
UCHWAŁY SENATU AGH z dnia 29 czerwca 2011 r. 
 

WYKAZ: 
 

1. Uchwała Senatu nr 120/2011 w sprawie wynagrodzenia Rektora 
Akademii Górniczo-Hutniczej. 

2. Uchwała Senatu nr 121/2011 w sprawie przyjęcia Sprawozdania 
Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia z rocznej działalności. 

3. Uchwała Senatu nr 122/2011 w sprawie wykazu kierunków 
i specjalności prowadzonych w AGH. 

4. Uchwała Senatu nr 123/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 5/2009 
z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie ogólnych zasad nauki języków 
obcych w Akademii Górniczo-Hutniczej. 

5. Uchwała Senatu nr 124/2011 w sprawie uruchomienia specjalności 
Applied Geophysics na studiach II-go stopnia na kierunku GEOFIZYKA 
i powierzenia prowadzenia jej Wydziałowi Geologii, Geofizyki i Ochrony 
Środowiska. 

6. Uchwała Senatu 125/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 82/2011 
z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków przyjęć na studia 
doktoranckie w roku akademickim 2012/2013. 

7. Uchwała Senatu nr 126/2011 w sprawie ustalenia planowanej liczby 
miejsc na międzynarodowe doktoranckie studia III-go stopnia 
prowadzone w ramach programu InnoEnergy pt. „Clean Coal 
Technologies” na Wydziale Energetyki i Paliw w roku akademickim 
2011/2012. 

8. Uchwała Senatu nr 127/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 77/2011 
z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie opinii o powołaniu przez Rektora 
Rady Programowej Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej. 

9. Uchwała Senatu 128/2011 w sprawie zmiany w składzie Senackiej 
Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych – zmiana uchwały nr 111/2008 
z dnia 24 września 2008 r. 

10. Uchwała Senatu 129/2011 w sprawie wszczęcia postępowania 
o nadanie tytułu PROFESORA HONOROWEGO AGH prof. dr hab. inż. 
Kazimierzowi Sztabie. 

11. Uchwała Senatu nr 130/2011 w sprawie reasumpcji uchwały nr 
75/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia planowanej 
liczby miejsc na I roku studiów w roku akademickim 2011/2012. 

12. Uchwała Senatu nr 131/2011 w sprawie nabycia przez Uczelnię 
nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Czarnowiejskiej 50 B. 

13. Uchwała Senatu nr 132/2011 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku 
Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego Prof. dr 
hab. Stanisławę Sanak-Rydlewską z Wydziału Górnictwa 
i Geoinżynierii. 

14. Uchwała Senatu nr 133/2011 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku 
Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego Prof. dr 
hab. Tadeusza Pisarkiewicza z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, 
Informatyki i Elektroniki. 



15. Uchwała Senatu nr 134/2011 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku 
Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego Prof. dr 
hab. inż. Aleksandra Wodyńskiego z Wydziału Geodezji Górniczej i 
Inżynierii Środowiska. 

16. Uchwała Senatu nr 135/2011 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku 
Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na 
czas nieokreślony Dr hab. inż. Dmytro Svyetlichnyy`ego, prof. nadzw. 
AGH z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.  

17. Uchwała Senatu nr 136/2011 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku 
Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na 
czas nieokreślony Dr hab. Annę Ryniewicz, prof. nadzw. AGH z 
Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. 

18. Uchwała Senatu nr 137/2011 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku 
Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na 
czas nieokreślony Dr hab. inż. Ryszarda Hejmanowskiego, prof. nadzw. 
AGH z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. 

19. Uchwała Senatu nr 138/2011 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku 
Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na 
czas nieokreślony Dr hab. Kvĕtoslavę Burda, prof. nadzw. AGH z 
Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. 

20. Uchwała Senatu nr 139/2011 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku 
Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na 
czas nieokreślony Dr hab. Barbarę Gąciarz, prof. nadzw, AGH z 
Wydziału Humanistycznego. 

21. Uchwała Senatu nr 140/2011 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku 
Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na 
okres 5-ciu lat Dr hab. Andrzeja Kołodzieja z Wydziału Elektrotechniki, 
Automatyki, Informatyki i Elektroniki. 

22. Uchwała Senatu nr 141/2011 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku 
Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na 
okres 5-ciu lat Dr hab. inż. Marcina Lipińskiego z Wydziału 
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. 

23. Uchwała Senatu nr 142/2011 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku 
Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na 
okres 5-ciu lat Dr hab. inż. Mirosława Bućko z Wydziału Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 120/2011 
 

Senatu AGH z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie wynagrodzenia Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
 

Działając na podstawie art. 151 ust.8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 24 
ust. 2 rozporządzenia MNiSW z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie 
warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń 
związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej 
(Dz. U. nr 251, poz. 1852, z późn. zm.), Senat Akademii Górniczo-
Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie uznając zasługi JM Rektora 
prof. Antoniego Tajdusia w rozwoju Uczelni, a w szczególnie w: 

• absorpcji środków unijnych na inwestycje budowlane i aparaturowe, 
• doprowadzeniu do uzyskania przez AGH pozycji lidera krajowego w 

europejskim węźle wiedzy – KIC, 
• utworzeniu Centrum Energetyki, Centrum Gazu 

Niekonwencjonalnego i Centrum Pierwiastków Strategicznych, 
• projakościowych zmian w kształceniu w AGH, prowadzących do 

prawie 100% zatrudnialności absolwentów, 
• znakomitej współpracy AGH z renomowanymi uczelniami i firmami 

Świata, 
• promocji AGH jako nowoczesnej uczelni w kraju i na świecie 

 

wnioskuje do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie prof. 
Antoniemu Tajdusiowi dodatku w wysokości łącznej uposażenia 
zasadniczego i dodatku funkcyjnego na okres od 1 września 2011 do 
końca kadencji. 

Na zwiększenie wynagrodzenia przeznaczone zostaną dodatkowe środki 
Uczelni, pochodzące z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 wyżej 
powołanej ustawy. 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 121/2011 
 

Senatu AGH z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Pełnomocnika Rektora ds. 
Jakości Kształcenia z rocznej działalności. 
 

W głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 52 Senatorów (na 85 
uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 121/2011 
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Pełnomocnika Rektora ds. 
Jakości Kształcenia z rocznej działalności. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uchwała nr 122/2011 
 

Senatu AGH z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie wykazu kierunków i specjalności prowadzonych w AGH 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz art. 
12 pkt 9 Statutu AGH, mając na uwadze stałą kontrolę jakości kształcenia 
oraz uporządkowanie bogatej oferty dydaktycznej naszej Uczelni, Senat 
AGH zatwierdza wykaz kierunków i specjalności stanowiący załącznik do 
niniejszej Uchwały. 

Jednocześnie Senat AGH zobowiązuje Rady Wydziałów do weryfikacji 
i uzupełnienia dokumentacji dotyczącej prowadzonych kierunków 
i specjalności zgodnie z wymogami Zarządzenia Nr 34/2010 Rektora AGH 
w terminie do 31 października 2011 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały Senatu 

Wykaz kierunków i specjalności prowadzonych przez Wydziały 

 
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 

Budownictwo 

Geotechnika i budownictwo specjalne 

Geotechnika w rewaloryzacji zabytków 

Górnictwo i Geologia 

Górnictwo podziemne 

Górnictwo odkrywkowe 

Geoinżynieria i budownictwo podziemne 

Przeróbka kopalin, obróbka kamienia i ochrona środowiska 

Inżynieria mechaniczna i elektryczna w górnictwie 

Mining Engineering 

Inżynieria Środowiska 

Zagospodarowanie surowców i odpadów 

Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa 

Rewitalizacja terenów przemysłowych 

Informatyka w monitoringu środowiska 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  

Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym 

Zarządzanie w inżynierii środowiska 

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej  

Metalurgia 

Metalurgia ekstrakcyjna 

Plastyczna przeróbka metali 

Metaloznawstwo i obróbka cieplna 

Ochrona środowiska i utylizacja odpadów 

Informatyka w technologii materiałów 

Technika cieplna 

Inżynieria Materiałowa 

Inżynieria stali i stopów specjalnych 



Przetwórstwo stopów i materiałów specjalnych 

Inżynieria spieków metalicznych i kompozytów 

Inżynieria powierzchni 

Inżynieria spajania 

Inżynieria jakości 

Informatyka Stosowana 

Systemy informatyki przemysłowej 

Modelowanie i technologie informacyjne 

Informatyka w technice cieplnej 

Informatyka w hutnictwie 

Edukacja Techniczno – Informatyczna 

Edukacja techniczna 

Edukacja informatyczna 

Metaloplastyka i kształtowanie objętościowe 

Inżynieria Obliczeniowa – makrokierunek 

Inżynieria obliczeniowa w technice 

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki 

Automatyka i Robotyka 

Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu 

Komputerowe systemy sterowania 

Elektronika i Telekomunikacja (również w j. ang.) 

Sieci i usługi  

Urządzenia i systemy teleinformatyczne 

Sensory i mikrosystemy 

Elektrotechnika 

Automatyka i metrologia 

Elektroenergetyka 

Inżynieria komputerowa w przemyśle  

Computer Engineering in Electrical Systems (CEES) 

Energoelektronika i napęd elektryczny  

Automatyka przemysłowa i automatyka budynków 

Efektywne użytkowanie energii elektrycznej 



Elektromagnetyczna kompatybilność 

Nowoczesne technologie w elektrotechnice 

Pomiary technologiczne i biomedyczne 

Platforma technologiczna Smart Grids 

Smart Grids Technology Platform 

Informatyka 

Systemy rozproszone i sieci komputerowe 

Wytwarzanie i integracja systemów informatycznych 

Systemy interaktywne i metody wizualizacji 

Informatyka Stosowana 

Informatyka w medycynie i systemach multimedialnych 

Inżynieria systemów i oprogramowania 

Systemy informatyczne w produkcji i administracji 

Informatyka w procesach przemysłowych 

Nowoczesna grafika komputerowa 

Teleinformatyka  (kierunek unikatowy, oczekuje na zgodę MNiSW) 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 

Mechanika i Budowa Maszyn 

Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów 

Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne 

Informatyka w inżynierii mechanicznej 

Inżynieria systemów wytwarzania 

Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki 

Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego 

Maszyny do eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych 

Komputerowe wspomaganie projektowania 

Transport linowy 

Wibroakustyka i inżynieria dźwięku 

Automatyka i Robotyka 

Automatyka i metrologia 

Automatyzacja w górniczych systemach maszynowych 

Robotyka 



Automatyzacja w systemach transportowych 

Mechatronika (również w j. ang.) 

Projektowanie mechatroniczne 

Wytwarzanie mechatroniczne 

Systemy inteligentne 

Mechatronic Design 

Inżynieria Akustyczna - studia międzykierunkowe 

Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa - studia  międzykierunkowe 

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

Górnictwo i Geologia 

Geofizyka poszukiwawcza 

Mineralogia stosowana z gemmologią 

Hydrogeologia i geologia inżynierska 

Hydrogeologia górnicza i inżynierska 

Geologia inżynierska 

Gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem 

Geologia naftowa 

Geologia górnicza 

Geologia i prospekcja złóż 

Kamień i kamieniarstwo w architekturze i budownictwie 

Kartografia geologiczna 

Inżynieria Środowiska 

Gospodarka odpadami 

Geofizyka środowiska 

Ochrona wód i geotechnika środowiska 

Inżynieria mineralna 

Inżynieria zrównoważonego rozwoju 

Odnawialne źródła energii 

Ochrona Środowiska 

Ochrona środowiska wodno-gruntowego 

Geoturystyka 

Ochrona terenów antropogenicznych 



Ocena stanu środowiska 

Georóżnorodność i gospodarowanie środowiskiem 

Ochrona przyrody nieożywionej 

Informatyka Stosowana 

Modelowania i systemy informatyczne w geofizyce 

Oprogramowanie i bazy danych w geologii 

Geoinformatyka 

Geofizyka 

Geofizyka stosowana 

Applied Geophysics 

Turystyka i Rekreacja  

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 

Geodezja i Kartografia 

Geodezja inżynieryjno-przemysłowa 

Gospodarka nieruchomościami i kataster 

Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja 

Geoinformacja i geodezja górnicza 

Geomatyka 

Inżynieria Środowiska 

Monitoring środowiska 

Systemowe zarządzanie środowiskiem 

Systemy i techniki ochrony środowiska 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 

Technologia Chemiczna 

Technologia materiałów budowlanych 

Analityka i kontrola jakości 

Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych 

Technologia szkła i powłok amorficznych 

Inżynieria Materiałowa 

Biomateriały i kompozyty 

Materiały funkcjonalne 

Functional Materials 



Mikro i nanotechnologie materiałowe 

Ceramika - makrokierunek 

Ceramika techniczna i konstrukcyjna 

Wzornictwo ceramiki i szkła 

Materiały dla konserwacji i rewitalizacji 

Chemia Budowlana  

Wydział Odlewnictwa 

Metalurgia 

Odlewnictwo 

Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne 

Ochrona środowiska w odlewnictwie 

Wirtualizacja technologii odlewniczych 

Wirtotechnologia – makrokierunek 

Wydział Metali Nieżelaznych 

Metalurgia 

Metalurgia metali nieżelaznych 

Przeróbka plastyczna 

Komputerowa inżynieria procesowa 

Ochrona metali przed korozją 

Recykling metali i ochrona środowiska 

Metale szlachetne w przemyśle i jubilerstwie 

Inżynieria Materiałowa 

Inżynieria materiałów metalicznych 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

Inżynieria produkcji i zastosowanie metali nieżelaznych 

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu 

Górnictwo i Geologia 

Wiertnictwo i geoinżynieria 

Eksploatacja złóż surowców płynnych 

Gazownictwo ziemne 

Ochrona środowiska w gospodarce 

Ekonomika i zarządzanie produkcją w przemyśle naftowym i gazowniczym 



Zagospodarowanie i ochrona wód 

Inżynieria Naftowa i Gazownicza 

Wiertnictwo naftowe 

Inżynieria naftowa 

Inżynieria gazownicza 

Wydział Zarządzania 

Zarządzanie  

Inżynieria zarządzania 

Marketing 

Zarządzanie finansami 

Zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa 

Zarządzanie systemami produkcyjnymi 

Informatyka w zarządzaniu 

Zarządzanie międzynarodowe 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

Informatyka w zarządzaniu  

Inżynieria zarządzania 

Zarządzanie innowacjami 

Zarządzanie logistyczne 

Zarządzanie produkcją 

Zarządzanie jakością 

Logistics Management 

Informatyka i Ekonometria 

Wydział Energetyki i Paliw  

Technologia Chemiczna 

Gospodarka paliwami i energią 

Ochrona środowiska w energetyce i przemyśle chemicznym 

Technologia paliw 

Zgazowanie i odgazowanie paliw stałych 

Sustainable Fuels Economy 

Clean Coal Technologies 

Energetyka 



Ciepłownictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja 

Energetyka jądrowa 

Systemy sterowania i zarządzania w elektroenergetyce 

Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne 

Zrównoważony rozwój energetyki 

Energetyka wodorowa 

Modelowanie komputerowe w energetyce 

Sustainable Energy Development 

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 

Fizyka Techniczna 

Fizyka jądrowa 

Fizyka ciała stałego 

Fizyka komputerowa 

Fizyka środowiska 

Informatyka Stosowana 

Informatyka w nauce i technice 

Computer Methods in Science and Technology 

Fizyka Medyczna  

Dozymetria i elektronika w medycynie 

Techniki obrazowania i biometria 

Inżynieria Obliczeniowa - makrokierunek 

Inżynieria obliczeniowa w nauce 

Wydział Matematyki Stosowanej 

Matematyka 

Matematyka obliczeniowa i komputerowa 

Matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych 

Matematyka finansowa 

Matematyka ubezpieczeniowa 

Matematyka w informatyce 

Matematyka w zarządzaniu 

Financial Mathematics 

Mathematics in Management 



Mathematics in Computer Science 

Wydział Humanistyczny 

Socjologia 

Multimedia i komunikacja społeczna 

Socjologia ekonomiczna: rynek, państwo, instytucje 

Kulturoznawstwo 

Nowe media i komunikacja międzykulturowa 

Kultura nowych mediów 

Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 

Inżynieria Biomedyczna 

Informatyka i elektronika medyczna 

Inżynieria biomateriałów 

Biomechanika i robotyka 

Bionanotechnologie 

Emerging Health Care Technologies 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Uchwała nr 123/2011 
 

Senatu AGH z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 5/2009 Senatu AGH z dnia 28 
stycznia 2009 r. w sprawie ogólnych zasad nauki języków obcych 
w Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w Krakowie 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 13 ustawy z dnia 27 
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365), a 
także na podstawie § 26 ust. 3 Regulaminu studiów AGH (tekst jednolity – 
uchwała nr 74/2011 Senatu AGH z dnia 20 kwietnia 2011 r.), Senat AGH 
ustala co następuje: 

 § 1 

W uchwale nr 5/2009 Senatu AGH z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie 
ogólnych zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo-Hutniczej im 
Stanisława Staszica w Krakowie wprowadza się następujące zmiany: 

1. W pkt II ppkt 1.1. otrzymuje brzmienie: 
„Łączny wymiar godzinowy obowiązkowych zajęć z języka obcego 
wynosi 180 godzin, za które student może otrzymać co najmniej 5 
punktów ECTS.” 

2. W pkt II ppkt 1.3. otrzymuje brzmienie: 
„Obowiązkowe zajęcia z języka obcego rozpoczynają się od III 
semestru i trwają 3 albo 4 semestry, w zależności od czasu trwania 
studiów pierwszego stopnia. Szczegółowe zasady w tym zakresie 
określa zarządzenie Rektora AGH, o którym mowa w pkt I ppkt. 3.” 

3. W pkt II ppkt 1.4. otrzymuje brzmienie: 
„Student zobowiązany jest uzyskać zaliczenie z lektoratu w każdym 
semestrze.” 

4. W pkt II ppkt 1.5. otrzymuje brzmienie: 
„Ostatni semestr zajęć języka obcego kończy się egzaminem na 
poziomie B2 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego Rady Europy. Egzamin przeprowadzany jest centralnie dla 
całej uczelni, według szczegółowych zasad określonych zarządzeniem 
Rektora AGH, o którym mowa w pkt I ppkt. 3.” 

5. W pkt II po ppkt 1.7. dodaje się ppkt 1.8. w następującym brzmieniu: 
„Studenci niebędący obywatelami polskimi w ramach zajęć z języka 
obcego są zobowiązani do nauki języka polskiego. Szczegółowe zasady 
w tym zakresie określa zarządzenie Rektora AGH, o którym mowa w 
pkt I ppkt. 3.” 



6. W pkt III ppkt 1. otrzymuje brzmienie: 
„Nauka języka obcego na studiach niestacjonarnych w ramach 
obowiązkowego lektoratu prowadzona jest na studiach pierwszego 
stopnia w wymiarze łącznym 90-120 godz., przez 2 do 4 semestry w 
zależności od decyzji Rady Wydziału, za które student może uzyskać co 
najmniej 5 punktów ECTS.” 

7. W pkt III po ppkt 2. dodaje się ppkt 3. w następującym brzmieniu: 
„W pozostałym zakresie do studentów studiów niestacjonarnych zapisy 
pkt II. stosuje się odpowiednio.” 

§ 2 

1. Ustala się tekst jednolity uchwały nr 5/2009 Senatu AGH z dnia 28 
stycznia 2009 r. w sprawie ogólnych zasad nauki języków obcych w 
Akademii Górniczo-Hutniczej, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 
niniejszą Uchwałą. Tekst jednolity, o którym mowa w ust. 1 
obowiązuje od dnia 1 października 2011 r. i stanowi załącznik do 
niniejszej Uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała Senatu AGH 
w sprawie ogólnych zasad nauki języków obcych w Akademii 

Górniczo-Hutniczej 

 
tekst jednolity ustalony na podstawie uchwały nr123/2011 Senatu 

AGH z dnia 29. czerwca 2011 r. 
 

Na podstawie art. 62 ust 1 pkt 4 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1 i 6 
Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 
164 poz. 1365 z późn. zm.) Senat AGH ustala poniższe zasady organizacji 
nauki języków obcych w Akademii Górniczo-Hutniczej: 
 
I. ZASADY OGÓLNE 
1. Jednostką odpowiedzialną za kształcenie językowe studentów w Uczelni 

jest Studium Języków Obcych (SJO) lub inna jednostka organizacyjna 
wskazana w Statucie AGH. 

2. Nauka języków obcych prowadzona jest na studiach dwustopniowych: 
pierwszego i drugiego stopnia, oraz na jednolitych studiach 
magisterskich. 

3. Szczegółowe zasady organizacji nauki języków obcych w Uczelni określa 
Zarządzenie Rektora AGH. 
 

II. STUDIA STACJONARNE 

1. Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz na jednolitych 
studiach magisterskich nauka języka obcego prowadzona jest w 
ramach przedmiotów ogólnych, przy czym: 
1.1. Łączny wymiar godzinowy obowiązkowych zajęć z języka 

obcego to 180 godz., za które student może otrzymać co 
najmniej 5 punktów ECTS. 

1.2. Przysługującą liczbę godzin lektoratu (180 godz.) student może 
wykorzystać wg własnego uznania, tj. 
a) na naukę jednego języka obcego doskonaląc jego znajomość na 

różnych poziomach zaawansowania. 
b) na naukę dwóch różnych języków. 
c) w obu w/w przypadkach decyzja o rodzaju wybranego, jednego 

lub dwóch języków, należy do studenta, który może dokonać 
wyboru spośród języków: angielskiego, francuskiego, 
hiszpańskiego, niemieckiego lub rosyjskiego. 

d) student winien zostać poinformowany o rodzaju języka obcego, 
zalecanego przez standardy kształcenia danego kierunku 
studiów. 

1.3 Obowiązkowe zajęcia z języka obcego rozpoczynają się od III 
semestru i trwają 3 albo 4 semestry, w zależności od czasu 
trwania studiów pierwszego stopnia. Szczegółowe zasady w tym 



zakresie określa Zarządzenie Rektora AGH, o którym mowa w pkt 
I. ppkt. 3. 

1.4 Student zobowiązany jest uzyskać zaliczenie z lektoratu w każdym 
semestrze. 

1.5 Ostatni semestr zajęć języka obcego kończy się egzaminem na 
poziomie B2 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego Rady Europy. Egzamin przeprowadzany 
jest centralnie dla całej uczelni, według szczegółowych zasad 
określonych Zarządzeniem Rektora AGH, o którym mowa w pkt I. 
ppkt. 3. 

1.6 Studentom, którzy po drugim semestrze zajęć z języka obcego 
(semestr IV na II roku studiów) uzyskali zaliczenie z lektoratu na 
poziomie B-2 przysługuje prawo do terminu zerowego egzaminu 
B-2, po zdaniu którego student ma obowiązek zapisać się na 
lektorat z dowolnego języka na dowolnym poziomie. 

1.7 Studentom, którzy na egzaminie maturalnym z języka obcego w 
wersji rozszerzonej uzyskali określony Zarządzeniem Rektora limit 
procentowy, przysługuje prawo jednorazowego zdawania 
egzaminu B2 po II albo IV semestrze studiów (w terminie 
zerowym), po zdaniu którego student ma obowiązek zapisać się 
na lektorat z dowolnego języka na dowolnym poziomie i uzyskać 
zaliczenie. 

1.8 Studenci niebędący obywatelami polskimi w ramach zajęć z języka 
obcego są zobowiązani do nauki języka polskiego. Szczegółowe 
zasady w tym zakresie określa Zarządzenie Rektora AGH, o 
którym mowa w pkt I. ppkt. 3. 

2. Na studiach stacjonarnych drugiego stopnia student może 
uczestniczyć dobrowolnie w nauce języka obcego, prowadzonego w 
ramach przedmiotów obieralnych, określanych jako przedmiot pt. 
„Nauka języka obcego specjalistycznego". Taki przedmiot obieralny 
prowadzony jest przez jeden semestr w I lub II semestrze studiów 
drugiego stopnia w wymiarze 45 godz. (2 pkt. ECTS) i kończy się 
zaliczeniem. Wybór rodzaju języka spośród wymienionych w punkcie 
1.2c) należy do studenta. 

III. STUDIA NIESTACJONARNE 
1. Nauka języka obcego na studiach niestacjonarnych w ramach 

obowiązkowego lektoratu prowadzona jest na studiach pierwszego 
stopnia w wymiarze łącznym 90-120 godz., przez 2 do 4 semestry w 
zależności od decyzji Rady Wydziału, za które student może uzyskać co 
najmniej 5 punktów ECTS. 

2. Student jest zobowiązany zaliczyć lektorat w każdym z semestrów. 
3. W pozostałym zakresie do studentów studiów niestacjonarnych zapisy 

pkt II. stosuje się odpowiednio. 



IV. PRZEPISY KOŃCOWE 
1. Sposób i wysokość finansowania nauki języków obcych określa 

coroczna uchwała budżetowa Senatu AGH. 
2. Traci moc uchwała Senatu nr 10/2008 z dnia 30.01.2008 r. 
3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 124/2011 
 

Senatu AGH z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie utworzenia specjalności „Applied Geophysics” na 
studiach II-go stopnia na kierunku GEOFIZYKA i powierzenia 
prowadzenia jej Wydziałowi Geologii, Geofizyki i Ochrony 
Środowiska. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 9, w związku z art. 22 pkt 12) Statutu AGH 
z dnia 7 czerwca 2006 r., (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r. + 
zmiany), na wniosek Dziekana Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony 
Środowiska z dnia 18 maja 2011 r. złożony w oparciu o uchwałę Rady 
Wydziału z dnia 16 maja 2011 r. Senat AGH postanawia: 

 

od roku akademickiego 2011/2012 na studiach stacjonarnych II-go 
stopnia na kierunku GEOFIZYKA utworzyć specjalność „Applied 
Geophysics” i powierzyć prowadzenie jej Wydziałowi Geologii, Geofizyki 
i Ochrony Środowiska 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 125/2011 
 

Senatu AGH z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 82/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. 
w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w roku 
akademickim 2012/2013 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 + zmiany) i art. 12 pkt 3 
Statutu AGH z dnia 6 czerwca 2006 r. (tekst jednolity z dnia 28 listopada 
2007 r.), Senat  postanawia: 

 

Na wniosek Rady Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu (Uchwała nr 36/2011 
z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie korekty uchwały nr 14/2011 w sprawie 
warunków rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 
2012/2013) w załączniku nr 1 do Uchwały Senatu nr 82/2011 z dnia 20 
kwietnia 2011 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w 
roku akademickim 2012/2013 wprowadzić następujące zmiany: 

 

W Tabeli nr 2 Składniki poszczególnych ocen, w wierszu: Wydział 
„Wiertnictwa, Nafty i Gazu” w miejsce dotychczasowego wprowadza się 
następujący wiersz : 

 

 

 



 

 

 

Wydział Składniki poszczególnych ocen i sposób obliczania 

OE OSt Oj On 

Wiertnictwa, 
Nafty i Gazu 

ocena kolokwium kwalifikacyjnego, 
2-5 pkt 

 

Średnia ocen ze studiów, 2-5 pkt. 

 

 

 

 

 

 

Ocena języka obcego 
(egzamin na poziomie B2), 
2-5 pkt 

 

Ocena działalności w ruchu naukowym 
(publikacje , działalność w studenckich 
kołach naukowych itp.) 0-5 pkt 

− brak działalności w studenckich kołach 
naukowych – 0 pkt 

− działalność w studenckich kołach 
naukowych – 1 pkt 

− działalność w studenckich kołach 
naukowych i wygłoszony  przynajmniej 1 
referat na studenckiej sesji naukowej - 2 
pkt. 

− działalność w studenckich kołach 
naukowych i wygłoszony  przynajmniej 2 
referaty na studenckiej sesji naukowej - 
3pkt. 

− posiadanie  1 artykułu w recenzowanym 
czasopiśmie > 5pkt  - 4 pkt. 

− posiadanie  2 artykułów w recenzowanym 
czasopiśmie > 5pkt   - 5pkt. 

 

 

 



Uchwała nr 126/2011 
 

Senatu AGH z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na I roku 
międzynarodowych studiów III stopnia – doktoranckich,  
prowadzonych w ramach programu KIC InnoEnergy pt. „Clean 
Coal Technologies” na Wydziale Energetyki i Paliw AGH  w roku 
akademickim 2011/2012 

 

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 6 czerwca 2006 r. (tekst 
jednolity z dnia 28 listopada 2007 r.), Senat Akademii Górniczo-Hutniczej 
ustala : 

 

1. Planowana liczba miejsc na I roku międzynarodowych studiów 
doktoranckich  prowadzonych w ramach programu KIC InnoEnergy pt. 
„Clean Coal Technologies” na Wydziale Energetyki i Paliw AGH  w roku 
akademickim 2011/2012 wynosi – 15  

 

2. Prorektor ds. Nauki AGH może, na wniosek Komisji Rekrutacyjnej, 
zezwolić na umieszczenie na listach przyjętych na I rok w/w studiów 
do 30% więcej kandydatów, niż planowana liczba miejsc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 127/2011 
 

Senatu AGH z dnia 29 czerwca 2011 r. 
 

w sprawie opinii o powołaniu przez Rektora Rady Programowej 
Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej 
 

Na podstawie Uchwały Senatu nr 77/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie 
utworzenia MSIB – zasady tworzenia i funkcjonowania, oraz na podstawie 
Uchwały nr 14/2011 z dnia 3 czerwca 2011 r. Rady Programowej 
Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii  Senat AGH postanawia: 

§1 
pozytywnie zaopiniować zmiany przez Rektora składu Rady Programowej 
to znaczy powołanie dr hab. inż. Marka Iwańca w skład Rady. 

§2 
W wyniku powyższych zmian aktualny skład Rady Programowej będzie 
następujący: 
1. Dr hab. inż. Piotr Augustyniak, prof. nadzw.   (Wydział EAIiE)  
2. Prof. dr hab. inż. Marta Błażewicz     (Wydział IMiC)  
3. Prof. dr hab. inż. Stanisław Błażewicz    (Wydział IMiC) 
4. Dr hab. Kvetoslava Burda prof. nadzw.   (Wydział FiIS)  
5. Prof. dr hab. inż. Jan Chłopek     (Wydział IMiC)  
6. Prof. dr hab. inż. Ewa Dudek-Dyduch    (Wydział EAIiE)  
7. Dr hab. inż. Stanisław Dymek     (Wydział IMiIP)  
8. Prof. dr hab. Henryk Figiel      (Wydział FiIS)  
9. Dr hab. inż. Paweł Gryboś prof. nadzw.   (Wydział EAIiE)  
10. dr hab. inż. Marek Iwaniec            (Wydział IMiR) 
11. Prof. dr hab. inż. Andrzej Kos      (Wydział EAIiE)  
12. Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Kurgan     (Wydział EAIiE)  
13. Prof. dr hab. inż. Janusz Kwaśniewski    (Wydział IMiR)  
14. Dr hab. inż. Elżbieta Pamuła      (Wydział IMiC)  
15. Prof. dr hab. inż. Anna Ryniewicz     (Wydział IMiR)  
16. Dr hab. inż. Stanisław Skrzypek     (Wydział IMiIP)  
17. Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz    (Wydział EAIiE)  
18. Prof. dr hab. inż. Wiesław Wajs     (Wydział EAIiE)  
19. Prof. dr hab. Marta Wasilewska-Radwańska   (Wydział FiIS) 

 
§3 

Traci moc Uchwała nr 77/2011 Senatu AGH z dnia 20 kwietnia 2011 r. 
w sprawie opinii o powołaniu Rady Programowej Międzywydziałowej 
Szkoły Inżynierii Biomedycznej. 

 

 

 



Uchwała nr 128/2011 
 

Senatu AGH z dnia 29 czerwca 2011 r. 
 

w sprawie zmiany w składzie Senackiej Komisji ds. Statutowo-
Regulaminowych – zmiana uchwały nr 111/2008 z dnia 24 
września 2008 r. 

 

Na podstawie art. 13 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. (tekst 
jednolity z dnia 28 listopada 2007 r. + zmiany), na wniosek Uczelnianej 
Rady Samorządu Studentów AGH z dnia 13 czerwca 2011 roku Senat 
postanawia wprowadzić następujące zmiany w składzie Senackiej Komisji 
ds. Statutowo-Regulaminowych: 

W miejsce stud. Mateusza Zębali powołać do składu Komisji stud. Annę 
Mikoszę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 129/2011 
 

Senatu AGH z dnia 29 czerwca 2011 r. 
w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu PROFESORA 
HONOROWEGO AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ prof. dr. hab. 
inż. Kazimierzowi Sztabie 
 

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 Górnictwa i Geoinżynierii dnia 11 maja 
2011 r. złożony zgodnie z uchwałą Rady Wydziału z dnia  5 maja 2011 r. 
Senat AGH postanawia: 

1. Wszcząć postępowanie o nadanie tytułu PROFESORA HONOROWEGO 
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ prof. dr. hab. inż. Kazimierzowi 
Sztabie 

2. Wyznaczyć na Promotora postępowania prof. dr hab. Stanisławę Sanak-
Rydlewską 

3. Z prośbą o zaopiniowanie wniosku zwrócić się do: 
 

• Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH 

• Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 130/2011 
 

Senatu AGH z dnia 29 czerwca 2011 r. 
 

w sprawie reasumpcji Uchwały nr 75/2011 z dnia 20 kwietnia 
2011 w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na I roku 
studiów w roku akademickim 2011/2012 
 

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 Senat Akademii Górniczo-
Hutniczej postanawia, w związku z uzyskaniem finansowania w ramach 
kierunków zamawianych, w Tabeli z ustalonymi limitami przyjęć na I rok 
studiów zmienić zapis (w kolumnie studia stacjonarne II stopnia) 
dotyczący liczby miejsc na Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 
wpisując odpowiednio: 

Wydział – 
Kierunek 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia 

rekrutacja rekrutacja rekrutacja rekrutacja 

letnia zimowa letnia zimowa letnia zimowa letnia zimowa 

Fizyki i 
Informatyki 
Stosowanej 

305 0 45 144 0 0 0 0 

Fizyka Techniczna 120 0 25 55 0 0 0 0 

Fizyka Medyczna 95 0 20 20 0 0 0 0 

Informatyka 
Stosowana  

90 0 0 45 0 0 0 0 

Informatyka 
Stosowana (w j. 
angielskim) 

0 0 0 24 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 131/2011 
 

Senatu AGH z dnia 29 czerwca 2011 r. 
 

w sprawie nabycia przez Uczelnię nieruchomości położonej w 
Krakowie przy ul. Czarnowiejskiej 50 B. 
 

Na podstawie art. 12 pkt 17a Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. (tekst 
jednolity z dnia 28 listopada 2007 r. ze zmianami) Senat AGH postanawia co 
następuje: 

 

1. Senat AGH wyraża zgodę na nabycie przez AGH od Grupy Eko Plus Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 30-054, przy ul. 
Czarnowiejskiej 50 B/1: 

 

prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 16, 
o powierzchni 0,0320 ha, położonej w  jednostce ewidencyjnej 
Krowodrza, obręb 12, zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
o łącznej powierzchni użytkowej 650 m2 , położonej w Krakowie przy 
ul. Czarnowiejskiej 50B, objętej księgą wieczystą KR1P/00002474/2, 
stanowiącej własność Grupy Eko Plus Spółka z o.o. 

 

2. Senat upoważnia Rektora AGH do nabycia prawa określonego w ust. 1, za 
cenę nie wyższą niż 2 500 000 zł, z zastrzeżeniem uzyskania nie później niż 
w chwili zawarcia umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości, 
zgody Banku Zachodniego WBK S.A. na  zwolnienie spod obciążenia 
hipotekami przedmiotowej nieruchomości, ustanowionymi na rzecz Banku 
Zachodniego WBK S.A. tj: hipoteki umownej łącznej zwykłej  w kwocie 
11 200 000,00 zł oraz hipoteki umownej łącznej kaucyjnej w kwocie 
1 930 000,00 zł. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 132/2011 
 

Senatu AGH z dnia 29 czerwca 2011 r. 
 

w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie 
na stanowisko Profesora zwyczajnego Prof. dr hab. Stanisławę 
Sanak-Rydlewską z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii. 
 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 44 Senatorów (na 85 
uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 132/2011 
w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie 
na stanowisko Profesora zwyczajnego Prof. dr hab. Stanisławę 
Sanak-Rydlewską z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 133/2011 
 

Senatu AGH z dnia 29 czerwca 2011 r. 
 

w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie 
na stanowisko profesora zwyczajnego Prof. dr hab. Tadeusza 
Pisarkiewicza z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki 
i Elektroniki. 
 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 51 Senatorów (na 85 
uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 133/2011 
w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie 
na stanowisko profesora zwyczajnego Prof. dr hab. Tadeusza 
Pisarkiewicza z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki 
i Elektroniki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 134/2011 
 

Senatu AGH z dnia 29 czerwca 2011 r. 
 

w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie 
na stanowisko profesora zwyczajnego Prof. dr hab. inż. 
Aleksandra Wodyńskiego z Wydziału Geodezji Górniczej i 
Inżynierii Środowiska. 
 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 55 Senatorów (na 85 
uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 134/2011 
w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie 
na stanowisko profesora zwyczajnego Prof. dr hab. inż. 
Aleksandra Wodyńskiego z Wydziału Geodezji Górniczej i 
Inżynierii Środowiska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 135/2011 
 

Senatu AGH z dnia 29 czerwca 2011 r. 
 

w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie 
na stanowisko Profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr 
hab. inż. Dmytro Svyetlichnyy`ego, prof. nadzw. AGH z Wydziału 
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. 
 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 57 Senatorów (na 85 
uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 135/2011 
w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie 
na stanowisko Profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr 
hab. inż. Dmytro Svyetlichnyy`ego, prof. nadzw. AGH z Wydziału 
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 136/2011 
 

Senatu AGH z dnia 29 czerwca 2011 r. 
 

w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr 
hab. Annę Ryniewicz, prof. nadzw. AGH z Wydziału Inżynierii 
Mechanicznej i Robotyki. 
 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 55 Senatorów (na 85 
uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 136/2011 
w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr 
hab. Annę Ryniewicz, prof. nadzw. AGH z Wydziału Inżynierii 
Mechanicznej i Robotyki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 137/2011 
 

Senatu AGH z dnia 29 czerwca 2011 r. 
 

w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr 
hab. inż. Ryszarda Hejmanowskiego, prof. nadzw. AGH z Wydziału 
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. 
 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 55 Senatorów (na 85 
uprawnionych do głosowania) Senat  podjął uchwałę nr 137/2011 
w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr 
hab. inż. Ryszarda Hejmanowskiego, prof. nadzw. AGH z Wydziału 
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 138/2011 
 

Senatu AGH z dnia 29 czerwca 2011 r. 
 

w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr 
hab. Kvĕtosl avę Burda, prof. nadzw. AGH z Wydziału Fizyki i 
Informatyki Stosowanej. 
 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 53 Senatorów (na 85 
uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 138/2011 
w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr 
hab. Kvĕtoslavę Burda, prof. nadzw. AGH z Wydziału Fizyki i 
Informatyki Stosowanej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 139/2011 
 

Senatu AGH z dnia 29 czerwca 2011 r. 
 

w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas niekreślony Dr 
hab. Barbarę Gąciarz, prof. nadzw, AGH z Wydziału 
Humanistycznego. 
 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 55 Senatorów (na 85 
uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 139/2011 
w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas niekreślony Dr 
hab. Barbarę Gąciarz, prof. nadzw, AGH z Wydziału 
Humanistycznego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 140/2011 
 

Senatu AGH z dnia 29 czerwca 2011 r. 
 

w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat Dr 
hab. Andrzeja Kołodzieja z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, 
Informatyki i Elektroniki. 
 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 57 Senatorów (na 85 
uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 140/2011 
w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat Dr 
hab. Andrzeja Kołodzieja z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, 
Informatyki i Elektroniki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 141/2011 
 

Senatu AGH z dnia 29 czerwca 2011 r. 
 

w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat Dr 
hab. inż. Marcina Lipińskiego z Wydziału Elektrotechniki, 
Automatyki, Informatyki i Elektroniki. 
 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 57 Senatorów (na 85 
uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 141/2011 
w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat Dr 
hab. inż. Marcina Lipińskiego z Wydziału Elektrotechniki, 
Automatyki, Informatyki i Elektroniki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 142/2011 
 

Senatu AGH z dnia 29 czerwca 2011 r. 
 

w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat Dr 
hab. inż. Mirosława Bućko z Wydziału Inżynierii Materiałowej i 
Ceramiki. 
 

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 53 Senatorów (na 85 
uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 142/2011 
w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat Dr 
hab. inż. Mirosława Bućko z Wydziału Inżynierii Materiałowej i 
Ceramiki. 
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