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Zasady wdrażania Ustawy 2.0

1. Minimalizacja kosztów społecznych
2. Maksymalnie prosta struktura
3. Jasne zasady finansowania jednostek
4. Ewaluacja kluczem do sukcesu 

w przyszłości

2



Organy Uczelni
Jednoosobowe: Rektor

Kolegialne: Rada Uczelni
Senat
Rady dyscyplin

Wyborcze: Kolegium Elektorów
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Zadania Rektora
1. Powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych i ich
odwoływanie.

2. Prowadzenie polityki kadrowej w uczelni.

3. Tworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu.

4. Tworzenie szkół doktorskich.

5. Prowadzenie gospodarki finansowej uczelni.

6. Rektor nadaje regulamin organizacyjny, który określa:

a) strukturę organizacyjną uczelni oraz podział zadań
w ramach tej struktury

b) organizację oraz zasady działania administracji uczelni
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Nowy organ: rada uczelni (art. 18)  
» 1. Do zadań rady uczelni należy: 

1)opiniowanie projektu strategii uczelni; 
2)opiniowanie projektu statutu; 
3)monitorowanie gospodarki finansowej uczelni; 
4)monitorowanie zarządzania uczelnią; 
5)wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat; 
(w statucie mogą być wskazane inne podmioty, które realizują to zadanie, art. 34, ust. 
1, pkt. 1) 

6)opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni; 
7)Wykonywanie innych zadań określonych w statucie. 
Uwaga: Rada Uczelni, a nie jak dotychczas Senat, wyraża zgodę na rozporządzanie 
(zbywanie, obciążanie) składników majątku o wartości powyżej 2 mln. zł…
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» 2. W ramach monitorowania gospodarki finansowej rada uczelni: 
1) opiniuje plan rzeczowo-finansowy; 
2) zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego; 
3) zatwierdza sprawozdanie finansowe. 

» 3. W ramach wykonywania zadań rada uczelni może żądać wglądu do 
dokumentów uczelni. 

» 4. Wykonując czynności związane z zadaniami, o których mowa w ust. 1 
i 2, członkowie rady uczelni kierują się dobrem uczelni i działają na jej 
rzecz. 

» 5. Rada uczelni składa senatowi roczne sprawozdanie z działalności. 
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Nowy organ: rada uczelni (art. 18)  



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),

• opiniuje zakupy aparatury i zasady jej efektywnego 
wykorzystania,

• 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.
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» Rady Dyscyplin wybiera senat, 
» Radą Dyscypliny kieruje przewodniczący powoływany przez 

Rektora.
» Rada Dyscypliny działa w oparciu o regulamin, który 

zatwierdza senat.
» Członkami Rad Dyscyplin powinni być wybitni naukowcy lub 

osoby związane z innowacjami (patenty, wdrożenia) lub 
pozyskujące znaczące granty. 

» Uwaga: zgodnie z Art. 31 ust. 4 w głosowaniach nad 
nadaniem stopnia dr i dr hab. uczestniczą wyłącznie 
profesorowie i samodzielni prac. naukowi
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Struktura Uczelni

1. Jednostki podstawowe
2. Jednostki pomocnicze
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Jednostki podstawowe
1. Wydziały
Jednostki realizujące kształcenie na studiach, rozwój kadry
akademickiej, prowadzące badania naukowe, projekty, współpracę
z otoczeniem gospodarczym i społecznym.
2. Centra uczelniane (ACMiN, CE, ACK Cyfronet AGH)
Jednostki prowadzące badania naukowe, realizujące projekty,
świadczące specjalistyczne usługi i udostępniające infrastrukturę
naukowo-badawczą i obliczeniową, prowadzące współpracę
z otoczeniem gospodarczym i społecznym.
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Jednostki podstawowe

3. Studia dydaktyczne (SJO, SWFiS)

Prowadzenie zajęć dydaktycznych i świadczenie usług z obszaru
nauki języków obcych i kultury fizycznej.

4. Biblioteka Główna
Gromadzenie zbiorów bibliotecznych oraz dokumentacji
działalności naukowej oraz ich i udostępnianie.
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Jednostki podstawowe -
tworzenie

Jednostki podstawowe tworzy i likwiduje Rektor
zarządzeniem, po zasięgnięciu opinii Senatu.
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Wydział - władze
1. Wydziałem kieruje dziekan powoływany przez Rektora na

4-letnią kadencję 1.09.-31.08.

2. Dziekan może pełnić funkcję nie dłużej niż dwie kolejne

kadencje.

3. Prodziekanów powołuje Rektor na wniosek dziekana, na

4-letnią kadencję 1.09.-31.08, .

4. Prodziekan może pełnić funkcję nie dłużej niż dwie kolejne

kadencje.
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Jednostki wewnętrzne wydziału
1. Instytuty wydziałowe
W składzie osobowym minimum 15 samodzielnych pracowników nauki
2. Katedry
W składzie osobowym minimum 6 samodzielnych pracowników nauki

Jednostki prowadzące badania naukowe i rozwój kadry
akademickiej, realizujące projekty, świadczące usługi w zakresie
kształcenia na studiach i w szkołach doktorskich. Działają
w obrębie co najwyżej dwóch dyscyplin
Instytuty wydziałowe i katedry tworzy i likwiduje Rektor
zarządzeniem, po zasięgnięciu opinii Senatu.
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Jednostki wewnętrzne wydziału
1. Instytuty wydziałowe
Instytutem kieruje dyrektor powoływany przez Rektora na 4-letnią
kadencję 1.11. - 31.10.
Dyrektor może pełnić funkcję nie dłużej niż dwie kolejne kadencje.
Zastępcę/ów dyrektora powołuje Rektor na wniosek dyrektora.
2. Katedry
Katedrą kieruje kierownik powoływany przez Rektora na 4-letnią
kadencję 1.11. - 31.10.
Kierownik może pełnić funkcję nie dłużej niż dwie kolejne kadencje.
Zastępcę/ów kierownika powołuje Rektor na wniosek kierownika.
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Jednostki wewnętrzne wydziału

,
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3. Inne jednostki wydziału
Działalność pomocnicza i usługowa wewnątrz wydziału -
laboratoria, biblioteki, biura, dziekanaty, warsztaty itp.
Jednostki te tworzy dziekan po zasięgnięciu opinii Kolegium
Wydziału, po uzyskaniu akceptacji Rektora na wprowadzenie
do RO, według ram określających działalność takich
jednostek.



Jednostki pomocnicze

1. Administracja
2. Jednostki usług wspólnych (COP, CTT, UCI, Miasteczko

Studenckie, Basen)

Wszystkie zorganizowane w pionach administracji centralnej
kierowanych przez prorektorów, kanclerza, kwestora,
dyrektora biura Rektora:
(Pion Kształcenia, Pion Spraw Studenckich, Pion Nauki, Pion
Współpracy, Pion Ogólny, Pion Kwestury, Pion Kanclerza, Pion
Biura Rektora).
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Ogólny schemat struktury AGH 
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Gremia doradcze

1. Kolegium wydziału
2. Rada centrum
3. Rada studium
4. Rada biblioteczna
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Gremium doradcze
1. Kolegium wydziału
Skład (z urzędu): dziekan, prodziekani, dyrektorzy instytutów,
kierownicy katedr, dyrektor administracyjny, szefowie wydziałowych
organizacji związkowych, szef wydziałowej rady samorządu studentów
i doktorantów, reprezentanci grup pracowniczych

Cel i zadania: opiniowanie dla dziekana: budżetu wydziału, tworzenia
i likwidacji kierunków, tworzenia i likwidacji innych jednostek wydziału,
zatrudnianie nauczycieli akademickich, powołanie osób funkcyjnych.
Doradztwo, konsultacje we wszystkich sprawach dotyczących
wydziału.
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Gremia doradcze
2. Rady: centrum, studium, biblioteczna

Powołuje Rektor

Cel i zadania: Opiniowanie dla Rektora kandydatów na dyrektora.
Doradztwo, konsultacje we wszystkich sprawach dotyczących
jednostki.
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Szkoły doktorskie: ogólne zasady
Art. 198 
1. Kształcenie doktorantów przygotowuje do uzyskania stopnia doktora    

i odbywa się w szkole doktorskiej. 
2. Szkoła doktorska jest zorganizowaną formą kształcenia w co najmniej  

2 dyscyplinach.
7. Podmiot prowadzący szkołę doktorską może prowadzić nie więcej     

niż  3 szkoły doktorskie w danej dyscyplinie. 

» Szkoła doktorska może być prowadzona przez uczelnię akademicką, instytut PAN, 

instytut badawczy albo instytut międzynarodowy posiadające kategorię naukową 

A+, A albo B+ w co najmniej 2 dyscyplinach, zwane dalej „podmiotem 

prowadzącym szkołę doktorską”.

» W okresie od 01.10.2019 do 30.09.2022 szkoła doktorska może być 
prowadzona przez podmiot posiadający uprawnienia do nadawania stopnia 
doktora w co najmniej 2 dyscyplinach (art. 290 ustawy – przepisy wprowadzające U2.0)

24



Szkoły doktorskie: kalendarz

» Szkoły doktorskie tworzy rektor (art. 23, ust. 2, pkt. 9)

» Kształcenie doktorantów w szkołach doktorskich 
rozpoczyna się 01.10.2019.

» Do 31.05.2019 należy podać zasady rekrutacji do szkół 
doktorskich oraz programy szkół doktorskich, które ustala 
senat.

» Do 30.09.2019 senat ma uchwalić regulaminy szkół 
doktorskich.
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