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ZARZĄDZENIE Nr 7/2019 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej  
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 28 lutego 2019 roku 

w sprawie bazy Syllabus AGH 

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 3 uchwały  
Nr 14/2019 Senatu AGH z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących 

projektowania i ustalania programów studiów wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie, zarządzam co następuje: 

§ 1. 

1. Niniejsze zarządzenie określa szczegółowy opis kierunku studiów, dokumentację 
programu studiów oraz zasad studiowania, a także wzory programu studiów, planu 

studiów oraz sylabusów. 

2. Informacje o programach studiów na prowadzonych w Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie kierunkach studiów zawiera baza Syllabus AGH. 

3. Syllabus AGH ma umożliwić: 
1) kandydatowi na studia zapoznanie się z ofertą kształcenia AGH na 

poszczególnych kierunkach studiów w Uczelni; 

2) studentowi właściwe zaplanowanie własnego indywidualnego planu studiów na 
dany semestr.  

4. Syllabus AGH prowadzony jest wyłącznie w formie elektronicznej i dostępny jest na 

stronie internetowej AGH. 
5. Zaleca się, aby nazwy kierunków, modułów zajęć, specjalności, ścieżek dyplomowania 

i ścieżek kształcenia w języku polskim były tworzone z poszanowaniem tradycji języka 
polskiego i nie zawierały obcojęzycznych słów i wyrażeń, dla których są polskie 

odpowiedniki. 

§ 2. 

1. W Syllabusie AGH publikowane są opisy kierunków studiów, zawierające  

w szczególności opis efektów uczenia się, program studiów, zasady studiowania oraz 
sylabusy modułów zajęć według wzoru określonego w załączniku do niniejszego 

zarządzenia. 

2. Sposób kodowania modułów zajęć oraz sposób kodowania charakterystyk efektów 
uczenia się określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów 
uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. poz. 

2218), zwanym dalej rozporządzeniem MNiSW w sprawie charakterystyk, określi 

Prorektor ds. Kształcenia. 

§ 3. 

1. Informacje o programie studiów na danym kierunku studiów publikowane są odrębnie 

dla każdego poziomu, profilu i formy studiów. 
2. Wydział zobowiązany jest przechowywać pełną dokumentację wskazaną w Syllabusie 

AGH przez okres co najmniej 5 lat. 

§ 4. 

1. Informacje o programach studiów, w tym planach studiów i sylabusach modułów 

zajęć publikowane są zgodnie z następującymi terminami: 
1) zamknięcie do edycji bazy dla prowadzących przedmioty i publikacja sylabusów 

podlegających zaliczeniu w danym semestrze w zakresie elementów 
niewchodzących w skład programu studiów – najpóźniej na 2 tygodnie przed 

rozpoczęciem semestru, w którym moduł podlega zaliczeniu; 
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2) uruchomienie bazy celem aktualizacji informacji o kierunkach i programach 

studiów – najpóźniej na 8 miesięcy przed rozpoczęciem cyklu kształcenia  
w danym roku akademickim; 

3) publikacja programów studiów – najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem 
cyklu kształcenia w danym roku akademickim. 

2. W przypadku zmiany programu studiów publikacja zmienionych jego elementów,  

o których mowa w uchwale Nr 14/2019 Senatu AGH z dnia 27 lutego 2019 r.  
w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i ustalania programów studiów 

wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie możliwa 

jest wyłącznie w przypadku podjęcia przez Senat AGH uchwały w sprawie ustalenia 
programu studiów. 

3. Szczegółowe terminy, o których mowa w ust. 1 w danym roku akademickim określi 
Prorektor ds. Kształcenia. 

4. Za systematyczną aktualizację informacji o programie studiów w bazie Syllabus AGH 

odpowiada Dziekan. 

§ 5. 

1. Traci moc zarządzenie Nr 4/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 
Staszica w Krakowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie bazy Syllabus AGH. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 
 

 

  

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


