
UCHWAŁY SENATU AGH z dnia 25 czerwca 2008 roku 
 

 

POSIEDZENIE SENATU AGH 
w dniu 25 czerwca 2008 r. 

PKT 4 

Uchwała Nr 96/2008 Senatu AGH 
z dnia 25 czerwca 2008 r. 

 
 

W sprawie sposobu wykorzystania gruntów naleŜących do AGH i upowaŜnienia 
Rektora do zbycia lub zamiany części tych gruntów 

 
Na podstawie art.62, ust. 2 pkt 4a, ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 
szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) oraz art. 12 
pkt 17a Statutu AGH, biorąc pod uwagę  uchwala się co następuje: 
 

§ 1 
 

Senat AGH wyraŜa zgodę na następujące przeznaczenie gruntów stanowiących 
własność AGH, obejmujących działki ewidencyjne oznaczone numerami 157 oraz 
158, obręb 38 (Pychowice): 
1) Na realizację gminnej sieci komunikacyjnej, w części wydzielonej na ten cel 

zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego P6, 
wprowadzonego Uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2005 roku, 
zgodnie z graficznym załącznikiem nr 1 do tej uchwały, 

2) Na lokalizację siedziby Klastra Technologii Informacyjnych, tworzonego przez 
Krakowski Park Technologiczny  Sp. z o.o., którego udziałowcem jest AGH,  

3) Na dalszy rozwój klastra, o którym mowa w p. 2). 
 

§ 2 
 

Senat upowaŜnia Rektora do podjęcia następujących działań: 
 
1) Podjęcia negocjacji w sprawie zbycia na rzecz Gminy Kraków lub zamiany na 

równowaŜną pod względem wartości rynkowej, część terenu stanowiącego 
własność AGH, o powierzchni około 0,5 ha, na cel opisany w § 1 p. 1), 

2) Podjęcia negocjacji w sprawie sprzedaŜy według aktualnej wartości rynkowej, 
na rzecz Krakowskiego Parku Technologicznego  Sp. z o.o., części terenu 
stanowiącego własność AGH, o powierzchni około 1 ha,  na cel opisany w § 1 
p. 2), 

3) ZłoŜenia oświadczenia o przeznaczeniu pozostałej części terenu stanowiącego 
własność AGH, o powierzchni około 2,5 ha,  na cel opisany w § 1 p. 3), 

 
§ 3 

 
Zbycie lub zamiana wydzielonych części terenu AGH, stanowiącego własność AGH 
opisanego w § 1, wymagają odrębnych uchwał Senatu AGH.  
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Uchwała Nr 97/2008 Senatu AGH 
z dnia 25 czerwca 2008 r. 

 
 
w sprawie wprowadzenia minimum uczelnianego dla grupy treści podstawowych 

(kształcenie w zakresie matematyki, fizyki, chemii) 

 
 
Na podstawie art. 62 ust. 1, pkt 4 w związku z art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. 

zmianami) Senat AGH uchwala co następuje: 

 

1. Wprowadza się minimum uczelniane dla grupy treści podstawowych na tych 

kierunkach studiów stacjonarnych inŜynierskich pierwszego stopnia, dla 

których standardy przewidują treści kształcenia w zakresie: 

 
 

M i n i m a l n a   l i c z b a  

godzin punktów ECTS 
Treści kształcenia  

w zakresie 

w standardach w AGH w AGH 

matematyka 
≤ 90 
≤ 120 

120 
150 

12 
15 

fizyka 
≤ 60 
≤ 90 

90 
120 

9 
12 

chemia 
≤ 45 
≤ 60 

60 
75 

6 
7 

 
 
 
2. Nauczyciele akademiccy, prowadzący w AGH kształcenie w powyŜszym 

zakresie, powinni legitymować się kwalifikacjami i dorobkiem naukowym 

w dziedzinie matematyki / fizyki / chemii, a takŜe dysponować odpowiednim 

laboratorium fizycznym / chemicznym. 

3. Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 01.10.2009 roku. 
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Uchwała Nr 98/2008 Senatu AGH 
z dnia 25 czerwca 2008 r. 

 
 

w sprawie wytycznych dla Rad podstawowych jednostek organizacyjnych 

dotyczących zasad ustalania planów studiów i programów nauczania 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz art.12 pkt 6 Statutu AGH z dnia 

7 czerwca 2006 r. Senat AGH uchwala, co następuje:  

§1 

1. Od roku akademickiego 2007/2008 studia na wszystkich kierunkach w AGH 

prowadzone są od I roku jako studia dwustopniowe.  

2. Czas trwania dwustopniowych studiów stacjonarnych wynosi:  

- dla studiów I stopnia licencjackich - 6 semestrów  

- dla studiów I stopnia inŜynierskich - 7 semestrów  

- dla studiów II stopnia - 3 lub 4 semestry . 

Łączny czas trwania studiów stacjonarnych I i II stopnia dla poszczególnych 

kierunków powinien wynosić 10 semestrów.  

3. Okres studiów I stopnia, obejmujących zgodnie z obowiązującymi standardami 

kształcenia praktykę zawodową, moŜe być przedłuŜony o czas trwania praktyki. 

4. Studia niestacjonarne mogą trwać jeden lub dwa semestry dłuŜej niŜ odpowiednie 

studia stacjonarne.  

§2 

1. Studia I stopnia prowadzone są w zakresie kierunku (bez podziału na 

specjalności), z zastrzeŜeniem ust. 3 pkt c.  

2. Kształcenie specjalistyczne prowadzone jest na studiach II stopnia w ramach 

specjalności utworzonych przez Senat AGH na określonym kierunku 

i powierzonych do prowadzenia danej jednostce.  

3. Plany studiów i programy nauczania dla studiów dwustopniowych uchwalają 

właściwe Rady podstawowych jednostek organizacyjnych, uwzględniając: 



- standardy kształcenia dla poszczególnych kierunków i poziomów 

kształcenia (Rozp. Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z 12.07.2007 r. 

Dz. U. Nr 164, poz. 1166), 

- ogólne kryteria oceny planów studiów i programów nauczania (Uchwała 

Nr 95/2007 Prezydium PKA z dnia 8 lutego 2007 r.), 

- na kierunkach technicznych – kryteria FEANI - Fèdèration Europèenne 

d’Associations Nationales d’Ingènieurs (www.not.org.pl), 

jak równieŜ następujące zasady:  

a) na tych samych kierunkach prowadzonych na róŜnych wydziałach obowiązuje 

jednolity minimalny wymiar godzinowy i punktowy obowiązkowych treści 

podstawowych, zgodny z minimum uczelnianym w zakresie matematyki, fizyki, 

chemii (Uchwała nr 97 Senatu AGH z dnia 25.06.2008 r.). 

b) na wszystkich kierunkach obowiązują zasady nauki języków obcych w AGH, 

określone aktualną Uchwałą Senatu w tej sprawie. 

c) kształcenie na poziomie I stopnia - do szóstego semestru - odbywa się bez 

podziału na specjalności. W uzasadnionych przypadkach decyzję o utworzeniu 

specjalności podejmuje Rektor na wniosek Rady Wydziału. Na siódmym 

semestrze dopuszcza się zróŜnicowanie programów nauczania pod kątem 

specjalności realizowanych na II stopniu kształcenia.  

d) na studiach I i II stopnia obowiązuje punktowy system akumulacji 

i przenoszenia osiągnięć studentów (ECTS – Europejski System Transferu 

i Akumulacji Punktów), zgodnie z Regulaminem studiów AGH. 

4. Plan studiów i program nauczania dla kierunku innego, niŜ ustalony 

w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego w sprawie nazw 

kierunków studiów powinien spełniać standardy kształcenia uchwalone przez 

Senat AGH i zatwierdzone przez MNiSW. 

5. Plan studiów i program nauczania powinien zostać uchwalony przez Radę 

podstawowej jednostki organizacyjnej po zasięgnięciu opinii właściwego 

wydziałowego organu samorządu studenckiego. 

6. Zwiększenie liczby godzin zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

o ponad 20% w stosunku do minimum określonego w standardach kształcenia dla 

danego kierunku i poziomu kształcenia wymaga zgody Rektora. 

 

 

 

 



§3 

1. Równocześnie z zatwierdzeniem planów studiów i programów nauczania dla 

kaŜdego kierunku studiów jednostki dydaktyczne prowadzące kierunki 

przygotowują katalog przedmiotów danego kierunku, ułatwiający studentowi 

planowanie swoich semestralnych planów studiów, zgodnie z Regulaminem 

studiów AGH. 

2. Zestaw informacji, jaki winien zawierać katalog przedmiotów określa Zarządzenie 

Rektora AGH.  

§4  

Zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach i poziomach kształcenia mogą być 

prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie 

z właściwym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. Szczegółowe 

zasady prowadzenia zajęć w formie e-learningu określa Zarządzenie Rektora. 

§5 

Zatwierdzona przez Rady podstawowych jednostek organizacyjnych dokumentacja 

obejmująca: 

- plany studiów i programy nauczania (§ 2 pkt 3), 

- katalog przedmiotów (§ 3), 

- wykorzystanie e-learningu (§ 4) 

dla wszystkich kierunków i poziomów kształcenia podlega ocenie Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia. 

§ 6 

Niniejsza uchwała ma zastosowanie do planów studiów i programów nauczania 

począwszy od roku akademickiego 2008/2009. 

§ 7 

    Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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Uchwała Nr 99/2008 Senatu AGH 
z dnia 25 czerwca 2008 r. 

 
w sprawie zmiany Uchwały Senatu AGH z dnia 27 lutego 2008 r. 

w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 

2008-2012 

 

Na podstawie § 18 ust. 9 w nawiązaniu do § 1 ust. 4 Ordynacji wyborczej (Załącznik nr 1 
do Statutu AGH z dnia 7.06.2006 – tekst jednolity po zmianach w dniu 28.11.2007 r.) 
Senat Akademii Górniczo-Hutniczej wprowadza do Uchwały Senatu AGH z dnia 27 lutego 
2008 w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2008-2012, zwanej dalej 
Uchwałą, poniŜsze zmiany. 

 

1. W załączniku nr 4 (liczba prodziekanów) odnośnie do Wydziału Nauk Społecznych 
Stosowanych, liczbę 2 zastępuje się liczbą 3. 

2. W załączniku nr 6 (skład i liczba członków Rad Wydziałów) w grupie Prodziekani 
odnośnie do Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych liczbę 2 zastępuje się liczbą 3. 

3. Wybory przeprowadzi Komisja Okręgowa nr 15 wg poniŜszego harmonogramu: 
 

Lp. Czynność wyborcza Data Organizator Dni akcji wyborczej 

1. Zgłoszenie przez dziekana 
kandydata na prodziekana  

06-10 X 
2008 

OKW 1 - 5 

(221 – 226) 

2. Ogłoszenie nazwiska kandydata na 
prodziekana 

10 X 
2008 

OKW 5 

(226) 

3.  Zebranie Wydziałowego Kolegium 
Elektorów – wybór prodziekana 

13 X 
2008 

OKW 8 

(229) 

4. Ewentualna druga procedura 
wyborów prodziekana 

20 X 
2008 

OKW 15 

(236) 

 

4. Pozostałe ustalenia Uchwały pozostają bez zmian. 
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Uchwała Nr 100/2008 Senatu AGH 
z dnia 25 czerwca 2008 r. 

 
 

w sprawie zmian w składzie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 
 
Na podstawie art. 19 pkt 21 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. (tekst 

jednolity z dnia 28 listopada 2007 r.), na wniosek Dziekana Wydziału 
Odlewnictwa Senat AGH wyraŜa zgodę na wprowadzenie przez Rektora 
następującej zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej: 

 
1. odwołuje się dr inŜ. Janusza Lelito 
2. powołuje się  mgr inŜ. Janusza Kozanę 
 

W wyniku powyŜszych zmian skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej będzie 
następujący: 
 
Przewodniczący   dr inŜ. Janusz Majewski    (WEAIiE) 
Z-ca Przewodniczącego dr inŜ. Wojciech Mayer    (WGGiOŚ) 
Sekretarz    dr inŜ. Piotr Wolczko    (WIMiR) 
Sekretarz    dr inŜ. Szczepan Moskwa   (WEAIiE) 
Członkowie    mgr inŜ. Wojciech Tylek    (WEAIiE) 
    dr inŜ. Zbigniew Burtan    (WGiG) 
    dr inŜ. Zygmunt Wcisło    (WIMiIP) 
    dr inŜ. Tadeusz Gołda    (WGGiIŚ) 
    dr hab. inŜ. Marta Radecka   (WIMiC) 
    mgr inŜ. Janusz Kozana    (WO) 
    mgr inŜ. Artur Rękas    (WMN) 
    dr inŜ. Alicja Frysztak-Wołkowska  (WWNiG) 
    dr Łukasz Wacławik    WZ) 
    dr Stanisław Porada    (WPiE) 
    dr Wojciech Karaś     (WFiIS) 
    dr Janina Bombik     (WMS) 
    dr Katarzyna Stark     (WNSS) 
    mgr inŜ. Marcin Rywotycki   (MSE) 
    stud. Iwona Wajs    (URSS) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


