
UCHWAŁY SENATU AGH z dnia 27 października 2010 r. 
 

Uchwała nr 123/2010 
Senatu AGH z dnia 29 PAŹDZIERNIKA 2010 r. 

w sprawie opinii Senatu AGH na temat utworzenia 

pozawydziałowej jednostki o nazwie „Centrum Międzynarodowej 

Promocji Technologii i Edukacji AGH – UNESCO”. 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 punkt 3 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 

roku (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 roku z późn. zm.) na 

wniosek Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju, Prof. dr hab. inż. Jerzego 

Lisa, Senat pozytywnie opiniuje: 

1. Utworzenie jednostki pozawydziałowej o nazwie Centrum 
Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH - UNESCO 

używającej w języku angielskim nazwy UNESCO Chair for Science, 
Technology and Engineering Education at the AGH University of 

Science and Technology Cracow, Poland. 
2. Regulamin funkcjonowania tej jednostki stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr ........./2010 Rektora AGH z dnia ……… 2010 roku 

REGULAMIN 

Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH - 

UNESCO (UNESCO Chair for Science, Technology and Engineering 

Education at the AGH University of Science and Technology 

Cracow, Poland) 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH - 
UNESCO (ang. UNESCO Chair for Science, Technology and Engineering 

Education at the AGH University of Science and Technology Cracow, 
Poland; skrót angielski: UNESCO AGH Chair, skrót polski: Centrum AGH 

UNESCO) jest jednostką pozawydziałową AGH, działającą na podstawie 
art. 6 ust. 1 pkt. 3) Statutu AGH oraz Umowy UNESCO - AGH z dnia 

23.08.2010. 
2. Siedzibą Centrum AGH - UNESCO jest Akademia Górniczo – Hutnicza 

im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 
Kraków.  

3. Centrum AGH - UNESCO podlega Prorektorowi ds. Współpracy 
i Rozwoju, który nadzoruje działalność tej jednostki. 



4. Bieżącą działalnością Centrum AGH - UNESCO kieruje Kierownik 

powoływany przez Rektora AGH po zasięgnięciu opinii Senatu AGH oraz 
Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju. 

5. Organem doradczym Centrum AGH - UNESCO jest Zespół Doradczy. 

6. Centrum AGH - UNESCO posiada swoje logo określone wymaganiami 
UNESCO. 

 

§ 2. Zadania Centrum AGH - UNESCO 

1. Celem Centrum AGH - UNESCO będzie promowanie i inspirowanie oraz 

koordynowanie zintegrowanego systemu badań, szkoleń i kształcenia 
na poziomie uniwersyteckim oraz informacji i dokumentacji w 

obszarach nauki, techniki i edukacji technicznej (obejmującej: 
inżynierię mechaniczną, technologię informacyjną, technologię 

produkcji, inżynierię transportu, nauki o ziemi i inżynierię). 
2. Działania Centrum AGH - UNESCO wpisywać się będą w priorytety 

UNESCO oraz AGH i będą adresowane do partnerów na całym świecie. 
Przedmiot i zakres działania Centrum AGH - UNESCO określony został 

przez UNESCO i AGH w przedmiotowej Umowie i dotyczy 
w szczególności: 

a. inspirowania badań naukowych dla zrównoważonego rozwoju 

i korzyści dla środowiska oraz zarządzania bogactwami naturalnymi, 
b. budowy sprzyjających strategii oraz potencjału w zakresie nauki, 

techniki i innowacji, 
c. budowy współpracy pomiędzy uniwersytetami, instytucjami edukacji 

na poziomie wyższym, centrami szkoleniowymi i badań naukowych, 
poprzez rozwój stosunków partnerskich pomiędzy istniejącymi 

instytucjami (w tym UNESCO Chairs) w ramach sieci UNESCO 
wzdłuż osi północ - południe i południe - południe, które zapewnią 

masę krytyczną dla poprawienia jakości nauczania, 
d. promocji zasad zachowań i norm etycznych odpowiednich dla 

rozwoju nauki i techniki oraz wzmocnienia ukierunkowania strategii 
badań naukowych na zachodzące przemiany społeczne, 

e. promocji współpracy pomiędzy jednostkami należącymi do 
uniwersyteckiego szkolnictwa technicznego i przemysłu w zakresie 

badań naukowych i szkoleń oraz ich dokumentowania, 

f. wzmocnienia potencjału zdolności i wiedzy ludzi zajmujących się 
budową programów nauczania, szkolących i wykładowców 

w zakresie nauk podstawowych i praktyki inżynierskiej, 
i uczestniczących w ich transferze oraz innowacji w inżynierii. 

 

§ 3. Zespół Doradczy Centrum AGH - UNESCO 

1. Zespół Doradczy Centrum AGH - UNESCO jest organem kolegialnym 

wspomagającym działania Centrum AGH UNESCO. 
2. Zadaniem Zespołu Doradczego jest opiniowanie działalności Centrum 

AGH - UNESCO i wspieranie merytoryczne podejmowanych inicjatyw 



oraz doradztwo w sprawach organizacyjnych, a w szczególności: udział 

w budowie rocznego planu działalności merytorycznej i nadzór nad jego 
realizacją, opiniowanie sprawozdania z działalności Centrum. 

3. W skład Zespołu Doradczego wchodzą Prorektorzy AGH oraz inne 

zaproszone osoby/eksperci. Członków Zespołu Doradczego Centrum 
AGH - UNESCO w liczbie do 6 powołuje Rektor AGH. W skład Zespołu 

Doradczego wchodzi dodatkowo również Kierownik Centrum. 
4. Kadencja członków Zespołu Doradczego Centrum AGH - UNESCO AGH 

jest zgodna z kadencją władz Uczelni. 
5. Koordynację pracami Zespołu Doradczego (Centrum AGH - UNESCO) 

Rektor AGH powierza Kierownikowi Centrum. 
6. Zespół Doradczy Centrum AGH - UNESCO zbiera się co najmniej raz na 

kwartał. 
7. Zespół Doradczy Centrum AGH - UNESCO może powoływać ekspertów, 

którzy wchodzą w skład Zespołu z głosem doradczym. 
8. Zespół Doradczy Centrum AGH - UNESCO działa w oparciu o uchwalony 

przez siebie wewnętrzny regulamin, który dla swej ważności wymaga 
zatwierdzenia przez Rektora. 

 

§ 4. Działalność organizacyjna i finanse Centrum AGH - UNESCO 

1. Centrum AGH - UNESCO prowadzi międzynarodową działalność 
w zakresie działalności: naukowo-badawczej, wydawniczej, 

dydaktycznej, świadczenia usług wewnętrznych i zewnętrznych, 
organizacyjnej. 

2. W szczegółowych działaniach związanych z obszarami wymienionymi 
w ust. 1, Centrum AGH UNESCO pełni rolę jednostki organizującej, 

aktywującej, inspirującej i koordynującej działania. Wykonywanie 
poszczególnych zadań prowadzone jest we współpracy z Wydziałami 

AGH i jednostkami Uczelni w oparciu o ich zasoby kadrowe, sprzętowe 
i lokalowe lub innymi zewnętrznymi. 

3. Centrum AGH UNESCO finansuje swoją działalność z uzyskanych 
przychodów z działalności określonej oraz innych dotacji. 

4. Działalność Centrum AGH UNESCO rozliczana jest w ramach 
działalności wydzielonych. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Rektor. 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 
 

 
 



Uchwała nr 124/2010 

Senatu AGH z dnia 27 PAŹDZIERNIKA 2010 r.  
w sprawie opinii o powołaniu prof. dr hab. inż. Janusza Szpytko na 

Kierownika jednostki pozawydziałowej pod nazwą „Centrum 

Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH – UNESCO”. 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 punkt 3 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 

roku (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 roku z późn. zm.) na 

wniosek Prorektora ds. Współpracy i  Rozwoju, Prof. dr hab. inż. Jerzego 

Lisa, Senat pozytywnie opiniuje powołanie prof. dr hab. inż. Janusza 

Szpytko na Kierownika jednostki pozawydziałowej pod nazwą Centrum 

Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH - UNESCO, 

używającej w języku angielskim nazwy: UNESCO Chair for Science, 

Technology and Engineering Education at the AGH University of Science 

and Technology Cracow, Poland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 125/2010 

Senatu AGH z dnia 27 PAŹDZIERNIKA 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 167/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. 

w sprawie wyboru trzech studentów do składu Komisji 

Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich 

 

 

 Na podstawie art. 54 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r.(tekst 

jednolity z dnia 28 listopada 2007 r.) na wniosek Uczelnianego organu 

samorządu studenckiego Senat AGH postanawia w uchwale nr 167/2008 

z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie wyboru trzech studentów do składu 

Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich wprowadzić 

następujące zmiany: 

W miejsce stud. Beaty Olszewskiej wpisać stud. Pawła Kucharczyka 

Wydział Zarządzania   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 126/2010 

Senatu AGH z dnia 27 października 2010 r. 
w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej 

Wydziału Humanistycznego 

 
 Na podstawie art. 12 pkt 8 i art. 22 pkt 10, w związku z art. 5 ust.7 

Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r., (tekst jednolity z dnia 28 listopada 
2008 r. + zmiany)na wniosek Dziekana Wydziału Humanistycznego 

złożony na podstawie uchwały Rady Wydziału z dnia 27 września 2010 r. 
postanawia pozytywnie zaopiniować wprowadzenie przez Rektora 

następujących zmian w strukturze wewnętrznej Wydziału: 
 

1. Przekształcenie Katedry Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej 
na Katedrę Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej, 

2. Przekształcenie Katedry Socjologii Gospodarki i Komunikacji 
Społecznej z jednostki funkcjonującej na podstawie art. 5 ust. 9 

(tzw. Katedra w rozwoju) w jednostkę funkcjonującą na podstawie 
art. 5 ust. 7 tzn. spełniającą wymagania kadrowe wynikające ze 

Statutu AGH. 

 
 

 
 

 
 

 
W wyniku powyższych zmian struktura Wydziału Nauk Społecznych 

Stosowanych będzie następująca: 
 

1. Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej 
2. Katedra Politologii i Historii Najnowszej 

3. Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii 
4. Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uchwała nr 127/2010r 

Senatu AGH z dnia 27 PAŹDZIERNIKA 2010 r. 

w sprawie utworzenia unikatowego kierunku studiów CHEMIA 

BUDOWLANA powierzenie prowadzenia go Wydziałowi Inżynierii 

Materiałowej i Ceramiki  

 
Na podstawie art. 11. Ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym art. 12 pkt 9 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 
r., (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r. + zmiany) na wniosek Rady 

Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki z dnia 30 września 2010 r. 

(uchwała nr 30/RW/2010) Senat AGH postanawia: 
 Wystąpić do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie 

zgody na utworzenie od roku akademickiego 2011/2012 
międzyuczelnianego unikatowego kierunku studiów CHEMIA BUDOWLANA 

prowadzonego wspólnie przez trzy uczelnie: Akademię Górniczo-Hutniczą 
w Krakowie, Politechnikę Łódzką i Politechnikę Gdańską, zgodnie 

z zawartym porozumieniem ramowym stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i powierzenie jego 

prowadzenia w AGH Wydziałowi Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. 
 

Porozumienie 

zawarte w dniu……. w ……… 
pomiędzy: 

 
Politechniką Gdańską, zwaną dalej PG, reprezentowaną przez: 

prof. dr hab. inż. Henryka Krawczyka – rektora PG; 
Akademią Górniczo – Hutniczą im. Stanisława Staszica w 

Krakowie, zwaną dalej AGH, reprezentowaną przez: 
prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia – rektora AGH; 

Politechniką Łódzką, zwaną dalej PŁ, reprezentowana przez: 
prof. dr hab. inż. Stanisława Bieleckiego – rektora PŁ; 

zwanymi dalej Stronami Porozumienia, 
 

o wspólnym utworzeniu i prowadzeniu studiów w ramach 

międzyuczelnianego, unikatowego kierunku studiów chemia budowlana, 
zwanych dalej Studiami. 

 
I. USTALENIA OGÓLNE 

1. Liderem w zakresie prowadzenia spraw organizacyjnych związanych ze 
Studiami będzie PŁ. PG i AGH upoważniają PŁ do reprezentowania 

Stron Porozumienia we wszystkich sprawach związanych ze Studiami 
przed instytucjami zewnętrznymi, w tym do wystąpienia do Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o zgodę na utworzenie 
i prowadzenie Studiów. 



2. Senaty Stron Porozumienia podejmą uchwały o wnioskowaniu do 

właściwego Ministra o utworzenie międzyuczelnianego, unikatowego 
kierunku studiów chemia budowlana, w oparciu o wspólnie 

przygotowane standardy kształcenia dla tego kierunku, dla studiów 

pierwszego stopnia, zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym 
z dn. 27 lipca 2005, art. 11, ust. 3. 

3. Studia będą prowadzone przez Wydział Chemiczny PG (WCh PG), 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (WIMiC AGH) oraz 

Wydział Chemiczny PŁ (WCh PŁ). 
 

II. ORGANIZACJA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA 
4. Studia będą prowadzone w formie stacjonarnej, na poziomie 

pierwszego stopnia. 
5. Nadzór nad organizacją i przebiegiem Studiów sprawować będzie Rada 

Programowa międzyuczelnianego kierunku studiów unikatowych chemia 
budowlana, zwana dalej RPCHB. W skład RPCHB wchodzą: 

- dr hab. inż. Dariusz Bieliński, koordynator kierunku, prof. PŁ, WCh PŁ 
- dr inż. Agnieszka Mrozek, WCh PŁ, 

- dr inż. Jacek Michalak, V-ce Prezes Zarządu ds. Rozwoju, ATLAS sp. 

z o.o., 
- prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, WCh PG, 

- dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska, prof. nadzw. PG, WCh PG 
- dr hab. inż. Michał Pilarczyk, WCH PG, 

- dr hab. inż. Robert Filipek, WIMiC AGH, 
- dr hab. inż. Jan Deja, Prof. AGH, WIMiC AGH, 

- dr hab. inż. Marta Radecka, Prof. AGH, WIMiC AGH. 
6. Strony Porozumienia będą prowadzić zajęcia dla jednakowej, w chwili 

rekrutacji, liczby studentów w każdej uczelni będącej Stroną 
Porozumienia. Liczbę miejsc dla rekrutacji na dany rok akademicki 

Strony Porozumienia będą ustalać corocznie w obowiązujących 
terminach, w formie pisemnego aneksu do niniejszego porozumienia. 

7. Rekrutację kandydatów na Studia Strony Porozumienia będą prowadzić 
we własnym zakresie. Uczelnia, która przyjmie kandydata w poczet 

swoich studentów, zwana będzie dalej Uczelnią macierzystą dla danego 

studenta. 
8. Uczelnie – Strony Porozumienia – będą podpisywać z kandydatami 

przyjmowanymi w poczet studentów umowy, dotyczące trybu i sposobu 
studiowania. Jednakowa dla wszystkich Stron treść umowy będzie co 

roku uzgadniana, w terminie do 30 kwietnia, w formie pisemnego 
aneksu do niniejszego porozumienia. 

9. Minimum kadrowe międzyuczelnianego, unikatowego kierunku studiów 
chemia budowlana zostanie zgłoszone przez każdą ze Stron 

Porozumienia oddzielnie i wliczeni do niego będą nauczyciele 
akademiccy Stron Porozumienia, spełniający obowiązujące 

uregulowania prawne w tym zakresie, wskazani przez dziekanów 
wydziałów wyszczególnionych w punkcie 3. 

10. Strony Porozumienia zobowiązane są do zapewnienia odpowiednich 
sal dydaktycznych, laboratoryjnych, innych pomieszczeń i urządzeń 



oraz dostępu do odpowiedniej literatury niezbędnych do prowadzenia 

przez wydziały Stron Porozumienia zajęć wynikających z planu i 
programu studiów. 

11. W trakcie trwania Studiów Strony Porozumienia zapewnią odpłatnie 

miejsce w akademikach dla studentów przyjeżdżających z Uczelni – 
Stron Porozumienia w celu realizacji programu nauczania Studiów, 

zgodnie z własnym systemem pobierania opłat. W przypadku zalegania 
przez studenta z opłatami za miejsce w akademiku, koszty pokryte 

zostaną przez jego uczelnię macierzystą. 
12. Stypendia dla studentów Studiów wypłacane będą przez Uczelnię 

macierzystą. 
 

III. ZASADY PROWADZENIA STUDIÓW 
13. Studia prowadzone będą zgodnie z planem i programem studiów 

przyjętym przez PRCHB i zatwierdzonym przez Strony Porozumienia, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

14. Studenci każdej z Uczelni, będącej Stroną Porozumienia, studiować 
będą w uczelni macierzystej przez pierwsze cztery semestry według 

jednakowych dla Stron Porozumienia planów i programów studiów. 

Semestr V i VI realizowane będą na dwóch pozostałych uczelniach, po 
jednym semestrze na każdej z nich. Semestr VII realizowany będzie 

ponownie w uczelni macierzystej studenta. 
14. Liczba godzin nauczania języków obcych przyjęta w planie 

i programie Studiów pierwszego stopnia będzie wynosić łącznie 120 
godzin. 

17. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone będą na Studiach 
pierwszego stopnia w łącznym wymiarze 60 godzin.  

18. Egzaminy dyplomowe będą składane przed komisją wydziału, który 
rekrutował studenta i będą odbywać się na zasadach obowiązujących 

na tym wydziale. W skład komisji mogą wchodzić również 
przedstawiciele wydziałów pozostałych Stron Porozumienia. 

19. Dyplom ukończenia Studiów będzie wydawany przez wydział, który 
rekrutował studenta, według wzoru dyplomu ukończenia studiów 

pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie. Na stronie 7 dyplomu 

będzie zamieszczana informacja o uczelniach Stronach Porozumienia. 
W suplemencie dyplomu będzie zamieszczona informacja: 

„Międzyuczelniany unikatowy kierunek studiów chemia budowlana 
realizowany wspólnie przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej 
oraz Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej”. 

 
IV. ZASADY FINASOWANIA 

21. Dotację dydaktyczną dla międzyuczelnianego unikatowego kierunku 
studiów chemia budowlana będzie otrzymywać każda ze Stron Umowy, 

w części wynikającej z udziału w przedsięwzięciu – zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

22. Koszty związane z prowadzeniem Studiów Strony Umowy będą 
pokrywać w swoim zakresie. 



 

V. UWAGI KOŃCOWE 
23. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia mogą być dokonane 

jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

24. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może 
ją wypowiedzieć pisemnie na sześć miesięcy przed zakończeniem 

każdego roku akademickiego, pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia 
warunków zapewnienia kontynuacji pełnego cyklu Studiów studentom, 

którzy są w trakcie nauki. 
25. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 128/2010 

Senatu AGH z dnia 27 PAŹDZIERNIKA 2010 r. 

w sprawie nadania TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA AGH Panu 

Alemu Bin Ibrahimowi Al-Naimi 

Na podstawie art. 12 pkt 14 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. 

(tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r. + zmiany), w oparciu 

o uchwałę nr 73/2010 Senatu AGH z dnia 26 maja 2010 roku i pozytywne 

recenzje Senatów Politechniki Śląskiej i Politechniki Wrocławskiej Senat 

AGH postanawia: 

 

za: 
wybitne zasługi w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki 

oraz w dziele zbliżenia kulturalnego i naukowego między 
Królestwem Arabii Saudyjskiej i Rzeczpospolitą Polską. 

 
 

nadać Panu Alemu Bin Ibrahimowi Al-Naimi TYTUŁ DOKTORA 

HONORIS CAUSA AGH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 129/2010 

Senatu AGH z dnia 29 PAŹDZIERNIKA 2010 r. 
 

w sprawie Uchwała Senatu w sprawie reasumpcji uchwały nr 

48/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia 

planowanej liczby miejsc na I roku studiów doktoranckich w roku 

akademickim 2010/2011. 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi 

zmianami) oraz art. 12 pkt 3 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. (tekst 

jednolity z dnia 28 listopada 2007 r. + zmiany), na wniosek Dziekana 

Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki złożony na podstawie uchwały 

Rady Wydziału z dnia 30 września 2010 r. (uchwała nr 28/RW/2010) 

Senat AGH postanawia: 

W Uchwale nr 48/2010 Senatu AGH z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

w pozycji 7 „Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki” liczbę „15” 

zmienić na liczbę „24” oraz liczbę „razem 269” zmienić na liczbę „razem 

”278”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uchwała nr 130/2010 

Senatu AGH z dnia 27 PAŹDZIERNIKA 2010 R. 

w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej 
Wydziału Odlewnictwa 

 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. + zmiany) na 
wniosek Dziekana Wydziału Odlewnictwa z dnia  15 września 2010 r. 

Senat AGH pozytywnie opiniuje wprowadzenie przez Rektora 
następujących zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wydziału: 

 

Przedłużenie funkcjonowania Katedry Chemii i Korozji Metali jako Katedry 
funkcjonującej na podstawie art. 5 ust. 9 Statutu AGH na okres 2 lat tzn. 

do dnia 31 października 2012 r. 

 

 

 

 

W wyniku powyższych zmian struktura organizacyjna Wydziału będzie 

następująca: 

 

 

1. Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych 

2. Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych 
3. Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa 

Metali Nieżelaznych 
4. Katedra Chemii i Korozji Metali jako Katedra funkcjonująca na 

podstawie art. 5 ust. 9 Statutu AGH na okres 2 lat tzn. do dnia 31 
października 2012 r. 

 

 

 

 

 

 



W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 55 Senatorów (na 85 

uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 131/2010 
w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. inż. Stanisława Turczyna 

na recenzenta do wniosku Politechniki Częstochowskiej 

o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. 
Andriejowi Rudskojowi z Uniwersytetu Technicznego w Sankt 

Petersburgu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uchwała nr 132/2010 

Senatu AGH z dnia 27 PAŹDZIERNIKA 2010 R. 

 

 w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe 

AGH za 2010 r. 

 

 

Na podstawie art.66 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994r. 

o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002r.,Nr 76, poz.694) oraz 

ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst 

jednolity Dz. U. z 2010r.,Nr 113, poz.759 ) Senat Akademii Górniczo-

Hutniczej wybiera do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 

AGH za 2010r. Kancelarię Biegłych Rewidentów – AUDYTOR Sp. z o.o. 

w Krakowie ul. Mazowiecka 44/2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 57 Senatorów (na 85 

uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 133/2010 
w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana 

o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego 

Prof. dr. hab. Wiesława Rakowskiego z Wydziału Inżynierii 
Mechanicznej i Robotyki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 56 Senatorów (na 85 

uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 134/2010 
w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana 

o mianowanie na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr. hab. inż. 

Grzegorza Dobrowolskiego, prof. nadzw. AGH z Wydziału 
Elektrotechniki, Automatyki Informatyki i Elektroniki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 58 Senatorów (na 85 

uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 135/2010 
w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana 

o mianowanie na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr. hab. inż. 

Mariusza Giergiela, prof. nadzw. AGH z Wydziału Inżynierii 
Mechanicznej i Robotyki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 57 Senatorów (na 85 

uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 136/2010 
w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana 

o mianowanie na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego na czas niekreślony Dr hab. inż. Ewy 

Panek, prof. nadzw. AGH z Wydziału Geodezji Górniczej 
i Inżynierii Środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 54 Senatorów (na 85 

uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 137/2010 
w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana 

o mianowanie na stanowisko Profesora 
nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat Dr. hab. Marcina 

Szpyrkę z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki 
i Elektroniki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 56 Senatorów (na 85 

uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 138/2010 
w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana 

o mianowanie na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat Dr. hab. inż. Jana 

Sidora z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 59 Senatorów (na 85 

uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 139/2010 
w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana 

o mianowanie na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat Dr. hab. Dariusza 

Ciszewskiego z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony 
Środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 


