AGH: Zamierzenia

Spotkanie Władz AGH, 12.09.2018

Zadania Uczelni
Podstawowe zadania uczelni wymienione w art. 11 ustawy można podzielić na
dwa rodzaje:
» Zasadnicze - obejmujące kształcenie i badania naukowe (kształcenie na
studiach, w tym podyplomowych, kształcenie doktorantów, kształcenie i
promowanie kadr, prowadzenie badań naukowych i transfer wiedzy, itp.)
» Pozostałe – obejmujące m. in. wychowanie, stwarzanie warunków dla osób z
niepełnosprawnościami i dla rozwoju kultury fizycznej, udostępnianie zbiorów,
działanie na rzecz społeczności lokalnych, itp.
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Wydziały

Przyjmujemy, że zadania zasadnicze realizowane będą przez
Wydziały.
Wydział: jednostka składająca się z katedr/instytutów oraz
innych jednostek. Każdy wydział związany jest z jedną lub
większą liczbą dyscyplin.
Podstawowym zadaniem wydziału jest realizacja
kształcenia na kierunkach studiów związanych z daną
dyscypliną lub dyscyplinami. Wydział odpowiedzialny jest
za zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia,
rekrutację na kierunki studiów.
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Wydziały

Wydział realizuje kształcenie w szkole doktorskiej (jeśli
reprezentowane są w nim przynajmniej 2 dyscypliny) lub
realizuje to kształcenie wspólnie z innym lub innymi
wydziałami).
W ramach wydziału koordynowane jest zarządzanie
działalnością zgodnie z wyznaczonymi zadaniami i
kompetencjami jednostek, w tym organizacja obsługi
administracyjnej i technicznej.
W ramach wydziału mogą być tworzone przez dziekana, po
uzyskaniu zgody rektora, jednostki pomocnicze, np.
pracownie, laboratoria, biblioteki, warsztaty, itp.
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Wydziały

Wydział tworzy, likwiduje lub przekształca rektor, ewentualnie
po zasięgnięciu opinii senatu.
Wydziałem kieruje dziekan (stanowisko kierownicze), którego
powołuje rektor na 4-letnią kadencję, ewentualnie po
zasięgnięciu opinii senatu.
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Katedry
Katedra/Instytut: jednostka organizacyjna Uczelni
wchodząca w skład wydziału.
Obecne katedry składają się z od 8 do 100 pracowników.
Dlatego jednostki duże (np. składające się z co najmniej 50
osób, w tym np. co najmniej 12 samodzielnych) mogą nosić
nazwę „instytut”.
Zakłada się, że istniejące jednostki pozostaną bez zmian, a
wszelkie zmiany dotyczące łączenia jednostek lub ich
likwidacji powinny być dobrowolne, oczywiście po spełnieniu
wymogów (np. 6 samodzielnych w katedrze?).
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Katedry
Podstawowe zadanie jednostki to określone tematycznie
badania naukowe lub prace badawczo-rozwojowe
skoncentrowane w ramach jednej dyscypliny
(obligatoryjnie) oraz realizowanie usług dydaktycznych
(opcjonalnie).
Jednostką kieruje kierownik, którego powołuje rektor na 4letnią kadencję, po zasięgnięciu opinii dziekana wydziału.
Jednostki tworzy, likwiduje lub przekształca rektor po
zasięgnięciu opinii dziekana.
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Rada Dyscypliny – nowy organ
Rada dyscypliny, będąca organem, realizuje następujące
zadania:
1. Podstawowe:
Prowadzi postępowania w zakresie stopni naukowych (dr, dr
hab.) i je nadaje w drodze decyzji administracyjnej. Powołuje
komisje, której zadaniem jest dokonywanie czynności w
sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego.
(Zgodnie z U2.0 w uczelni może być tylko jedna rada w danej dyscyplinie)
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Rada Dyscypliny – nowy organ
2. Dodatkowe:
• prowadzi działania mające na celu uzyskanie jak najwyższej
kategorii naukowej w dyscyplinie,
• określa sugestie priorytetów w badaniach naukowych w
dyscyplinie,
• opiniuje realizację programu "Uczelnia badawcza" w zakresie
dyscypliny (o ile AGH się do niego zakwalifikuje),
• koordynuje składanie wniosków grantowych i je opiniuje,
• opiniuje zakupy aparatury i dba o jej efektywne wykorzystanie,
• prowadzi nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi,
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Rada Dyscypliny – nowy organ
• prowadzi nadzór merytoryczny nad szkołami doktorskimi w
zakresie swojej dyscypliny, w tym bierze udział w tworzeniu
programów kształcenia dla szkół doktorskich,
• uczestniczy w ocenie śródokresowej doktorantów
kształcących się w szkołach doktorskich,
• Rada Dyscypliny monitoruje kształcenie (kierunków studiów)
w obszarze swojej dyscypliny. Wyraża opinie w tym zakresie
dla Prorektora ds. Kształcenia zarządzającego systemem
kształcenia w uczelni oraz dla dziekanów prowadzących
kształcenie na swoich wydziałach.
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Rada Dyscypliny – nowy organ
Radą Dyscypliny kieruje przewodniczący powoływany przez
rektora.
Rada Dyscypliny działa w oparciu o regulamin, który
zatwierdza senat.
Rady Dyscyplin tworzy, likwiduje lub przekształca rektor po
zasięgnięciu opinii senatu.
Członkami Rad Dyscyplin powinni być wybitni naukowcy lub
osoby związane z innowacjami (patenty, wdrożenia) lub
pozyskujące znaczące granty.
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Dziękuję za uwagę!
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