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Lp. Rodzaj  kosztów Plan 
na 2007 r 

       
( zł ) 

Plan 
na 2008 r 

       
( zł ) 

Wskaźnik  
 %   

( kol. 4 : kol. 3 ) 

  

1 2 3 4 5    

1. Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów 1 483 850 1 561 
517 

105%    

2. Amortyzacja środków trwałych słuŜących całej Uczelni  832 000  800 000 96%    

3. Utrzymanie porządku - usuwanie  awarii,  utrzymanie 
całego kompleksu Uczelni,  wydatki nieprzewidziane 

 120 000  140 000 117%    

4. Bezpieczeństwo Uczelni - ochrona obiektów kasy oraz 
transport pieniędzy 

 45 000  50 000 111%    

5. Znaczki i usługi pocztowe  405 000  500 000 123%    

6. Ubezpieczenia  283 500  300 000 106%    



7. Opłaty eksploatacyjne powierzchni w kosztach ogólnych  578 259  593 585 103%    

8. Badanie bilansu  35 000  35 000 100%    

9. Licencje oprogramowań prawnych i finansowo-
księgowych 

 153 000  153 000 100%    

10. Szkolenia  90 000  90 000 100%    

11. Biuletyn Informacyjny Pracowników  ( BIP )  90 000  110 000 122%    

12. Elektroniczna Legitymacja Pracownicza   0  100 000     

13.  Rezerwa Rektora  350 000 1 000 
000 

286%    

RAZEM  KOSZTY (1-12): 4 465 609 5 433 
102 

122%    

14. Amortyzacja gruntów  660 000  650 000 98%    

15. Podatek od nieruchomości   252 000  252 000 100%    

RAZEM  KOSZTY(1-14) : 5 377 609 6 335 
102 

118%    



        

Poz. 
5  

Znaczki i usługi pocztowe są wyliczone według dotychczasowego systemu - wszystkie koszty korespondencji ponosi Uczelnia w 
kosztach ogólnych. 

 

        

        

Poz. 
12  

Wydatek jednorazowy. Zakłada wydanie elektronicznych legitymacji dla wszystkich pracowników. ELP zastąpi wsztsystkie 
stosowane klucze dostępu (wjazd, kontrola dostępu do pomieszczeń itp.) oraz będzie pełnić funkcję widocznego identyfikatora. W 
oparciu o ELP budowane będą w przyszłości wszystkie systemy kontroli dostępu. 
        

 
 
 

 Jednostka Plan 2007   PLAN 2008  propozycja J.M. REKTORA po 
uwzględnieniu opinii SKB 

wzrost 

L.p  o.f.płac k.rzeczowe razem o.f.płac k.rzeczowe razem (8):(5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 12 

1. Pion Rektora 2 061 595 670 889 2 732 484 2 426 901 671 426 3 098 327 113,4 

2. Pion Prorektora         
ds. Ogólnych 

2 089 281 154 739 2 244 020 2 289 334 156 387 2 445 721 109,0 

3. Pion Prorektora     
ds.Badań Naukowych 

768 992 141 951 910 943 795 806 146 506 942 312 103,4 

4. Pion Prorektora ds. 
Współpracy i Rozwoju 

766 012 212 905 978 917 838 423 224 458 1 062 881 108,6 

5. Pion Kanclerza 4 732 011 1 464 762 6 196 773 5 534 441 1 491 701 7 026 142 113,4 

6. Pion Kwestury 3 238 167 242 564 3 480 731 3 459 762 285 234 3 744 996 107,6 

7.  K.o. całej  Uczelni  5 377 609 5 377 609  6 335 102 6335102 117,8 

8. Razem poz 1- 7 13 656 058 8 265 419 21 921 477 15 344 667 9 310 814 24 655 481 112,5 

 



 
 
 
 

Jednostka Plan 2007   Plan 2008  propozycja J.M.REKTORA po 
uwzględnieniu opinii SKB 

wzrost 

 o.f.płac k.pozost. Razem o.f.płac k.pozost. razem (8):(5) 

2 3 4 5 6 7 8 12 

Remonty  4 000 000 4 000 000  5 000 000 5 000 000 125,0 

Prorektor ds.Kształcenia 946 469 532 090 1 478 559 1 076 623 502 638 1 579 261 106,8 

Działalność studencka 118 626 700 500 819 126 110 972 423 737 534 709 65,3 

Dział.kulturalno-sportowa     285 291 285 291  

Biblioteka 4 196 003 1 763 836 5 959 839 4 213 855 1 772 653 5 986 508 100,4 

UCI 1 478 493 1 163 599 2 642 092 1 630 621 1 168 683 2 799 304 106,0 

Ośr.Historii i Techniki 338 030 92 516 430 546 358 832 122 516 481 348 111,8 

Ochrona Zdrowia  250 000 250 000  200 000 200 000 80,0 

Centrum e-Learingu    284 272 71 728 356 000  

SOiIŚ      0  

Wydawnictwa    269 558 120 442 390 000  

Akad. IP 88 899 87 675 176 574 108 143 66 568 174 711 98,9 

Centrum TT 422 775 169 929 592 704 580 535 270 100 850 635 143,5 

Centrum Personalizacji 32 891 71 420 104 311 69 989 126 323 196 312 188,2 

Centrum Dydaktyki    107 751 207 770 315 521  

Basen AGH 23 366 61 897 85 263 987 888 512 112 1 500 000 1759,3 

Rezerwa Rektora  4 000 000 4 000 000 4 000 000  4 000 000 100,0 

Dodatkowa rezerwa Rektora  4 000 000 4 000 000   0 0,0 

Celowa rezerwa Rektora  895 000 895 000  1 500 000 1 500 000 167,6 

RAZEM: 7 645 552 12 893 462 25 434 014 13 799 039 10 850 561 26 149 600 102,8 

        

 



Uwagi do tabeli kosztów wydzielonych na 
rok 2008. 
Wszystkim  jednostkom  w budŜecie na 2008 rok naliczono wstępnie 
koszty ogólne w wysokości 8%.  
 
Poz.1. W kosztach remontów : 4.000.000 zł przeznacza się na remonty 
finansowane  centralnie i 1.000.000 na remonty współfinansowane przez 
jednostki dydaktyczne w wysokości co najmniej 50 % kosztów. 
 
Poz.2. Kwota bazowa na wydatki rzeczowe z roku ubiegłego powiększona 
została o środki na sfinansowanie kosztów opłaty uŜytkowej oraz kosztów  
utrzymania   zajmowanych pomieszczeń w DS. ALFA. 
 
W poz. 3 i 4 uwzględniono podział zgodnie z art.13 i art. 204 ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyŜszym. Senacka Komisja BudŜetowa 
zaproponowała kwotę łączną na poz.3 i 4 - 820.000, z sugestią podziału 
przez Rektora. 
  
Poz.5 W kwocie przeznaczonej na wydatki rzeczowe pozostawiono  kwotę 
45 633 zł z przeznaczeniem na pokrycie  podatku VAT od czasopism oraz 
zwiększono o 3.800 zł na wzrost opłat za serwis systemu bibliotecznego 
VIRTUA oraz o dodatkowe 25.514 zł na wydatki rzeczowe. Łączna kwota 
tych wydatków stanowi bazę do której doliczono środki na sfinansowanie 
opłaty uŜytkowej . 
 
Poz. 6  W kosztach rzeczowych kwotę 400 000 zł  przeznacza się na 
koszty amortyzacji, w tym, zgodnie z procedurą podziału odpisów 
amortyzacyjnych w Uczelni: 300 000 zł przechodzi do Funduszu 
Rezerwowego natomiast 100 000 zł przeznacza się na zakup środków 
trwałych przez UCI. 
 
Poz. 8.  Rozliczenie za ochronę zdrowia następuje  w ramach usług 
obcych. 
 
Poz.9. Dla CeL  SKB zaproponowała  kwotę 356.000 zł dotacji. 
 
Poz.11. Dla Uczelnianego Wydawnictwa SKB zaproponowała kwotę 
390.000 zł. 
 
Poz. 12, 13 i 14. Jednostkom doliczono do kosztów rzeczowych 
stanowiących bazę w 2007r. środki na sfinansowanie opłaty uŜytkowej i 
koszty utrzymania  zajmowanych pokoi w DS.ALFA. 
 
Poz. 17   Pozostawiono w rezerwie J.M. Rektora kwotę 4.000.000 zł .  



Poz.18b. W ramach rezerwy celowej J.M. Rektora SKB zaproponowała 
zabezpieczenie środków na sfinansowanie Olimpiady o Diamentowy Indeks 
– 180.000zł, Rok Zerowy – 170.000zł , Kursy Internetowe realizowane w 
ramach akcji Rok Zerowy – 50.000 zł  oraz 1.100.000 zł na oddłuŜenie 
SJO, SWFiS, CeL w kwotach odpowiadających 20% ujemnego salda 
uzyskanego na koniec 2007r. przez te jednostki. 
 
 Jednostkom wymienionym  w poz.8  9 do planu finansowego na 2008rok 
dopisane zostanie saldo (dodatnie lub ujemne) wynikające z 
udokumentowanych dochodów lub strat  uzyskanych poza dotacją z 
budŜetu Uczelni. Jednostki te będą równieŜ dysponować częścią swoich 
odpisów amortyzacyjnych, obliczoną wg zasad stosowanych do jednostek 
dydaktycznych. 

Koszty środków trwałych w budowie. 
  Senacka Komisja BudŜetowa proponuje przeznaczyć na cele 
związane w realizacją w Uczelni środków trwałych w budowie  kwoty w 
wysokości do 30 % łącznej kwoty uzyskanej z podziału funduszu na 
odtworzenie majątku trwałego ( z podziału amortyzacji ). 

Uwagi do tabeli kosztów ogólnych na 2008 
rok. 
 
Do kwoty wydatków rzeczowych stanowiących od kilku lat bazę dodano 
tylko  środki na sfinansowanie kosztów utrzymania zajmowanych pokoi w 
pawilonach C-1 i C-2 oraz w DS. ALFA. 
 
W głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 71 
Senatorów (na 96 uprawnionych do głosowania) Senat 
podjął uchwałę nr 48/2008 w sprawie wykonania planu 
rzeczowo-finansowego Uczelni za 2007 rok. Pełny tekst 
uchwały stanowi załącznik do oryginału Postanowień 
Senatu i Protokołu z posiedzenia Senatu.  

 
Uchwała nr 49/2008 

Senatu AGH z dnia 30 kwietnia 2008r. 
w sprawie wstępnego podziału  dodatniego wyniku 
finansowego netto Uczelni za 2007 rok. 
 
 
Podział dodatniego wyniku finansowego netto za 2007 rok 
 
A. Dodatni wynik finansowy netto za 2007 rok                    26.141.478,01 
 
B. Podział pierwotny 



     1. Fundusz zasadniczy                100 %                       26.141.478,01 
 
C. Przeznaczenie dodatniego wyniku finansowego netto(B.1) na: 
     1. Fundusz zasadniczy Wydziałów                                 14.603.300,00 
     2. Fundusz rezerwowy                                                 11.538.178,01 
         w tym: 
     2.1. Zabezpieczenie kredytowania programów 
           międzynarodowych                                                 2.000.000,00 
     2.2. Dofinansowanie kosztów budowy basenu                 1.400.000,00 
     2.3. WyposaŜenie basenu                                              1.200.000,00 
     2.4. Dofinansowanie kosztów budowy Centrum Dydaktycznego 
              1.200.000,00 
     2.5. Rezerwa Rektora                                                    5.738.178,01 
 

Uchwała nr 50 /2008 
Senatu AGH z dnia 30 kwietnia 2008 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego ACK 
CYFRONET AGH za rok 2007  podziału wyniku 
finansowego ACK CYFRONET AGH. 
 
 
Senat Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie na 
podstawie art.12 statutu Uczelni, w oparciu o przedłoŜone na posiedzeniu 
w dniu 30 kwietnia  2008 roku, informacje o wyniku finansowym netto 
ACK CYFRONET AGH za rok 2007 i po jego weryfikacji przez biegłego 
rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2007, oraz dodatni 
wynik finansowy netto w kwocie 2.283.593,22 zł. 
 
Dodatni wynik finansowy przeznacza się na zasilenie funduszu 
zasadniczego ACK CYFRONET AGH.  
 
 
 



Uchwała nr 51 /2008 
Senatu AGH z dnia 30 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie zasad podziału funduszu na odtworzenie majątku trwałego 

 

Zasady podziału funduszu na odtworzenie majątku trwałego  
(z podziału amortyzacji) w 2008 roku 

A. Środki przewidziane do podziału :            13 443 536,00    

      Planowana amortyzacja: amortyzacja średnia miesięczna z 2007r. razy 12       13 443 536,00    

  

B. Podział Funduszu Zasadniczego:                13 443 536,00    

1.   Wydziały, SJO  *                                                                                 6 984 424,00    

     amortyzacja własna   - 70 %                                            6 984 424,00    

  

2.   CeL, SzOŚ     **                                                                                    18 325,00    

     amortyzacja własna   - 70 %                                                                               18 325,00    

  

3.   UCI - amortyzacja własna nie więcej niż 80 %                                                           287 458,00    

3.1. środki inwestycyjne UCI     ***                                                                           100 000,00    

3.2. Fundusz Rezerwowy    **                                                                             187 458,00    

  

4.   Inwestycje centralne                                                                                         3 136 550,00    

4.1  amortyzacja wydziałów, SJO, Miast. Stud.  -15 %                                                  1 579 376,00    

4.2  CeL, SzOŚ   - 15 %                                                                             3 927,00    

4.3  amortyzacja pozostałych jednostek  - 60 %                                                  1 517 317,00    



4.4 UCI  - nie mniej niż 10 %                                                                                      35 930,00  

  

5.   Rezerwa Rektora                                                                                                    1 286 427,00    

5.1 amortyzacja wydziałów,  SJO, Miast. Stud.   - 5 %                                                                 526 459,00    

5.2 amortyzacja CeL, SzOŚ   - 5 %                                                                                1 309,00    

5.3 amortyzacja pozostałych jednostek  - 30 %                                                              758 658,00    

  

6.   Miasteczko Studenckie                                                                                           385 998,00    

     amortyzacja własna   - 70 %                                                                             385 998,00    

  

7.   Centrum Dydaktyki  - 10 %                                                                                                  1 344 354,00    
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

*   / zwalniane decyzją Rektora w przypadku wydziałów zagrożonych deficytem - zgodnie z Zasadami przygotowania planu finansowo-rzeczowego Uczelni na  2008 rok 
**    / zgodnie z Zasadami przygotowania planu finansowo-rzeczowego Uczelni na 2008 rok 

*** / pod kontrolą Prorektora ds Nauki, zwalniane pod warunkiem zabezpieczenia środków na inwestycje  centralne, zgodnie z Zasadami przygotowania planu finansowo-
rzeczowego Uczelni 2008 rok 

Podaje się informacyjnie że saldo FZ z 2007 roku wynosi:  
Wydziały, SJO 13.524.801,-; CeL i SzOŚ 147.222,-; Misteczko Studenckie 244.386,-; Inwestycje centralne 668.457,-; Rezerwa 
Rektora 1.711.566,-  
        / w tym saldo własne RR 1.339.632,- jednostek pozawydziałowych  145.868,- UCI 226.066,- / 
08 07 

 



 

 
      
 Uchwała nr 52/2008 

Senatu AGH z dnia 30 kwietnia 2008 r. 
 

Zasady podziału  funduszu na odtworzenie 
majątku trwałego  

 

ACK CYFRONET AGH    
      
     zł 
      

Środki przewidziane do 
podziału: 

   

      
1. środki na odtworzenie majątku trwałego (z planowanej amortyzacji 
2008 roku)  

3 900 
000 

      
      
      

Środki finansowe przeznaczone będą 
na:  

  

1. rozbudowę Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (w tym: budowę nowych 
odcinków),  
2. doposaŜenie Centrum Komputerów DuŜej Mocy Obliczeniowej (w tym: rozbudowę 
komputerów 
   duŜej  mocy obliczeniowej, klastrów obliczeniowych).  

      
      
      

Kraków, dnia: 10.04.2008 r.    
 



 
Uchwała nr 53/2008 

Senatu AGH z dnia 30 kwietnia 2008r. 
 
w sprawie: zmiany Regulaminu Studiów uchwalonego 
przez Senat AGH Uchwałą Nr 40/2007 z dnia  25 
kwietnia 2007r. w sprawie Regulaminu Studiów 
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. 
 
 

Na podstawie art.62 ust.1 pkt 2 oraz art.161 ust.1 w zw. z art.161 
ust.4 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. 
Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) Senat AGH uchwala co następuje : 
 

§1 
 
W Regulaminie Studiów uchwalonym przez Senat AGH Uchwałą Nr 
40/2007 z dnia 25 kwietnia 2007r., stanowiącym załącznik do tej 
Uchwały, wprowadza się następujące zmiany :     
 
 §26 otrzymuje następujące brzmienie : 
  

„ §26  PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 
 
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 1 października 2007r., z 
zastrzeŜeniem  
ust.2 – 5. 
 
2.Do studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2006/2007 
i w latach wcześniejszych, nie ma zastosowania § 17 niniejszego 
Regulaminu, dotyczący warunków uzyskania wpisu na semestr. Studentów 
tych do chwili ukończenia przez nich studiów, nie później jednak niŜ do 
roku akademickiego 2010/2011, obowiązują w zakresie warunków 
uzyskania wpisu na semestr przepisy Regulaminu Studiów uchwalonego 
przez Senat AGH w dniu 26.04.2006r. Uchwałą Nr 42/2006. 
 
3.Do studentów studiów stacjonarnych, którzy rozpoczęli naukę w roku 
akademickim 2005/2006 i w latach wcześniejszych oraz do studentów 
studiów niestacjonarnych, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 
2006/2007 i w latach wcześniejszych, nie ma zastosowania §14 
niniejszego Regulaminu Studiów w zakresie obliczania średniej ocen ze 
studiów oraz § 25 ust.9 niniejszego Regulaminu Studiów w zakresie 
ustalania oceny końcowej na dyplomie ukończenia studiów.  
 
4.Do studentów studiów stacjonarnych, o których mowa w ust.3, do chwili 
ukończenia przez nich studiów nie później jednak niŜ do roku 



akademickiego 2010/2011, ma zastosowanie, w zakresie obliczania 
średniej ocen ze studiów §8 Regulaminu Systemu Punktowego AGH 
przyjęty w roku 2000 Uchwałą Senatu AGH Nr 24/2000 z dnia 29 marca 
2000r. 
Do studentów studiów niestacjonarnych, o których mowa w ust.3, do 
czasu ukończenia przez nich studiów nie później jednak niŜ do roku 
akademickiego 2010/2011, w zakresie obliczania średniej ocen ze 
studiów, stosuje się średnią waŜoną z przedmiotów objętych planem 
studiów, zgodnie z uchwałą właściwej Rady Wydziału.  
 
5.Do studentów, o których mowa w ust.3 do chwili ukończenia przez nich 
studiów nie później jednak niŜ do roku akademickiego 2010/2011, mają 
zastosowanie w zakresie ustalania oceny końcowej na dyplomie 
ukończenia studiów  przepisy Regulaminu Studiów uchwalonego przez 
Senat AGH w dniu 26.04.2006r. Uchwałą Nr 42/2006. 
 
6.Zasady nauki języków obcych w Uczelni określa odrębna uchwała 
Senatu AGH. ” 

§2 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 października 2008r.  
 
 

W głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 62 
Senatorów (na 96 uprawnionych do głosowania) Senat 
podjął uchwałę nr 54/2008 w sprawie zmian w 
Regulaminie Stacjonarnych Studiów Doktoranckich - §1 
ust 9. 

W głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 63 
Senatorów (na 96 uprawnionych do głosowania) Senat 
podjął uchwałę nr 55/2008 w sprawie zmian w 
Regulaminie Stacjonarnych Studiów Doktoranckich §1 
ust. 12 i 13. 

W głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 67 
Senatorów (na 96 uprawnionych do głosowania) Senat 
podjął uchwałę nr 56/2008 w sprawie zmian w 
Regulaminie Stacjonarnych Studiów Doktoranckich §2 
ust. 7.  

W głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 64 
Senatorów (na 96 uprawnionych do głosowania) Senat 
podjął uchwałę nr 57/2008 w sprawie zmian w 
Regulaminie Stacjonarnych Studiów Doktoranckich §8 
ust. 1. (poprawka nie uwzględniona) 



W głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 66 
Senatorów (na 96 uprawnionych do głosowania) Senat 
podjął uchwałę nr 58/2008 w sprawie zmian w 
Regulaminie Stacjonarnych Studiów Doktoranckich §8 
ust. 4. Wszystkie zmiany w Regulaminie zostały 
wprowadzone kursywą i w załączeniu są zamieszczone 
jako tekst jednolity Regulaminu. 
 

Regulamin Stacjonarnych Studiów Doktoranckich 
w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 
Tekst jednolity po zmianach wprowadzonych Uchwałami nr 

54/55/56/57/58  Senatu AGH  

z dnia 30 kwietnia 2008 r 

Kraków 30 kwietnia 2007 r. 
Podstawa prawna: Rozdział 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo 
o szkolnictwie wyŜszym 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Nauki i 
Szkolnictwa WyŜszego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów 
doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne Uczelni (Dz. U. 
z 2007 r, Nr 1, poz.3). 

Spis treści 

• Rozdział 1. Przepisy Ogólne  
• Rozdział 2. Przepisy szczegółowe  
• Rozdział 3. Stypendia  
• Rozdział 4. Pomoc materialna  
• Rozdział 5. Prawa doktoranta  
• Rozdział 6. Obowiązki doktoranta  
• Rozdział 7. Warunki i tryb rekrutacji na stacjonarne studia 

doktoranckie  
• Rozdział 8. Postanowienia końcowe  

Rozdział 1 
Przepisy Ogólne 

§ 1 

1. Celem studiów doktoranckich, w trójstopniowym systemie 
kształcenia, jest stworzenie dla uczestników tych studiów 
korzystnych warunków podejmowania pracy naukowej 
i uzyskiwania stopnia naukowego doktora.  



2. Stacjonarne studia doktoranckie są tworzone i likwidowane przez 
rektora AGH na wniosek rady wydziału posiadającego uprawnienia 
do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo, co 
najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 
doktora w róŜnych dyscyplinach danej dziedziny nauki, w zakresie 
dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom. 

3. Rada wydziału przedstawia rektorowi wniosek o utworzenie 
studiów doktoranckich zawierający: 

- projekt programu studiów doktoranckich; 
- propozycję warunków i trybu rekrutacji; 
- analizę wpływu studiów doktoranckich na sytuację organizacyjną 

i dydaktyczno-kadrową jednostki organizacyjnej ubiegającej się o 
utworzenie tych studiów; 

- ekonomiczną analizę prowadzenia i finansowania studiów 
doktoranckich; 

4. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.  
5. Więcej niŜ połowa programu stacjonarnych studiów doktoranckich 

wymaga obecności uczestników tych studiów w prowadzącej je 
jednostce organizacyjnej i jest realizowana w formie zajęć 
dydaktycznych i pracy naukowej wymagających bezpośredniego 
udziału doktorantów, nauczycieli akademickich lub opiekunów 
naukowych.  

6. Studia doktoranckie mogą być studiami środowiskowymi.  
7. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada 

jednostki organizacyjnej prowadzącej studia.  
8. Organizacją i przebiegiem studiów doktoranckich w jednostce 

organizacyjnej kieruje kierownik studiów doktoranckich. 
Kierownika powołuje i odwołuje rektor na wniosek rady wydziału 
prowadzącego studia po zasięgnięciu opinii Wydziałowej Rady 
Samorządu Doktorantów spośród osób posiadających tytuł 
profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego 
zatrudnionego w danej jednostce w pełnym wymiarze czasu pracy. 
Wydziałowa rada samorządu doktorantów wyraŜa w formie 
pisemnej (zmiana w dniu 30.04.2008 r.) opinię w tej sprawie w 
terminie czternastu dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. 

9. Kierownik studiów doktoranckich: 
- organizuje realizację programu studiów doktoranckich 
- dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich 

oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów; 
- podejmuje decyzje w sprawie zaliczenia kolejnych lat studiów 

doktoranckich; 
- podejmuje decyzje o skreśleniu ze studiów doktoranckich 
- wyraŜa zgodę w sprawie przedłuŜenia okresu odbywania 

studiów doktoranckich. 
- uczestniczy w opracowywaniu planu finansowego jednostki 

w części dotyczącej studiów doktoranckich (zmiana w dniu 
30.04.2008 r.) 



10. Stacjonarne studia doktoranckie trwają cztery lata (8 
semestrów).W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów 
doktoranckich moŜe przedłuŜyć okres odbywania studiów 
doktoranckich, łącznie nie więcej niŜ o rok, w szczególności w 
przypadku 
- czasowej niezdolności do odbywania tych studiów 

spowodowanej chorobą, jeŜeli okres tej niezdolności 
przekracza okres zasiłkowy, 

- sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem 
rodziny, 

- sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku Ŝycia 
lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności, 

- prowadzenia długotrwałych badań naukowych lub trudności 
technicznych (po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora) 

11. Kierownik studiów doktoranckich przedłuŜa okres odbywania 
studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania 
urlopu macierzyńskiego określonego w odrębnych przepisach. 

12. Studia doktoranckie kończą się z upływem ostatniego roku studiów 
określonego zgodnie z pkt. 10 i 11. Doktorant po zrealizowaniu 
programu i planu studiów otrzymuje „Świadectwo Ukończenia 
Studiów Doktoranckich”. (zmiana w dniu 30.04.2008 r.) 

13 Plany i programy studiów doktoranckich powinny zawierać: wykaz 
przedmiotów obowiązkowych i obieralnych, liczbę godzin 
przeznaczonych na te przedmioty, obowiązkowe zaliczenia 
i egzaminy, wymiar zajęć dydaktycznych, które doktorant powinien 
prowadzić lub w nich uczestniczyć, zasady zaliczania kolejnych 
semestrów i lat studiów. Program studiów powinien określać zakres 
wiedzy i umiejętności dla poszczególnych przedmiotów oraz 
praktyk zawodowych i innych zajęć, które uczestnik powinien 
opanować w trakcie studiów doktoranckich. Zaliczenie wszystkich 
przedmiotów zawartych w programie studiów i zajęć w obrębie 
tych przedmiotów kończy się wystawieniem oceny zgodnie ze skalą 
ocen określoną w Regulaminie Studiów w AGH.  

14 Zmiany planu i programu studiów doktoranckich uchwala rada 
wydziału po zasięgnięciu opinii wydziałowej rady samorządu 
doktorantów. 



Rozdział 2 
Przepisy szczegółowe 

§ 2 

1. Rada wydziału powołuje opiekuna naukowego doktoranta, który 
zobowiązany jest do stworzenia doktorantowi warunków podjęcia 
pracy naukowej oraz udzielenia pomocy przy rozwiązywaniu 
problemów merytorycznych związanych ze studiami. Zmiana 
opiekuna moŜe nastąpić na wniosek doktoranta lub opiekuna za 
zgodą rady wydziału.  

2. Opiekunem naukowym moŜe być osoba posiadająca tytuł profesora 
lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Dana osoba moŜe być 
jednocześnie opiekunem naukowym lub promotorem najwyŜej 5 
doktorantów. Za zgodą kierownika studiów pracownik, którego 
doktoranci w terminie otwierali przewody doktorskie i bronili prac 
doktorskich moŜe sprawować opiekę nad większą liczbą 
doktorantów.  

3. Rady wydziałów oraz opiekunowie naukowi i promotorzy powinni 
dąŜyć do pozyskiwania środków finansowych zarówno uczelnianych 
jak i pozauczelnianych na prowadzenie badań przez doktorantów. 

4. Doktorant, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 
określonych w §6 ust.1-3 moŜe zostać skreślony przez kierownika 
z listy uczestników studiów doktoranckich. Od decyzji kierownika 
doktorant moŜe złoŜyć odwołanie do rektora w terminie 14 dni od 
daty otrzymania decyzji o skreśleniu. Decyzja rektora jest 
ostateczna.  

5. Skreślenie z listy uczestnika studiów doktoranckich, a takŜe 
rezygnacja uczestnika z kontynuowania studiów powoduje 
wygaśnięcie uprawnień doktoranta. Wypłatę świadczeń wstrzymuje 
się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym decyzja o skreślaniu stała się ostateczna.  

6. W uzasadnionych przypadkach na wniosek rady jednostki rektor 
moŜe wyrazić zgodę na reaktywację doktoranta, który został 
skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich na drugim lub 
wyŜszym roku studiów. 

7. Opiekun/promotor po kaŜdym roku dokonuje oceny postępów pracy 
naukowej doktoranta, której wynik zostaje włączony do 
dokumentacji przebiegu studiów doktoranta. Kierownik studiów, co 
roku, do dnia 30 października składa radzie jednostki sprawozdanie 
z postępów doktorantów. (zmiana w dniu 30.04.2008 r.) 

8. Zajęcia na studiach doktoranckich mogą być prowadzone w językach 
obcych za zgodą rady jednostki organizacyjnej prowadzącej studia 
doktoranckie.  



Rozdział 3 
Stypendia 

§ 3 

1. Doktorant, który prowadzi zajęcia dydaktyczne w ramach praktyk 
zawodowych oraz badania naukowe waŜne ze względu na rozwój 
uczelni lub realizację jej celów i zadań, moŜe otrzymać stypendium 
doktoranckie. Wysokość stypendium doktoranckiego nie moŜe być 
niŜsza niŜ 60% i wyŜsza niŜ 100% minimalnego wynagrodzenia 
zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu 
nauczycieli akademickich.  

2. Doktoranci otrzymujący stypendium doktoranckie mogą 
podejmować pracę zarobkową wyłącznie w niepełnym wymiarze 
czasu pracy. Wykonywanie pracy zarobkowej nie moŜe kolidować 
z zajęciami wynikającymi z planu i programu studiów. Doktorant 
zobowiązany jest do złoŜenia dziekanowi za pośrednictwem 
kierownika studiów oświadczenia o podjętej pracy i jej wymiarze 
czasowym. 

3. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich ustala rektor na 
wniosek rady wydziału, po zasięgnięciu opinii wydziałowej rady 
samorządu doktorantów. 

4. Decyzję o przyznaniu stypendium, jego wysokości i okresie 
wypłacania podejmuje rektor na wniosek kierownika jednostki 
organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.  

Rozdział 4 
Pomoc materialna 

§ 4 

1. Doktorant moŜe otrzymać pomoc materialną w formie:  

- stypendium socjalnego,  
- stypendium za wyniki w nauce,  
- stypendium na wyŜywienie 
- stypendium mieszkaniowego,  
- stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.  
- zapomogi losowej,  

1.   Zasady przyznawania pomocy materialnej doktorantom określone 
są w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 
świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów AGH”. 



Rozdział 5 
Prawa doktoranta 

§ 5 

1. Doktoranci mają prawo do miejsca pracy w katedrze lub zakładzie w 
celu realizacji pracy naukowej, korzystania z biblioteki, środków 
łączności (w sprawach słuŜbowych), dostępu do sprzętu 
komputerowego i aparatury badawczej.  

2. W trakcie studiów doktoranckich doktorant moŜe za zgodą 
kierownika studiów odbywać krajowe i zagraniczne staŜe naukowe 
związane z tematyką pracy doktorskiej. KaŜdy staŜ musi być 
odnotowany w dokumentach doktoranta. W przypadku staŜu 
krótkoterminowego do trzech miesięcy nie przerywa się wypłacania 
stypendium doktoranckiego. O wypłacie stypendium w czasie staŜy 
dłuŜszych decyduje dziekan wydziału. StaŜe naukowe nie mogą być 
powodem przedłuŜania studiów powyŜej 5 lat.  

3. Doktoranci na okres studiów otrzymują legitymację doktoranta oraz 
legitymację ubezpieczeniową. Osoba, która utraciła prawo do 
posiadania legitymacji doktoranta, zobowiązana jest do jej 
niezwłocznego zwrotu.  

4. Doktorantom nie posiadającym stałego miejsca zamieszkania 
w Krakowie, którym codzienny dojazd na uczelnię uniemoŜliwiałby 
lub znacznie utrudniał realizację studiów uczelnia w miarę 
moŜliwości powinna zapewnić zamieszkanie za odpłatnością w domu 
studenckim.  

5. Absolwenci studiów doktoranckich otrzymują świadectwa ukończenia 
tych studiów. 

6. Doktorantowi po uzyskaniu stopnia doktora okres odbywania 
stacjonarnych studiów doktoranckich, nie dłuŜszy niŜ cztery lata, 
zalicza się do okresu pracy, od którego zaleŜą uprawnienia 
pracownicze.  

7. Doktorant ma prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze nie 
przekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku, które powinny być 
wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych. Zmiana 
terminu przerwy wymaga zgody opiekuna/promotora i kierownika 
studiów.  

8. Doktorant stacjonarnych studiów doktoranckich ma prawo do 
ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.  

9. Uczestnicy studiów doktoranckich tworzą samorząd doktorantów. 
Przedstawiciele samorządu doktorantów mogą utworzyć krajową 
reprezentację doktorantów.  

10. Doktoranci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych 
organizacjach doktorantów.  



Rozdział 6 
Obowiązki doktoranta 

§ 6 

1. Doktorant jest zobowiązany:  
- postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem 

studiów doktoranckich,  
- uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych,  
- terminowo realizować program studiów doktoranckich oraz 

prowadzić badania naukowe i składać sprawozdania z ich 
przebiegu opiekunowi/promotorowi co najmniej raz w 
semestrze 

- zdawać egzaminy w wyznaczonych terminach,  
- spełniać inne wymogi przewidziane w planie studiów 

doktoranckich,  
- przestrzegać przepisów obowiązujących w Uczelni.  

2. Doktorant zobowiązany jest do otwarcia przewodu doktorskiego 
najpóźniej do końca 4-tego semestru studiów. Jeśli przewód 
doktorski nie zostanie otwarty w tym terminie, kierownik studiów 
moŜe skreślić doktoranta z listy uczestnika studiów. 

3. Doktorant ma obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych lub 
uczestniczenia w ich prowadzeniu na zasadzie asystowania. 
Minimalny wymiar tych zajęć wynosi 30 godzin w ciągu roku 
akademickiego, natomiast maksymalny wymiar nie moŜe 
przekraczać 90 godzin w ciągu roku akademickiego.  

4. Doktorant zobowiązany jest do naleŜytego wypełnienia indeksu 
i dopilnowania terminowego dokonania wszystkich przewidzianych 
w nim wpisów oraz przedłoŜenia indeksu kierownikowi studiów do 
zaliczenia kaŜdego roku.  

Rozdział 7 
Warunki i tryb rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie 

§ 7 

1. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie uchwala Senat na 
wniosek  rady wydziału prowadzącego te studia złoŜony w terminie 
do 30 kwietnia roku poprzedzającego rok akademicki, którego ma 
dotyczyć uchwała Senatu.  

2. Uchwałę Senatu, o której mowa w ust. 1 podaje się do publicznej 
wiadomości do 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, 
którego uchwała dotyczy.  



§ 8 

1. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza powołana do tego 
celu przez kierownika jednostki, co najmniej pięcioosobowa 
wydziałowa doktorancka komisja rekrutacyjna. W skład komisji 
wchodzi obligatoryjnie dziekan albo prodziekan odpowiedzialny za 
studia doktoranckie jako przewodniczący oraz kierownik studiów 
doktoranckich.  

2. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie podejmuje 
wydziałowa doktorancka komisja rekrutacyjna.  

3. Od decyzji wydziałowej doktoranckiej komisji rekrutacyjnej słuŜy 
odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do 
Uczelnianej Doktoranckiej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą 
odwołania moŜe być jedynie wskazanie naruszenia uchwalonych 
przez Senat warunków i trybu rekrutacji. Decyzję podejmuje rektor 
po rozpatrzeniu wniosku komisji. Decyzja rektora jest ostateczna.  

4. Do postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia doktoranckie 
moŜe być dopuszczona osoba posiadająca tytuł magistra lub 
równorzędny i złoŜyła w przewidzianym terminie wszystkie 
dokumenty.(zmiana w dniu 30.04.2008 r.)  

5. Postępowanie rekrutacyjne powinno kończyć się wystawieniem 
oceny w skali przyjętej w Regulaminie Studiów w AGH. 

6. Na stacjonarne studia doktoranckie mogą być przyjęci obcokrajowcy 
z zachowaniem warunków określonych w odrębnych przepisach.  

7. Kierownik jednostki organizacyjnej podaje do publicznej 
wiadomości:  
- termin i miejsce składania dokumentów,  
- datę, godzinę i miejsce kolokwium kwalifikacyjnego lub innej 

formy egzaminu z podaniem zakresu merytorycznego 
- datę i miejsce ogłoszenia zakończenia rekrutacji i sposób 

informowania zainteresowanych wynikami rekrutacji. 
8. Kandydat na stacjonarne studia doktoranckie powinien złoŜyć 

w terminie określonym przez dziekana następujące dokumenty:  
- kartę kwalifikacyjną;  
- kwestionariusz osobowy;  
- Ŝyciorys;  
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyŜszych;  
- indeks ukończonych studiów lub suplement. 
- pisemną rekomendację samodzielnego pracownia nauki;  
- pisemną deklarację kierownika katedry/zakładu o moŜliwości 

przyjęcia doktoranta do katedry/zakładu;  
- cztery podpisane zdjęcia legitymacyjne.  

9. Pisemna rekomendacja wystawiona kandydatowi powinna zawierać:  
- uzasadnienie celowości przyjęcia doktoranta,  
- deklarację zapewnienia doktorantowi opieki naukowej,  
- zapewnienie warunków pracy naukowej i badań,  
- sformułowanie tematyki badawczej,  



- źródło i zasady finansowania pracy badawczej doktoranta,  
- zapewnienie minimalnego wymiaru zajęć dydaktycznych.  

10. Rekrutację na stacjonarne studia doktoranckie naleŜy 
przeprowadzić w terminach: 25 czerwca do 10 lipca lub od 10–25 
września.(zmiana w dniu 30.04.2008 r.) 

Rozdział 8 
Postanowienia końcowe 

§ 9 

1. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 1 października 2007 r. 
2. Zmiany wprowadzone uchwałą Senatu AGH z dnia 30 kwietnia 2008 

r. wchodzą w Ŝycie z dniem 1 października 2008 r. 

Uchwała nr 59/2008 
Senatu AGH z dnia 30 kwietnia 2008r. 

w sprawie powołania Rady Funduszu Stypendialnego im. 
St. Staszica. 
Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), art. 41 ust. 1 Statutu AGH, § 2 
ust.2 Uchwały Senatu nr 34/2008 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie utworzenia 
Funduszu Stypendialnego im. St. Staszica na wniosek Rektora AGH, Senat 
uchwala co następuje: 

§ 1 
 
Powołuje się na okres do dnia 30 sierpnia 2012 roku Radę Funduszu 
Stypendialnego im. St. Staszica w następującym składzie: 
1. prof. Antoni Cieśla 
2. prof. Stanisław Stryczek 
3. prof. Stanisława Sanak-Rydlewska  
4. dr inŜ. Bolesław Karwat 
5. dr inŜ. Wojciech Mayer  
6. mgr inŜ. Michał Bębenek przedstawiciel doktorantów 
7. stud. Rafał Krempa     przedstawiciel studentów 

§ 2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 30 kwietnia 2008 r. 

 
Uchwała nr 60/2008 

Senatu AGH z dnia 30 kwietnia 2008r. 
w sprawie opinii o powołaniu Rady Programowej 
Międzywydziałowej Szkoły InŜynierii Biomedycznej 

 
 Na podstawie Uchwały Senatu nr 77/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. w 
sprawie utworzenia MSIB – zasady tworzenia i funkcjonowania, na 
wniosek Kierownika Szkoły złoŜony na podstawie Uchwały nr 2/2008 Rady 



Programowej Szkoły Senat AGH pozytywnie opiniuje powołanie przez 
Rektora Rady Programowej w następującym składzie: 

 
1. dr hab. inŜ. Piotr Augustyniak, prof. nadzw. AGH Kierownik MSIB 
2. prof. dr hab. inŜ. Marta BłaŜewicz    Zastępca kierownika MSIB 
3. prof. dr hab. inŜ. Stanisław BłaŜewicz 
4. prof. dr hab. inŜ. Jan Chłopek 
5. prof. dr hab. inŜ. Ewa Dudek-Dyduch 
6. dr hab. inŜ. Stanisław Dymek 
7. prof. dr hab. Henryk Figiel 
8. prof. dr hab. inŜ. Andrzej Kos 
9. prof. dr hab. inŜ. Eugeniusz Kurgan 
10. prof. dr hab. inz. Janusz Kwaśniewski 
11. prof. dr hab. Marek Ogiela 
12. prof. dr hab. inŜ. Anna Ryniewicz 
13. dr hab. inŜ. Stanisław Skrzypek 
14. prof. dr hab. inŜ. Ryszard Tadeusiewicz 
15. prof. dr hab. inŜ. Wiesław Wajs 
16. prof. dr hab. Marta Wasilewska-Radwańska 
17. prof. dr hab. inŜ. Paweł Gryboś 

 

Uchwała nr 61/2008 

Senatu AGH z dnia 31 stycznia 2007 r. 

w sprawie opinii do zmian w wewnętrznej strukturze 
organizacyjnej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej 
 Na podstawie art. 12 pkt 8, i art. 22 pkt 10) Statutu AGH z dnia 7 
czerwca 2006 r., (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r.) na wniosek 
Dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, złoŜony na podstawie 
uchwały Rady Wydziału z dnia 31 marca 2008 r. Senat AGH pozytywnie 
opiniuje wprowadzenie przez Rektora następujących zmian w wewnętrznej 
strukturze organizacyjnej Wydziału: 

z dniem 1 listopada 2008 r.: 

1. likwiduje się Katedrę Informatyki Stosowanej i Katedrę Fizyki 
Teoretycznej i Komputerowej 

2. tworzy się Katedrę Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej 

 

W wyniku powyŜszych zmian struktura Wydziału będzie następująca 

3. Katedra Fizyki Ciała Stałego 
4. Katedra Fizyki Materii Skondensowanej. 
5. Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki. 
6. Katedra Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej 
7. Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek. 
8. Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej. 



Uchwała nr 62/2008 
Senatu AGH z dnia 30 kwietnia 2008 r 

w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze 
organizacyjnej Wydziału InŜynierii Materiałowej i 
Ceramiki 

Na podstawie art. 12 pkt 8 i art. 22 pkt 10) Statutu AGH z dnia 7 
czerwca 2006 r., (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r.) na wniosek 
Dziekana Wydziału InŜynierii Materiałowej i Ceramiki z dnia 11 kwietnia 
2008 r. r., Senat AGH postanawia: 

1. pozytywnie zaopiniować przekształcenie przez Rektora Katedry 
Technologii Szkła i Powłok Amorficznych z jednostki funkcjonującej 
na podstawie art. 5 ust. 9 (tzw. Katedra w rozwoju powołana na 
czas określony do dnia 30 listopada 2009 r.) w jednostkę 
funkcjonującą na podstawie art. 5 ust. 10 tzn. spełniającą 
wymagania kadrowe wynikające ze Statutu AGH. 

2. traci moc pkt 2 uchwały nr 152/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. 
w sprawie opinii do zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej 
Wydziału InŜynierii Materiałowej i Ceramiki. 

 
w wyniku powyŜszych zmian struktura Wydziału InŜynierii Materiałowej i 
Ceramiki będzie następująca: 

1. Katedra Fizykochemii Ciała Stałego 
2. Katedra Chemii Nieorganicznej 
3. Katedra Chemii Analitycznej 
4. Katedra Ceramiki Specjalnej 
5. Katedra Technologii Materiałów Budowlanych 
6. Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych  
7. Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych 
8. Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych jako 

jednostka działająca na podstawie art. 5 ust. 9  
9. Katedra Biomateriałów 

 

Uchwała nr 63/64/2008 
Senatu AGH z dnia 30 kwietnia 2008 roku 

w sprawie zmian w składzie Senackiej Komisji ds. 
Kształcenia  
 Na podstawie art. 13 ust. 1 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. 
(tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r.), zgodnie z pkt 5 Uchwały nr 
97/2005 z dnia 14 września 2005 r., na wniosek Przewodniczącego 
Senackiej Komisji ds. Kształcenia Senat AGH wprowadza następujące 
zmiany w składzie Komisji: 
 

1. odwołuje stud. Mikołaja Skowrona 
2. powołuje stud. Krzysztofa Pytela 

 



W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 62 
Senatorów (na 96 uprawnionych do głosowania) Senat 
podjął uchwałę nr 65/2008 w sprawie wszczęcia 
postępowania o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa 
AGH prof. Czesławowi Olechowi, wyznaczenia prof. 
Wojciecha Mitkowskiego na promotora przewodu oraz 
zwrócenie się do Senatów Uniwersytetu Jagiellońskiego i 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o recenzje 
dorobku Kandydata. 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 62 
Senatorów (na 96 uprawnionych do głosowania) Senat 
podjął uchwałę nr 63/2008 w sprawie pozytywnej opinii 
do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko 
profesora zwyczajnego prof. dr hab. inŜ. Andrzeja 
Gołasia z Wydziału InŜynierii Mechanicznej i Robotyki. 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 62 
Senatorów (na 96 uprawnionych do głosowania) Senat 
podjął uchwałę nr 64/2008 w sprawie pozytywnej opinii 
do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko 
profesora zwyczajnego prof. dr hab. inŜ. Stanisława 
Wolnego z Wydziału InŜynierii Mechanicznej i Robotyki. 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 61 
Senatorów (na 96 uprawnionych do głosowania) Senat 
podjął uchwałę nr 65/2008 w sprawie pozytywnej opinii 
do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko 
profesora zwyczajnego prof. dr hab. Zdzisława 
Jackiewicza z Wydziału Matematyki Stosowanej. 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 61 
Senatorów (na 96 uprawnionych do głosowania) Senat 
podjął uchwałę nr 66/2008 w sprawie pozytywnej opinii 
do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. 
inŜ. Tadeusza Sidora z Wydziału Elektrotechniki, 
Automatyki, Informatyki i Elektroniki. 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 58 
Senatorów (na 96 uprawnionych do głosowania) Senat 
podjął uchwałę nr 67/2008 w sprawie pozytywnej opinii 
do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat dr hab. inŜ. 



Jakuba Furgała z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, 
Informatyki i Elektroniki. 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 59 
Senatorów (na 96 uprawnionych do głosowania) Senat 
podjął uchwałę 68/2008 w sprawie pozytywnej opinii do 
wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat dr hab. inŜ. 
Jacka Cieślika z Wydziału InŜynierii Mechanicznej i 
Robotyki. 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 61 
Senatorów (na 96 uprawnionych do głosowania) Senat 
podjął uchwałę nr 69/2008 w sprawie pozytywnej opinii 
do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat dr hab. inŜ. 
Janusza Ostrowskiego z Wydziału Geodezji Górniczej i 
InŜynierii Środowiska. 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 62 
Senatorów (na 96 uprawnionych do głosowania) Senat 
podjął uchwałę nr 70/2008 w sprawie pozytywnej opinii 
do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat dr hab. inŜ. 
Andrzeja Strugałę z Wydziału Paliw i Energii.  

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 60 
Senatorów (na 96 uprawnionych do głosowania) Senat 
podjął uchwałę nr 71/2008 w sprawie pozytywnej opinii 
do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat dr hab. 
Katarzynę Skowronek z Wydziału Nauk Społecznych 
Stosowanych 

 


