,
d) nauki fizyczne,
e) nauki o Ziemi i środowisku,
3) w dziedzinie nauk społecznych:
a) nauki o zarządzaniu i jakości,
b) nauki socjologiczne,
4) w dziedzinie nauk humanistycznych:
a) nauki o kulturze i religii.
3. Kształcenie doktorantów w Szkole rozpoczyna się z dniem 1 października 2019 r.
§ 2.
1. Szkołą kieruje dyrektor szkoły doktorskiej, zwany dalej „Dyrektorem”.
2. W Szkole działa Rada Szkoły Doktorskiej, zwana dalej „Radą”.
§ 3.
1. Dyrektora i jego zastępcę powołuje i odwołuje Rektor.
2. Zastępcę Dyrektora powołuje Rektor na wniosek Dyrektora.
3. Kadencja Dyrektora i jego zastępcy trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 września roku rozpoczęcia
kadencji Rektora i kończy się 31 sierpnia roku, w którym kończy się kadencja.
§ 4.
1. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) nadzór nad całokształtem funkcjonowania Szkoły, w tym prawidłowością i jakością
realizacji procesu kształcenia, opieki naukowej, jak również sposobem przeprowadzania
oceny śródokresowej;
2) zapewnianie warunków do prowadzenia kształcenia w Szkole, w tym odbywania praktyk
zawodowych w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu,
w wymiarze nieprzekraczającym 60 godzin dydaktycznych rocznie, o ile praktyki
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zawodowe zostały uwzględnione w Programie Kształcenia;
3) obsługa spraw socjalno-bytowych doktorantów;
4) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły, niezastrzeżonych do
kompetencji innych organów Uczelni;
5) występowanie do właściwych organów kolegialnych i jednoosobowych Uczelni
z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły Doktorskiej;
6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa, postanowień Statutu oraz
określonych uchwałami i zarządzeniami organów Uczelni;
7) dysponowanie, w ramach udzielonego upoważnienia oraz zgodnie z zasadami
określonymi przez Rektora, środkami finansowymi wyodrębnionymi w budżecie Uczelni
i przeznaczonymi na funkcjonowanie Szkoły;
8) reprezentowanie Szkoły.
2. Kierując Szkołą, Dyrektor jest zobowiązany realizować plan rzeczowo-finansowy AGH
i odpowiadać za gospodarkę finansową Szkoły.
§ 5.
1. Opiniodawczo-doradczym gremium dla Dyrektora jest Rada Szkoły Doktorskiej, zwana dalej
"Radą".
2. Radę powołuje Rektor, spośród przedstawicieli wszystkich reprezentowanych w Szkole
dyscyplin oraz dwóch przedstawicieli doktorantów, których zgłasza samorząd doktorantów,
z zastrzeżeniem ust. 3. W skład Rady Rektor może powołać również inne osoby.
3. W skład Rady wchodzi Dyrektor jako jej przewodniczący. Uchwały Rady zapadają zwykłą
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego
Rady.
4. Pracami Rady kieruje Dyrektor.
5. Kadencja Rady trwa 4 lata rozpoczyna się 1 września roku rozpoczęcia kadencji Rektora
i kończy się 31 sierpnia roku, w którym kończy się kadencja.
§ 6.
1. Do
1)
2)
3)
4)

zadań Rady należy w szczególności:
opiniowanie szczegółowych zasad i kryteriów rekrutacji do Szkoły;
opiniowanie regulaminu Szkoły;
opiniowanie programu kształcenia;
opiniowanie kwalifikacji nauczycieli akademickich przy obsadzie kadrowej w ramach
programu kształcenia w Szkole;
5) opiniowanie wytycznych oraz zasad przygotowania indywidualnego planu badawczego
doktorantów Szkoły;
6) opiniowanie sposobu i zasad przeprowadzania oceny śródokresowej doktorantów Szkoły.
§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
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