
UCHWAŁY SENATU AGH z dnia 29 kwietnia 2009 r. 
  
W głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 74 Senatorów (na 85 
uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 62/2009 w 
sprawie wykonania Planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 
2008. Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału 
Postanowień. 

 



Uchwała nr 63/2009 
Senatu AGH z dnia  29 kwietnia 2009r. 

w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za 2008 rok i 
podziału dodatniego wyniku finansowego netto Uczelni za 2008 
rok. 
 
Senat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica  w Krakowie, 
na podstawie art.12 ust.13 Statutu Uczelni, w oparciu o przedłożone na 
posiedzeniu Senatu w dniu 29 kwietnia sprawozdanie finansowe, 
informację o wyniku finansowym netto za 2008 rok i po weryfikacji przez 
biegłych rewidentów, zatwierdza Sprawozdanie finansowe za 2008 rok 
oraz dodatni wynik finansowy w kwocie 34.530.990,60 zł. 
 
Podział dodatniego wyniku finansowego netto za 2008 rok 
 
A. Dodatni wynik finansowy netto za 2008 rok                                       34.530.990,60 
 
B. Podział pierwotny 
     1. Fundusz zasadniczy                100 %                                           34.530.990,60 
 
C. Przeznaczenie dodatniego wyniku finansowego netto(B.1) na: 
     1. Fundusz zasadniczy Wydziałów                                                   19.659.900,00 * 
     2. Fundusz rezerwowy                                                                   14.871.090,60 
         w tym: 
     2.1. Zabezpieczenie kredytowania projektów  finansowanych  
           ze środków zagranicznych i f. strukturalnych                                  5.871.090,60  
     2.2. Zabezpieczenie wkładu własnego w projektach 
            finansowanych z funduszy strukturalnych                                      4.000.000,00 
     2.3. Rezerwa Rektora                                                                         5.000.000,00 
 

• kwota  odpowiada sumie dodatnich wyników finansowych Wydziałów na koniec 
2008r. 

 



Uchwała nr 64/2009 
Senatu AGH z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego ACK CYFRONET 
AGH za rok 2008 i podziału wyniku finansowego ACK CYFRONET 
AGH. 
Senat Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, na 
podstawie art. 12 statutu Uczelni,  w oparciu o przedłożone na posiedzeniu 
w dniu 29 kwietnia 2009 roku  informacje o wyniku finansowym netto ACK 
CYFRONET AGH za rok 2008 i po jego weryfikacji przez biegłych 
rewidentów, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2008 oraz  
Dodatni wynik finansowy w kwocie    2.169.255,99 zł. 
 
Dodatni wyniki finansowy przeznacza się w 100 % na zasilenie  
Funduszu zasadniczego ACK CYFRONET AGH. 
 
Środki finansowe przeznaczone będą na modernizację budynku przy ul. 
Nawojki 11. 



Uchwała nr 65/2009 
Senatu AGH z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

 

Zasady podziału funduszu na odtworzenie majątku trwałego (z podziału 
amortyzacji) w 2009 roku 

A. Środki przewidziane do wykorzystania :                                                       34 697 573,00 
  Planowana amortyzacja: amortyzacja średnia miesięczna z 2008r. razy 12      13 731 996,00 
   Saldo z 2008r.     20 965 577,00 

 
B. Podział Funduszu:                                                                              
1.   Wydziały, SJO  *                                                                              20 958 247,00 
     amortyzacja własna   - 50 %                                                                   5 106 908,00 
     saldo własne z roku 2008     15 851 339,00 
  
2.   CeL, SzOŚ     **                                                                                 165 312,00 
     amortyzacja własna   - 50 %                                                                              14 359,00 
     saldo własne z roku 2008          150 953,00 
  
3.   UCI - amortyzacja własna nie więcej niż 60 %                                                  152 239,00 
3.1. środki inwestycyjne UCI     ***                                                                          100 000,00 
3.2. Fundusz Rezerwowy    **                                                                              52 239,00 
  
4.   Inwestycje centralne                                                                                        4 840 292,00 
4.1  amortyzacja wydziałów, SJO, Miast. Stud.  -15 %                                                1 620 132,00 
4.2  CeL, SzOŚ   - 15 %                                                                            4 308,00 
4.3  amortyzacja pozostałych jednostek  - 50 %                                                 1 324 333,00 
4.4 UCI  - nie mniej niż 10 %                                                                                     25 373,00 
4.5 saldo inwestycji centralnych z roku 2008****       1 866 146,00 
  
5.   Rezerwa Rektora                                                                                               2 400 790,00 
5.1 amortyzacja wydziałów,  SJO, Miast. Stud.   – 5 %                                                  540 044,00 
5.2 amortyzacja CeL, SzOŚ   - 5 %                                                                               1 436,00 
5.3 amortyzacja pozostałych jednostek  - 20 %                                                             529 733,00 
5.4 saldo rezerwy z roku 2008*****       1 329 577,00 
  
6.   Miasteczko Studenckie                                                                                      2 061 094,00 
     amortyzacja własna   - 50 %                                                                            293 532,00 
     saldo własne z roku 2008       1 767 562,00 
  
7.   Fundusz Rozwoju Uczelni  - 30 %                                                                    4 119 599,00 
  
 
 
*   / zwalniane decyzją Rektora w przypadku jednostek zagrożonych deficytem - zgodnie z 

Zasadami przygotowania planu finansowo-rzeczowego Uczelni na  2009 rok 
**    / zgodnie z założeniami do planu finansowo-rzeczowego Uczelni na 2009 rok 
*** / pod kontrolą Prorektora ds. Nauki 
****   / zadania nie zakończone 
***** /  w tym saldo własne RR 354.130,- jednostek pozawydziałowych  894.658,- UCI 80.789,- / 

 
 



Uchwała nr 66/2009 
Senatu AGH z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

w sprawie podziału funduszu na odtworzenie majątku  ACK 
CYFRONET AGH . 
Środki przewidziane do podziału:     
         
1. środki na odtworzenie majątku trwałego (z planowanej amortyzacji na 
rok 2009): 4.200.000 zł 
 
Środki finansowe przeznaczone będą na:    
         
1. rozbudowę Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej ( w tym budowę 
nowych odcinków), 
2. doposażenie Centrum Komputerów Dużej Mocy Obliczeniowej.  



UCHWAŁA NR  67/2009 
Senatu AGH  z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

w sprawie: zmiany Regulaminu Studiów uchwalonego przez Senat 
AGH Uchwałą Nr 40/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie 
Regulaminu Studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 
Staszica, zmienionego uchwałą Senatu AGH Nr 53/2008 z dnia 30 
kwietnia 2008 r. 
 
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 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (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 2007 r. stanowiącym załącznik do tej Uchwały 
zmienionym uchwałą Senatu AGH Nr 53/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. W §1 w ust. 1 wyraz „odpowiednio” zastępuje się wyrazem „również”.  
2. W §1 w ust. 6 po myślniku dodaje się następujący zapis: „z 

uwzględnieniem zasad określonych w przepisach wykonawczych do 
ustawy dotyczących warunków i trybu przenoszenia osiągnięć 
studenta.” 

3. W §1 dodaje się punkty 8, 9 i 10 o następującej treści: 
8. „Składanie egzaminu” oznacza zdawanie, przystępowanie do 
egzaminu; 
9. „Złożenie egzaminu” oznacza zdanie egzaminu z wynikiem 
pozytywnym; 
10. „Niezłożenie egzaminu” oznacza niezdanie egzaminu (uzyskanie 
z egzaminu oceny niedostatecznej). 

4. Używany w Regulaminie Studiów w różnych formach gramatycznych 
zwrot „zdawać egzamin” zastępuje się użytym w odpowiedniej formie 
gramatycznej zwrotem „składać egzamin”. 

5. Używany w Regulaminie Studiów w różnych formach gramatycznych 
zwrot „zdać egzamin” zastępuje się użytym w odpowiedniej formie 
gramatycznej zwrotem „złożyć egzamin”. 

6. §2 ust.4 otrzymuje następujące brzmienie: „Zajęcia dydaktyczne 
w AGH oraz sprawdziany wiedzy lub umiejętności, a także egzaminy 
dyplomowe oraz przygotowywanie prac dyplomowych mogą być 
prowadzone w języku obcym.” 

7. W § 2 w ust. 5 wyraz „ nauczania” zastępuje się wyrazem 
„kształcenia”. 

8. Używany w Regulaminie Studiów w różnych formach gramatycznych 
zwrot „system studiów” zastępuje się użytym w odpowiedniej formie 
gramatycznej zwrotem „forma studiów”. 

9. Używane w Regulaminie Studiów w różnych formach gramatycznych 
zwroty „studia I stopnia”, „studia II stopnia”, „studia III stopnia” 
zastępuje się odpowiednio użytymi we właściwej formie gramatycznej 



określeniami „studia pierwszego stopnia”, „studia drugiego stopnia”, 
studia trzeciego stopnia”. 

10. W §5 ust. 3 po słowach „powiadomić Dziekana” dodaje się zapis 
„w formie pisemnej”. 

11. §6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. Okresem rozliczeniowym w AGH jest semestr lub rok akademicki, 
zgodnie z uchwałą Rady Wydziału. 

12. §6 ust. 4 po słowach „podaje do wiadomości” dodaje się zapis „co 
najmniej na 90 dni”. 

13. W §7 ust. 4 skreśla się. W związku z tym dotychczasowe ustępy 5, 
6, 7 i 8 otrzymują odpowiednio oznaczenie 4, 5, 6, i 7. 

14. W §8 w ust. 1 zapis Na początku każdego semestru” zastępuje się 
zapisem „Na początku każdego okresu rozliczeniowego (semestru lub 
roku akademickiego)”. 

15. W §8 w ust. 2 lit. a) zapis „w części B dyplomu ukończenia studiów, 
tj.” skreśla się. 

16. W§ 8 w ust. 2 lit. c) zwrot „w ust. 1. §18. ” zastępuje się zwrotem 
„w §18 ust. 1.” 

17. Dotychczasowy tytuł § 9 „Indywidualne Plany i Programy Studiów” 
zastępuje się tytułem „Indywidualne Plany Studiów i Programy 
Nauczania”. 

18. W §9 w ust. 1 zapis „a także specjalne formy wyróżniania 
i nagradzania” skreśla się, a przecinek umieszczony za nawiasem 
zastępuje się kropką. 

19. W §10 w ust. 5 skreśla się wyraz „każdego”. 
20. W §10 dodaje się ustęp 6 w następującym brzmieniu: 

„6. W przypadku nie wystawienia oceny końcowej zgodnie z ust. 5 lit. 
a) ocenę końcową wystawia Dziekan wg następujących zasad: 
a) Z przedmiotów, z których zajęcia i egzamin mają przypisane punkty 
ECTS ocena końcowa jest średnią ważoną ocen, a współczynnikami wagi 
są liczby punktów ECTS. 
b) Z przedmiotów nie mających przyporządkowanych punktów ECTS do 
zajęć i egzaminu, oceną końcową jest średnia arytmetyczna ze wszystkich 
pozytywnych ocen egzaminu, a w przypadku braku egzaminu 
z pozytywnych ocen zaliczeń ze wszystkich zajęć wchodzących w skład 
przedmiotu.” 

21. W §12 w ust. 14 dodaje się następujący zapis: 
„W przypadku rozliczenia rocznego powyższa zasada obowiązuje dla 
pierwszego semestru roku akademickiego, na który dokonywany jest 
wpis.” 

22. W §12 ust. 15 otrzymuje brzmienie: 
„15. Dopuszczalny deficyt def PK, mieszczący się w granicach od 6 do 15 
punktów, określa Rada Wydziału.” 

23. §13 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. Przy zaliczeniach zajęć i egzaminach oraz wystawianiu oceny 
końcowej stosuje się i wpisuje do indeksu następujące oceny:  

a) 91 – 100% bardzo dobry (5.0); 
b) 81 – 90%  plus dobry (4.5); 



c) 71 – 80%  dobry (4.0); 
d) 61 – 70%  plus dostateczny (3.5); 
e) 50 – 60%  dostateczny (3.0); 
f) poniżej 50%  niedostateczny (2.0).” 

24. §13 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
„2. W wyjątkowych sytuacjach kiedy brak jest podstaw do ustalenia 
oceny, prowadzący przedmiot może zaliczyć go pozytywnie używając 
zapisu „zaliczono ( skrót słowny: zal.)”. 

25. §13 ust. 3 lit c) wyraz „zwolnienie lekarskie” zastępuje się wyrazem 
„zaświadczenie lekarskie”. 

26. §14 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: 
„Słowna ocena średnia ustalana jest zgodnie z następującą zasadą 
w zależności od wartości liczbowej:  

a) od 3 do 3,25 ocena słowna: dostateczny (3.0), 
b) od 3,26 do 3,75 ocena słowna: plus dostateczny (3.5), 
c) od 3,76 do 4,25 ocena słowna: dobry (4.0), 
d) od 4,26 do 4,75 ocena słowna: plus dobry (4.5), 
e) powyżej 4,75 ocena słowna: bardzo dobry (5.0), 

27. W §16 ust. 4 skreśla się zwrot „a zatwierdza Dziekan”. 
28. W §16 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: 

„6. Student, który nie uzyskał zaliczenia w terminie podstawowym ma 
prawo po jego uzyskaniu przystąpić do egzaminu w terminach 
poprawkowych. Jeżeli student nie uzyskał zaliczenia do czasu terminów 
poprawkowych egzaminu, brak zaliczenia nie usprawiedliwia 
nieobecności na egzaminie i skutkuje utratą wszystkich terminów 
egzaminów, które odbyły się przed uzyskaniem zaliczenia.” 

29. W §16 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie: 
„9. Egzaminy składane we wszystkich zaplanowanych terminach mogą 
być komisyjne na wniosek studenta lub egzaminatora. Dziekan może 
również zarządzić egzamin komisyjny z własnej inicjatywy.” 

30. W §16 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie: 
„12.W odniesieniu do egzaminów z języka obcego obowiązują zasady 
określone w Uchwale Senatu  AGH, o której mowa w §26 ust.6.” 

31. Dotychczasowy tytuł § 17 „Wpis na Semestr” zastępuje się tytułem 
„Wpis Na Semestr, Rok”. 

32. W §17 ust. 1 zwrot „na dany semestr” zastępuje się zwrotem „na 
dany okres rozliczeniowy (semestr lub rok akademicki)”. 

33. W §17 ust. 2 zwrot „wpisu na następny semestr” zastępuje się 
zwrotem „wpisu na następny semestr lub rok akademicki”. 

34. W §17 ust. 4 dodaje się następujący zapis: 
„W przypadku rozliczenia rocznego powyższa zasada obowiązuje dla 
pierwszego semestru roku akademickiego, na który dokonywany jest 
wpis.” 

35. W §17 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie: 
‘7. W stosunku do studenta, który nie uzyskał wpisu na dany semestr, 
Dziekan podejmuje decyzje o powtarzaniu przez studenta semestru lub 
roku akademickiego, o udzieleniu urlopu lub o skreśleniu z listy 
studentów.” 



36. W §18 ust. 1 skreśla się zapis „lit. a”. 
37. Dotychczasowy tytuł § 19 „Powtarzanie Semestru” zastępuje się 

tytułem „Powtarzanie Semestru, Roku”. 
38. W §19 w ust. 1, 2, 3 zwrot „Powtarzanie semestru” zastępuje się 

zwrotem „Powtarzanie semestru lub roku akademickiego”. 
39. W §19 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„Student nie ma prawa powtarzania pierwszego semestru.”. 
40. W §20 w ust. 1 po słowach „udzielić studentowi” dodaje się wyraz 

„krótkoterminowego”. 
41. W §20 ust. 1 lit e) otrzymuje następujące brzmienie:  

„e) bez podania przyczyny, udzielanego po wypełnieniu przez 
studenta wszystkich wymagań koniecznych do uzyskania wpisu na rok 
drugi, udzielanego jeden raz w czasie studiów.” 

42. §20 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
„2. Urlopu długoterminowego to jest urlopu od zajęć w Uczelni na okres 
dłuższy niż jeden rok może udzielić studentowi Prorektor do spraw 
Kształcenia.” 

43. W §20 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie: 
„7. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie z tym, 
że uprawnienia do pomocy materialnej w tym okresie regulują odrębne 
przepisy dotyczące pomocy materialnej, w tym Regulaminu ustalania 
wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 
dla studentów AGH.” 

44. W §21 w ust. 3 zapis „na pierwszym roku” zastępuje się zapisem „na 
pierwszym semestrze”. 

45. W §21 w ust. 4 zapis „na roku drugim lub wyższym” zastępuje się 
zapisem „na drugim lub wyższym semestrze”. 

46. W §21 w ust. 5 po zapisie „na danym kierunku,” dodaje się 
następującą treść ”tj. obowiązującego w roku akademickim, na który 
uzyskał wpis,”. 

47. W §21 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie: 
„7. Student reaktywowany na studia, który przed skreśleniem z listy 
studentów powtarzał semestr studiów lub rok akademicki z powodu 
niedostatecznych wyników w nauce, po reaktywacji traci prawo do 
powtarzania semestru lub roku akademickiego. Nie dotyczy to studiów 
niestacjonarnych.” 

48. W §21 ust. 8 skreśla się. W związku z tym dotychczasowy ustęp 9 
otrzymuje oznaczenie 8. 

49. W §21 ust. 8 (wg. zmienionego oznaczenia) otrzymuje następujące 
brzmienie: 
„8. Osoba, która została skreślona z listy studentów z powodu 
niezarejestrowania pracy dyplomowej, a zaliczyła wszystkie przedmioty 
i praktyki zgodnie planem studiów może za zgodą Dziekana zostać 
reaktywowana w celu zarejestrowania pracy i przystąpienia do egzaminu 
dyplomowego. Prawo to przysługuje studentom w okresie do 1 roku od 
daty skreślenia.” 

50. W §22 w ust. 1 po wyrazie „obowiązki” dalsza część tego ustępu 
otrzymuje brzmienie „wobec uczelni, którą opuszcza.” 



51. §23 otrzymuje następujące brzmienie: 
„1. Studentom wyróżniającym się szczególnymi wynikami w nauce 
i wzorowym wypełnianiem swoich obowiązków mogą być przyznawane 
wyróżnienia: 
a) pochwała Dziekana lub Rektora wpisana do indeksu, 
b) wyróżnienie Dziekana lub Rektora wpisane do indeksu, 
c) stypendia i nagrody Rektora, 
d) nagrody i stypendia ufundowane przez instytucje państwowe, 
towarzystwa naukowe, stowarzyszenia branżowe, organizacje społeczne 
i inne, zgodnie z regulaminami obowiązującymi dla tych nagród. 
2. Tryb i zasady przyznawania stypendiów i nagród Rektora określają 
odrębne zarządzenia Rektora Uczelni. 
3. Laureatami nagród, o których mowa w ust 1 lit d) mogą być również 
wyróżniający się absolwenci. 
4. Studenci i absolwenci osiągający najlepsze wyniki w nauce, 
wyróżniający się osiągnięciami w pracy w ramach studenckiego ruchu 
naukowego lub w innych zespołach badawczych, działalnością na rzecz 
Uczelni, wybitnymi osiągnięciami kulturalnymi lub sportowymi mogą być 
również wyróżniani w sposób przewidziany w Statucie AGH i Księdze 
Tradycji AGH.” 

52. W §24 w ust. 3 po zwrocie „rygory czasowe” dodaje się zwrot 
„i sposób”. 

53. W §24 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie: 
„10. Jeżeli program studiów przewiduje wykonanie pracy dyplomowej, 
student obowiązany jest wykonać oraz złożyć w dziekanacie 
i zarejestrować jeden egzemplarz w formie pisemnej oraz jeden 
egzemplarz w ustalonym formacie elektronicznym w terminie:  

a) na studiach pierwszego stopnia najpóźniej do ostatniego dnia 
miesiąca, w którym kończą się zajęcia ostatniego semestru 
studiów. 

b) na studiach drugiego stopnia do dnia: 
− 31 marca na studiach kończących się semestrem zimowym, 
− 30 września na studiach kończących się semestrem letnim, 

c) na studiach jednolitych magisterskich do 30 września.” 
54. W §24 ust. 11 skreśla się. W związku z tym dotychczasowe ustępy 

12-18 otrzymują oznaczenia 11-17. 
55. W §24 w ust. 11 wykreśla się wyraz „jeden”. 
56. W §25 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„4. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją powoływaną przez 
Dziekana zgodnie z wytycznymi Rady Wydziału. Komisji przewodniczy 
Dziekan lub osoba przez niego upoważniona.” 

57. W §25 w ust. 7 wykreśla się wyraz „pisemnym”. 
58. W §25 w ust. 9 lit a) wykreśla się zwrot „ust. 1”. 
59. W §25 dotychczasowy zapis w ust. 9 lit.d) dzieli się na trzy ustępy: 

pierwsze zdanie oznacza się jako ustęp 10, drugie zdanie jako ustęp 11 
i trzecie zdanie jako ustęp 12. Ustępy te otrzymują następującą treść: 
„10. Oceną końcową wpisywaną w dyplomie jest ocena średnia ważona 
ocen wyszczególnionych w ust. 10 lit.a-c. Wagi ocen ustala Rada 



Wydziału, przy czym średnia ocena ze studiów uwzględniana jest 
z wagą nie mniejszą niż 60%.” 
„11. Zapis oceny końcowej na dyplomie ustala się zgodnie z zasadą 
określoną w §14 ust. 4.” 
„12. Absolwentowi, który spełnia łącznie następujące warunki: złożył 
pracę dyplomową i przystąpił do egzaminu dyplomowego 
w planowanym terminie, uzyskał średnią ze studiów powyżej 4.75, 
uzyskał oceny bardzo dobre zarówno z pracy jak i egzaminu 
dyplomowego Komisja może przyznać wyróżnienie. Odpowiada to 
dyplomowi: ”summa cum laude” w tradycyjnej terminologii 
akademickiej.” 

60. W związku ze zmianą określoną w pkt 59, w §25 ustępy oznaczone 
dotychczas jako 10-26 otrzymują odpowiednio oznaczenie 13-29. 

61. §25 w ust. 14 (wg. nowego oznaczenia) kropkę na końcu zdania 
zastępuje się przecinkiem i dodaje się zapis „bezpośrednio po jego 
złożeniu.” 

62. W §25 ust. 17 (wg. nowego oznaczenia) otrzymuje następujące 
brzmienie: 
„18. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie 
Dziekan skreśla studenta z listy studentów.” 

63. W §25 w ust. 20 (wg zmienionego oznaczenia) zdanie drugie 
otrzymuje następujące brzmienie: „Zapisy ustępów 2-8 i 13-16 nie są 
w takim przypadku wiążące dla podejmowanej uchwały.” 

64. W §25 w ust. 21 (wg zmienionego oznaczenia) pierwsze zdanie 
otrzymuje następującą treść: „21. W suplemencie można podać 
informację o lokacie, z jaką absolwent ukończył studia. Listy 
rankingowe lokat tworzy się dla poszczególnych kierunków studiów na 
Wydziałach. Zasady ustalania rankingu i tworzenia list rankingowych 
lokat określa Zarządzenie Rektora AGH.” 

65. §26 otrzymuje następujące brzmienie: 
„§26 

1. 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. 
2. Studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2006/2007 
i w latach wcześniejszych do chwili ukończenia przez nich studiów, nie 
później jednak niż do roku akademickiego 2010/2011, obowiązują w 
zakresie warunków uzyskania wpisu na semestr przepisy Regulaminu 
Studiów uchwalonego przez Senat AGH w dniu 26.04.2006 r. 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 § 25 ust. 9, 
10, 11 i 12 niniejszego Regulaminu Studiów w zakresie ustalania oceny 
końcowej na dyplomie ukończenia studiów oraz §14 w zakresie 
obliczania średniej ocen ze studiów. 



4. 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, do chwili ukończenia przez nich 
studiów nie później jednak niż 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 26.04.2006 r. Uchwałą Nr 42/2006. 
5. 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, do chwili ukończenia przez nich 
studiów nie później jednak niż 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 2000 r. 
6. Zasady nauki języków obcych w Uczelni określa odrębna uchwała 
Senatu AGH. 
7. Regulamin studiów uchwalony Uchwałą Senatu Nr 40/2007 z dnia 25 
kwietnia 2007 r. (tekst pierwotny) wszedł w życie z dniem 1 
października 2007 r. 
Zmiany do Regulaminu studiów uchwalone Uchwałą Senatu AGH Nr 
53/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. weszły w życie z dniem 1 
października 2008 r. 
Zmiany do Regulaminu studiów uchwalone uchwałą Senatu AGH Nr 
67/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. wchodzą w życie z dniem 1 
października 2009 r.” 

§2 
 
1. Ustala się tekst jednolity Regulaminu studiów Akademii Górniczo-

Hutniczej im. Stanisława Staszica uchwalonego Uchwałą Nr 40/2007 
Senatu AGH z dnia 25 kwietnia 2007r. z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych Uchwałą Nr 53/2008 Senatu AGH z dnia 30 kwietnia 
2008 r. oraz niniejszą Uchwałą. 

2. Tekst jednolity, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od dnia 1 
października 2009 r. stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

 
§3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 r. 
 



Uchwała Nr 68/2009 

Senatu AGH z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

w sprawie utworzenia specjalności „nowoczesna grafika 
komputerowa” na kierunku INFORMATYKA STOSOWANA  
 
 
 Na podstawie art. 12 pkt 9, w związku z art. 22 pkt 12) Statutu AGH 
z dnia 7czerwca 2006 r., (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r.) na 
wniosek Dziekana Wydziału Elektrotechniki Automatyki, Informatyki 
i Elektroniki z dnia 31 marca 2009 r. złożony w oparciu o uchwałę Rady 
Wydziału z dnia 26 marca 2009 r. Senat AGH postanawia: 
 
Od roku akademickiego 2009/2010 na kierunku INFORMATYKA 
STOSOWANA utworzyć specjalność: „nowoczesna grafika komputerowa” 
 
i powierzyć prowadzenie jej Wydziałowi Elektrotechniki, Automatyki, 
Informatyki i Elektroniki 
 

 



Uchwała Nr 69/2009 

Senatu AGH z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

w sprawie reasumpcji uchwały nr 80/2008 z dnia 28 maja 2008 r. 
w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz 
finalistów olimpiad stopnia centralnego 

 
 Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 oraz art. 169 ust. 2 i 6 ustawy 
prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r. (Dz. U. nr 164 poz. 
1365 + zmiany), na wniosek Dziekana Wydziału Elektrotechniki, 
Automatyki, Informatyki i Elektroniki z dnia 31 marca 2009 złożony 
w oparciu o uchwałę Rady Wydziału z  dnia 26 marca 2009 r. Senat AGH 
postanawia: 
 
W uchwale nr 80/2008 z dnia 28 maja 2008 r., w odnośnikach po 
Tabeli 2, w punkcie 2 po słowach: „grupy Elektrycznej 
i Elektronicznej” dopisać słowa: „oraz grupy Automatyka 
i Robotyka”. 

 
 



Uchwała Nr 70/2009 

Senatu AGH z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

w sprawie nadania tytułu PROFESORA HONOROWEGO AKADEMII 
GÓRNICZO-HUTNICZEJ prof. dr hab. Stanisławowi Mrowecowi 
 
 Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 3 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 
2006 r. (tekst jednolity z dnia 27 listopada 2007 r.), zgodnie z Uchwałą nr 
73/2008 Senatu AGH z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nadawania 
TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ,  
na wniosek Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki z dnia 29 
października 2008 r. złożony zgodnie z uchwałą Rady Wydziału z dnia 30 
czerwca 2008 r. oraz w oparciu o uchwały Senatu nr 168/169/170/2008 
z dnia 10 grudnia 2008 r. Senat AGH postanawia: 
 
Za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie fizykochemii ciała 
stałego oraz istotny wkład w rozwój Wydziału i Uczelni 
 
Nadać prof. dr hab. Stanisławowi Mrowecowi TYTUŁ PROFESORA 
HONOROWEGO AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ.  
 



Uchwała nr 71/2009 
Senatu AGH z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu PROFESORA 
HONOROWEGO AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ prof. dr hab. inż. 
Zbigniewowi Fajklewiczowi 

 
 Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 3 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 
2006 r. (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r.), zgodnie z Uchwałą nr 
73/2008 Senatu AGH z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nadawania 
TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ,  
na wniosek Dziekana Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 
z dnia 17 marca 2009 r. złożony zgodnie z uchwałą Rady Wydziału z dnia 
16 marca 2009 r. Senat AGH postanawia: 
1.Wszcząć postępowanie o nadanie tytułu PROFESORA HONOROWEGO 
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ prof. dr hab. inż. Zbigniewowi 
Fajklewiczowi 
1. Wyznaczyć na Promotora postępowania prof. dr hab. inż. Henryka 

Marcaka 
2. Z prośbą o zaopiniowanie wniosku zwrócić się do: 

Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH 
Rady Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska  AGH 



Uchwała Nr 72/2009 

Senatu AGH z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

w sprawie nadania TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO AKADEMII 
GÓRNICZO-HUTNICZEJ prof. dr hab. inż. Czesławowi 
Podrzuckiemu 
 
 Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 3 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 
2006 r. (tekst jednolity z dnia 27 listopada 2007 r.), zgodnie z Uchwałą nr 
73/2008 Senatu AGH z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nadawania 
TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ, 
na wniosek Dziekana Wydziału Odlewnictwa z dnia 7 listopada 2008 r. 
złożony zgodnie z uchwałą Rady Wydziału nr 2/2007 r. z dnia 19 lutego 
2007 r. oraz w oparciu o uchwałę Senatu nr 17/2009 z dnia 28 stycznia 
2009 r. Senat AGH postanawia: 
 
Za  
 
Całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w 
AGH oraz współpracę z przemysłem i organizacjami naukowo-
technicznymi krajowymi i zagranicznymi 
 
Nadać prof. dr hab. inż. Czesławowi Podrzuckiemu TYTUŁ 
PROFESORA HONOROWEGO AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ 
 
 
. W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 64 Senatorów (na 85 
uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 73/2009 w 
sprawie wyznaczenia prof. Tomasza Szmuca na recenzenta do 
opracowania opinii do wniosku Politechniki Łódzkiej o nadanie 
Tytułu Doktora Honoris Causa prof. Anatolijowi Leonidowiczowi 
Gawrikowowi z Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego. 
 



Uchwała Nr 74/2009 

Senatu AGH z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

w sprawie utworzenia specjalności „bionanotechnologie” na 
kierunku INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA  
 
 Na podstawie art. 12 pkt 9, w związku z art. 22 pkt 12) Statutu AGH 
z dnia 7czerwca 2006 r., (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r.) na 
wniosek Kierownika Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej z 
dnia 9 kwietnia 2009 r. r. złożony w oparciu o uchwałę Rady Programowej 
Szkoły z dnia 20 lutego 2009 r. Senat AGH postanawia: 
 
Od roku akademickiego 2009/2010 na kierunku INŻYNIERIA 
BIOMEDYCZNA na II-gim stopniu kształcenia utworzyć specjalność: 
„Bionanotechnologie” 
 
i powierzyć prowadzenie jej Międzywydziałowej Szkole Inżynierii 
Biomedycznej. 
 



Uchwała Nr 75/2009 

Senatu AGH z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

w sprawie utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w 
Mielcu 
 
Na podstawie art.62 ust.1 pkt 6 i art.85 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 
2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. 
zm.) oraz art.12 pkt 10 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006r. (tekst 
jednolity z 28 listopada 2007r.), na wniosek Dziekana Wydziału Inżynierii 
Mechanicznej i Robotyki złożony za zgodą Rady Wydziału  
z dnia 27 marca 2009r., Senat AGH postanawia : 
 
1.Utworzyć Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Mielcu.  
2.Wymieniony powyżej Ośrodek zostanie uruchomiony od roku 
akademickiego 2009/2010. 
3. W Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Mielcu będą realizowane 
przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH zajęcia dydaktyczne 
na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia (inżynierskich) na 
kierunkach : Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka oraz 
Mechatronika. 



Uchwała nr 76/2009 
Senatu AGH z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 113/2007 z dnia 25 września 2007 
r. w sprawie powołania Konwentu AGH – uzupełnienie składu 
Konwentu  
 
 Na podstawie art. 15 ust. 1 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2007 r. 
(tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r.) na wniosek Rektora Senat 
uzupełnia skład Konwentu AGH o następujące osoby: 
 
 
w miejsce       powołuje się 
Mgr Ewy Porębskiej     mgr inż. Jacka Drabika 
 
 
 
 
 
 
W wyniku powyższy zmian aktualny skład Konwentu AGH będzie 
następujący (skład według klucza przyjętego uchwałą Senatu nr 43/2007 
z dnia 25 kwietnia 2007 + zmiany: uchwała 113/2007 z dnia 25 września 
2007, uchwała nr 35/2008 z dnia 26 marca 2008, nr 52/2009 z dnia 1 
kwietnia 2009 i uchwała nr 76/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r.): 
 

1. Mgr Marek NAWARA    Marszałek Woj. Małopolskiego 

2. Mgr inż. Jerzy MILLER  ` Wojewoda Małopolski 

3. Prof. Jacek MAJCHROWSKI   Prezydent Miasta Krakowa 

4. Mgr Zygmunt CHOLEWIŃSKI  Marszałek Woj. Podkarpackiego 

5. Mgr Adam JARUBAS     Marszałek Woj. Świętokrzyskiego 

6. Prof.  Jerzy NIEWODNICZAŃSKI   

7. Dr Alicja ADAMCZAK    Urząd Patentowy 

8. Dr inż. Piotr LITWA     Wyższy Urząd Górniczy 

9. Dr Henryk, Jacek JEZIERSKI  Główny Geolog Kraju 

10. Mgr inż. Jolanta ORLIŃSKA  Główny Geodeta Kraju 

11. Mgr inż. Jarosław ZAGÓROWSKI Jastrzębska Spółka Węglowa 

12. Mgr inż. Stanisław GAJOS  Katowicki Holding Węglowy 

13. Mgr inż. Paweł OLECHNOWICZ Grupa Lotos S.A. 

14. Prof. Janusz FILIPIAK    COMARCH S.A. 

15. Dr Jerzy PODSIADŁO   Arcelor Mittal Steel Poland S.A. 

16. Mgr inż. Jacek DRABIK   Motorola Polska sp. z o.o. 



17. Dr inż. Krzysztof PAWIŃSKI  Grupa Maspex Wadowice 

18. Mgr Wojciech TACZANOWSKI Wydawnictwo Jagiellonia S.A. 

19. Mgr inż. Dariusz LUBERA  Tauron Polska Energia S.A. 

20. Mgr Tomasz ZADROGA   Polska Grupa Energetyczna S.A. 

21. Gen. Dyw. Edward GRUSZKA  2. Korpus Zmechanizowany 

22. Prof. Antoni TAJDUŚ   Rektor AGH 

23. Prof. Wiesław WASZKIELEWICZ Sekretarz Konwentu 

24. Prof. Mirosław HANDKE   Były Rektor AGH 

25. Prof. Ryszard TADEUSIEWICZ Były Rektor AGH 

 

 W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 69 Senatorów (na 85 
uprawnionych do glosowania) Senat podjął uchwałę nr 77/2009 w 
sprawie wyznaczenia prof. Jerzego Lisa na recenzenta do wniosku 
Politechniki Rzeszowskiej o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa 
prof. dr hab. inż. Krzysztofowi Kurzydłowskiemu. 
 W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 66 Senatorów (na 85 
uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę w sprawie 
pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na 
stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat dr hab. 
Annę Świerczewską z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony 
Środowiska. 

 


