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ZARZĄDZENIE Nr 5/2017
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania
oraz likwidacji studiów wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), art. 19 ust. 4 Statutu AGH oraz § 26 uchwały
Senatu AGH Nr 179/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad
podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława
Staszica w Krakowie w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów
pierwszego i drugiego stopnia, zarządzam, co następuje:
§1
Podstawy prawne
1. Zarządzenie określa szczegółowe zasady tworzenia, przekształcania oraz likwidacji
studiów wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
zwanej dalej Uczelnią, w tym warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku
studiów, poziomie i profilu kształcenia oraz wymaganą niezbędną dokumentację.
2. Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia
określają przepisy:
1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1842 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą;
2) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. poz. 1596), zwanego dalej
rozporządzeniem MNiSW w sprawie warunków prowadzenia studiów.
3. Warunki, jakie musi spełniać program kształcenia na danym kierunku, poziomie i profilu
kształcenia, w tym program i plan studiów, oraz opis kwalifikacji pierwszego i drugiego
stopnia określa uchwała Senatu AGH Nr 179/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w zakresie projektowania
programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia, zwana dalej
Wytycznymi oraz wskazane tam przepisy.
§2
Uprawnienia do prowadzenia studiów
1. Wydział AGH posiadający uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora
habilitowanego w obszarze kształcenia i dziedzinie, do których jest przyporządkowany
kierunek studiów i spełniający warunki określone w rozporządzeniu MNiSW w sprawie
warunków prowadzenia studiów, może prowadzić studia o profilu ogólnoakademickim
oraz studia o profilu praktycznym na określonym przez Senat AGH, w drodze uchwały,
kierunku studiów i poziomie kształcenia, w ramach obszarów kształcenia oraz dziedzin
odpowiadających
uprawnieniom
do
nadawania
stopnia
naukowego
doktora
habilitowanego.
2. Wydział AGH nieposiadający uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, spełniający warunki
określone w rozporządzeniu MNiSW w sprawie warunków prowadzenia studiów, który
posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze kształcenia
i dziedzinie, do których jest przyporządkowany kierunek studiów może uzyskać
uprawnienie do prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i o profilu
praktycznym na tym kierunku i określonym poziomie kształcenia, zgodnie z opisem
efektów kształcenia określonym przez Senat AGH.
3. Wydział AGH nieposiadający uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2 spełniający
warunki określone w rozporządzeniu MNiSW w sprawie warunków prowadzenia studiów
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może uzyskać uprawnienie do prowadzenia studiów zgodnie z opisem efektów
kształcenia określonym przez Senat AGH:
1) o profilu praktycznym na określonym kierunku i poziomie kształcenia;
2) o profilu ogólnoakademickim na określonym kierunku i poziomie kształcenia, jeżeli:
a) prowadzone na tym kierunku studia pierwszego lub drugiego stopnia uzyskały co
najmniej pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
b) zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej ośmiu nauczycieli
akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy
doktora habilitowanego lub będących osobami, które nabyły uprawnienia
równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki, dla których Uczelnia stanowi podstawowe
miejsce pracy, reprezentujących dziedzinę nauki lub sztuki związaną z danym
kierunkiem studiów,
c) prowadzi badania naukowe w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów.
4. Niezależenie od wymogów określonych w ust. 1-3, Wydział Uczelni może prowadzić
studia na kierunku o profilu ogólnoakademickim, jeżeli prowadzi badania naukowe w
dziedzinie nauki lub sztuki związanej z kierunkiem studiów i zapewnia studentom tego
kierunku:
1) co najmniej przygotowanie do prowadzenia badań – w przypadku studiów
pierwszego stopnia;
2) udział w badaniach – w przypadku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, uzyskanie uprawnienia do prowadzenia
studiów następuje na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, po
zasięgnięciu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zakresie spełniania warunków
określonych w rozporządzeniu MNiSW w sprawie warunków prowadzenia studiów oraz
w zakresie efektów kształcenia określonych przez Senat AGH.
§3
Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów
i poziomie kształcenia
1. W Uczelni kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia prowadzone jest przez
jednostki organizacyjne, zgodnie z przysługującymi im uprawnieniami w ramach:
1) kierunku studiów,
2) indywidualnych studiów międzyobszarowych.
2. Wydział AGH może prowadzić studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia,
jeżeli spełnia następujące warunki:
1) Senat AGH w drodze uchwały:
a) określił nazwę kierunku studiów adekwatną do zakładanych efektów kształcenia,
b) określił profil kształcenia, poziom kształcenia oraz formę studiów,
c) przyporządkował kierunek studiów do obszaru lub obszarów kształcenia
określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz
dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065), zwanym dalej
rozporządzeniem MNiSW w sprawie obszarów wiedzy, oraz wskazał dziedziny
nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia dla
danego kierunku studiów;
2) Wydział ten:
a) posiada program kształcenia dla tego kierunku studiów, poziomu i profilu
kształcenia spełniający warunki określone w Wytycznych i uwzględniający:
‒ opis zakładanych efektów kształcenia,
‒ program studiów, w tym plan studiów sporządzony odrębnie dla studiów
prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej,
b) wskazał związek kierunku studiów z misją Uczelni i strategią jej rozwoju,
c) zapewnia
studentom
odbywanie
praktyk
zawodowych
przewidzianych
w programie kształcenia dla kierunku studiów o profilu praktycznym łącznie
w wymiarze co najmniej trzech miesięcy na każdym z poziomów kształcenia,
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a w przypadku kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim – jeżeli program
kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki,
d) spełnia wymagania dotyczące minimalnej liczby i kwalifikacji nauczycieli
akademickich zaliczanych do minimum kadrowego kierunku studiów, oraz
kwalifikacji innych nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia
ze studentami, zgodnie z rozporządzeniem MNiSW w sprawie warunków
prowadzenia studiów,
e) spełnia wymagania dotyczące proporcji liczby nauczycieli akademickich
zaliczonych do minimum kadrowego do liczby studentów na tym kierunku
studiów, zgodnie z rozporządzeniem MNiSW w sprawie warunków prowadzenia
studiów,
f) dysponuje infrastrukturą, zapewniającą prawidłową realizację celów kształcenia,
w tym zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć w salach
dydaktycznych, laboratoriach i pracowniach,
g) zapewnia
możliwość
korzystania
z
zasobów
bibliotecznych
obejmujących literaturę
zalecaną
na
tym
kierunku
studiów
oraz
z elektronicznych zasobów wiedzy,
h) prowadzi – w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia –
systematyczne działania mające na celu ocenę i doskonalenie programu
kształcenia, w szczególności w kontekście potrzeb otoczenia społecznogospodarczego, w tym rynku pracy.
3. Wydział Uczelni może w ramach kierunku studiów prowadzić kształcenie
przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, jeżeli spełnia warunki określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 9c Ustawy.
4. W przypadku tworzenia kierunku studiów o podobnych efektach kształcenia jak
kierunek prowadzony przez inne Wydziały AGH wymagana jest dodatkowo opinia tych
jednostek.
§4
Rozpoczęcie kształcenia a warunki prowadzenia studiów
Wydział Uczelni, który rozpoczyna kształcenie na nowym kierunku studiów,
jest zobowiązany:
1) spełniać wymagania dotyczące infrastruktury określone w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. f od dnia
rozpoczęcia prowadzenia w salach dydaktycznych, laboratoriach i pracowniach zajęć
wymagających tej infrastruktury, w zakresie przewidzianym w programie kształcenia;
2) prowadzić systematyczne działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia od dnia
rozpoczęcia kształcenia na tym kierunku studiów;
3) spełniać wymagania dotyczące minimum kadrowego w stopniu zapewniającym
prowadzenie zajęć przewidzianych w planie studiów nie później niż od początku
pierwszego roku studiów pierwszego cyklu kształcenia na tym kierunku, z tym że
wymagania dotyczące minimum kadrowego muszą zostać spełnione w pełnym zakresie
od początku drugiego roku studiów pierwszego cyklu kształcenia.
§5
Tworzenie indywidualnych studiów międzyobszarowych
1. Wydział AGH może organizować indywidualne studia międzyobszarowe, obejmujące co
najmniej dwa obszary kształcenia i prowadzące do uzyskania dyplomu na co najmniej
jednym kierunku studiów, pod warunkiem, że posiada uprawnienia do nadawania
stopnia naukowego doktora w obszarze wiedzy związanym z tym kierunkiem.
2. Decyzję o utworzeniu indywidualnych studiów międzyobszarowych podejmuje Senat na
wniosek Rektora. Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu, powołuje radę indywidualnych
studiów międzyobszarowych, określa warunki prowadzenia tych studiów oraz sposób
prowadzenia dokumentacji.
§6
Tworzenie studiów wyższych w zamiejscowych jednostkach organizacyjnych
W przypadku tworzenia studiów w zamiejscowej jednostce organizacyjnej Uczelni przepisy
niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio.
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§7
Tworzenie specjalności
1. Tworzenie specjalności następuje w ramach kierunku studiów w drodze uchwały
Senatu.
2. Kształcenie w ramach specjalności prowadzone jest z uwzględnieniem zasad
określonych w Wytycznych, w szczególności § 11.
§8
Tworzenie studiów w języku obcym
1. Do tworzenia studiów wyższych w języku obcym w ramach istniejących już w Uczelni
kierunków studiów stosuje się odpowiednio przepisy o tworzeniu kierunku studiów.
2. Tworzenie tej samej specjalności w języku obcym w ramach tego samego kierunku
studiów traktowane jest jako tworzenie nowej specjalności.
§9
Tryb postępowania w przedmiocie podjęcia przez Senat AGH uchwały
w sprawie utworzenia studiów
1. Uchwałę w sprawie utworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu
kształcenia i powierzenia ich prowadzenia Wydziałowi, podejmuje Senat AGH,
z zastrzeżeniem § 11 niniejszego zarządzenia.
2. Senat AGH podejmuje także uchwałę w sprawie określenia opisu zakładanych efektów
kształcenia na wnioskowanym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, do których są
dostosowane programy studiów, w tym plany studiów, odpowiednio do poziomu
i profilu kształcenia oraz zawiera tabele, o których mowa w § 29 ust. 2 Wytycznych.
3. Celem podjęcia przez Senat AGH uchwały, o której mowa w ust. 1 i 2, Dziekan
Wydziału, w imieniu Rady Wydziału, kieruje wniosek w tej sprawie wraz z niezbędną
dokumentacją do Rektora nie później niż na 6 miesięcy przed rozpoczęciem kształcenia
na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.
4. Rektor podejmuje decyzję o skierowaniu wniosku do właściwej rzeczowo senackiej
komisji celem zaopiniowania.
5. Po zaopiniowaniu przez komisję, o której mowa w ust. 4, Rektor kieruje wniosek wraz
z niezbędną dokumentacją na posiedzenie Senatu AGH.
6. Rektor przekazuje uchwałę Senatu AGH w sprawie utworzenia studiów na określonym
kierunku, poziomie i profilu kształcenia wraz z informacją o obsadzie kadrowej
Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie miesiąca od dnia podjęcia uchwały
przez Senat AGH.
7. W
przypadku
tworzenia
studiów
wyższych
w zamiejscowych
jednostkach
organizacyjnych, indywidualnych studiów międzyobszarowych, specjalności w ramach
kierunku studiów oraz studiów w języku obcym, przepisy niniejszego paragrafu stosuje
się odpowiednio, z uwzględnieniem zasad określonych w § 5 - § 8.
§ 10
Tworzenie studiów – niezbędna dokumentacja
1. Niezbędną dokumentację w zakresie tworzenia studiów na określonym kierunku,
poziomie i profilu kształcenia określa Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informację o obsadzie kadrowej zawierającą liczbowy oraz imienny wykaz osób
proponowanych do realizacji wnioskowanego kierunku studiów, w tym osób
stanowiących minimum kadrowe, określa Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Niezbędną dokumentację w zakresie tworzenia specjalności w ramach danego kierunku
studiów określa Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Forma przygotowania dokumentacji, o której mowa w ust. 1 i 3 powinna uwzględniać
zalecenia Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.
§ 11
Zgoda MNiSW na prowadzenie studiów
W przypadku wskazanym w § 2 ust. 2 i 3 uchwała Senatu AGH, o której mowa w § 9 ust. 1
i 2, wraz z kompletną dokumentacją, o której mowa w § 10, przekazywana jest do Ministra
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Nauki i Szkolnictwa Wyższego celem uzyskania uprawnienia do prowadzenia studiów
w drodze decyzji.
§ 12
Zawiadomienie o uruchomieniu kształcenia na studiach
1. Rektor zobowiązany jest zawiadomić Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską
Komisję Akredytacyjną o uruchomieniu kształcenia na kierunku studiów, w terminie
miesiąca od dnia rozpoczęcia kształcenia na tym kierunku.
2. W związku z obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1, Dziekan Wydziału zobowiązany
jest poinformować Rektora o uruchomieniu kształcenia na danym kierunku studiów
w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia kształcenia na tym kierunku studiów.
§ 13
Przekształcanie (zmiany) studiów wyższych
1. Senat AGH podejmuje uchwałę w sprawie zmiany:
1) nazwy kierunku studiów;
2) nazwy specjalności;
3) formy studiów;
4) efektów kształcenia;
5) jednostki prowadzącej studia;
6) czasu trwania studiów.
2. Zmiany w programach kształcenia dopuszczalne są wyłącznie na zasadach określonych
w Wytycznych oraz w rozporządzeniu MNiSW w sprawie warunków prowadzenia
studiów.
3. Wniosek w tej sprawie wraz z uzasadnieniem Dziekan Wydziału, w imieniu Rady
Wydziału, kieruje do Rektora AGH. § 9 i § 10 stosuje się odpowiednio.
§ 14
Likwidacja studiów
1. Uchwałę w sprawie zniesienia studiów na określonym kierunku studiów, poziomie
i profilu kształcenia lub formy kształcenia, w tym także indywidualnych studiów
międzyobszarowych (likwidacji studiów), podejmuje Senat AGH.
2. Z wnioskiem w tej sprawie Dziekan Wydziału, w imieniu Rady Wydziału, zwraca się do
Rektora celem zaopiniowania przez właściwą rzeczowo senacką komisję i przedłożenia
pod obrady Senatu AGH.
3. Wniosek w sprawie likwidacji studiów wyższych zawiera:
1) pismo przewodnie Dziekana Wydziału do Rektora z prośbą o likwidację studiów
wyższych wraz z uzasadnieniem merytorycznym,
2) uchwałę Rady Wydziału w sprawie likwidacji studiów, zawierającą:
a) planowaną datę likwidacji studiów wyższych (rok akademicki),
b) zasady postępowania w stosunku do studentów odbywających zajęcia w ramach
likwidowanych studiów.
4. W przypadku likwidacji studiów prowadzonych w zamiejscowych jednostkach
organizacyjnych AGH, a także specjalności przepisy niniejszego paragrafu stosuje się
odpowiednio.
5. W przypadku podjęcia przez Senat AGH uchwały, o której mowa w ust. 1 oraz
poinformowania o tym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydział Uczelni jest
obowiązany spełniać wymagania dotyczące minimum kadrowego na tym kierunku
studiów, poziomie i profilu kształcenia w pełnym zakresie, z tym że wymagania
dotyczące minimum kadrowego mogą być spełnione w stopniu zapewniającym
prowadzenie zajęć przewidzianych w planie studiów w przypadku:
1) studiów pierwszego stopnia – od początku trzeciego roku studiów ostatniego cyklu
kształcenia;
2) studiów drugiego stopnia – od początku drugiego roku studiów ostatniego cyklu
kształcenia.
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§ 15
Przepisy końcowe
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Traci moc Zarządzenie Nr 8/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława
Staszica w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad
tworzenia,
przekształcania
oraz
likwidacji
studiów
wyższych
w
Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
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