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PISMO OKÓLNE NR 6/2015 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 2 grudnia 2015 r. 

w sprawie powoływania i wynagradzania kierowników studiów podyplomowych  

Powołując się na Statut AGH oraz Zarządzenie nr 40/2015 Rektora AGH z dnia 1 października 
2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Akademii Górniczo-
Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, ustalam: 

§1 

1. Kierownicy studiów podyplomowych, będący pracownikami zatrudnionymi w pełnym 
wymiarze czasu pracy w AGH, są powoływani przez Rektora na wniosek dziekana wydziału, 
po zasięgnięciu opinii rady wydziału, co do zasady jednorazowo, czyli do czasu ich 
odwołania, ustania stosunku pracy lub likwidacji studiów podyplomowych. Wniosek  
o powołanie kieruje dziekan wydziału do Rektora, kandydatura powinna być zaakceptowana 
przez Prorektora AGH ds. Kształcenia. Zatwierdzony przez Rektora wniosek o powołanie 
kierownika studiów podyplomowych należy przedłożyć w Dziale Nauczania celem 
przekazania go do Działu Kadrowo-Płacowego. 

2. Kierownicy studiów podyplomowych, będący emerytowanymi pracownikami AGH,  
w uzasadnionych przypadkach mogą być powołani przez Rektora na wniosek dziekana 
wydziału, po zasięgnięciu opinii rady wydziału. Zgoda jest wydawana tylko i wyłącznie na 
okres trwania danej edycji studiów podyplomowych. Wniosek o powołanie kieruje dziekan 
wydziału do Rektora, kandydatura powinna być zaopiniowana przez Prorektora AGH  
ds. Kształcenia. W takim przypadku podstawą do pełnienia obowiązków kierownika są zapisy 
zawarte w umowie cywilnoprawnej. Zatwierdzony przez Rektora wniosek o powołanie 
kierownika studiów podyplomowych należy przedłożyć w Dziale Nauczania.  

§2 

1. Wynagrodzenie dla kierowników studiów podyplomowych, powołanych przez Rektora  
w trybie §1 pkt 1, przyznawane jest tylko i wyłącznie w formie dodatku do wynagrodzenia,  
a jego wysokość i sposób wypłacania powinien być uwzględniony w kosztorysie 
sporządzonym dla danej edycji studiów podyplomowych i zaakceptowanym przez Prorektora 
AGH ds. Kształcenia. Wniosek dziekana wydziału o przyznanie dodatku do wynagrodzenia  
z tego tytułu należy kierować do Rektora w ramach każdej edycji studiów podyplomowych 
zgodnie z Regulaminem przyznawania i wypłacania zwiększonego wynagrodzenia 
pracownikom Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, stanowiącym 
załącznik do Uchwały nr 26/2008 Senatu z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie przeznaczenia 
środków na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej  
im. Stanisława Staszica w Krakowie (z późn. zm.). Do wniosku należy dołączyć kserokopie: 
powołania na kierownika studiów podyplomowych, zatwierdzonego wniosku o uruchomienie 
kolejnej edycji studiów podyplomowych, zaakceptowanego kosztorysu studiów 
podyplomowych.  

2. Wynagrodzenie kierowników studiów podyplomowych, powołanych przez Rektora w trybie  
§1 pkt 2, jest wypłacane na podstawie zapisów zawartych w umowie cywilnoprawnej.  

§3 

1. Kierownicy uruchomionych studiów podyplomowych, którzy nie zostali powołani przez 
Rektora do daty ogłoszenia niniejszego Pisma Okólnego, zobowiązani są uzupełnić 
dokumentację do końca stycznia 2016 r. i przedłożyć ją w Dziale Nauczania. 

2. Warunkowo będą honorowane powołania kierowników studiów podyplomowych wydane 
okresowo na edycje organizowane w roku akademickim 2015/2016. Kopie tych powołań 
należy przedłożyć w Dziale Nauczania. 
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prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


