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ZARZĄDZENIE Nr 15/2019 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów 

wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w zw. z art. 206 ustawy z dnia  
3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.) oraz § 32 uchwały Nr 14/2019 Senatu AGH z dnia 27 lutego 

2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i ustalania programów studiów 
wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, zarządzam co 

następuje: 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. 

Podstawy prawne 

1. Zarządzenie określa szczegółowe zasady tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów 
wyższych w Uczelni, w tym niezbędną dokumentację, w okresie od dnia 1 maja 2019 r. do 

dnia 31 grudnia 2021 r. 

2. Za podstawę przygotowania niniejszego zarządzenia przyjęto wymagania określone w: 
1) ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.  

z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą; 

2) ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.); 

3) rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 
w sprawie studiów (Dz.U. poz. 1861), zwanym dalej rozporządzeniem MNiSW w sprawie 

studiów. 

3. Warunki, jakie musi spełniać program studiów na danym kierunku, poziomie i profilu określa 
uchwała Nr 14/2019 Senatu AGH z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących 

projektowania i ustalania programów studiów wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie, zwana dalej Wytycznymi oraz wskazane tam przepisy. 

4. Szczegółowy opis kierunku studiów, dokumentację programu studiów oraz zasad 

studiowania, a także wzory programu studiów, planu studiów oraz sylabusów określa odrębne 
zarządzenie Rektora. 

§ 2. 

Tworzenie studiów – zasady ogólne 

1. Od 1 maja 2019 r. studia na określonym kierunku, poziomie i profilu tworzy Rektor w drodze 

decyzji, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu w przypadkach określonych 

w Ustawie wymaga pozwolenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dalej jako MNiSW). 

3. Rektor może utworzyć studia na nowym kierunku studiów, jeżeli zostały spełnione 
następujące warunki ogólne: 

1) przygotowano ogólną charakterystykę studiów wraz z uzasadnieniem ich utworzenia; 
2) przygotowano program studiów, zgodnie z wymogami obowiązującymi w Uczelni; 

3) zapewniono odpowiednią kadrę prowadzącą kształcenie; 

4) zapewniono odpowiednią infrastrukturę oraz zasoby edukacyjne wykorzystywane  
w realizacji programu studiów; 

5) zapewniono odpowiednie warunki realizacji zajęć. 
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4. W okresie od 1 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Rektor może utworzyć studia na 
określonym kierunku i profilu wyłącznie w ramach studiów:  

1) pierwszego stopnia; 

2) drugiego stopnia. 

5. Studia mogą być prowadzone: 

1) na profilu ogólnoakademickim, jeżeli ponad połowa punktów ECTS wymaganych do 
ukończenia studiów na danym poziomie jest przypisana zajęciom związanym  

z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których 

przyporządkowany jest kierunek studiów, i uwzględnia udział studentów w zajęciach 
przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności; 

2) na profilu praktycznym, jeżeli ponad połowa punktów ECTS wymaganych do ukończenia 

studiów na danym poziomie jest przypisana zajęciom kształtującym umiejętności 

praktyczne. 

6. Utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu nie jest możliwe, jeżeli  
w Uczelni już utworzono lub prowadzone są studia na kierunku, poziomie i profilu o takiej 

samej nazwie lub których program określa takie same efekty uczenia się, przyporządkowane 

do tej samej dyscypliny.  
7. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 6 nie dotyczy tworzenia studiów w filii Uczelni. 

8. W przypadku tworzenia kierunku studiów przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela należy dodatkowo spełnić wymagania określone w art. 53 oraz w przepisach 

wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 4 Ustawy. 

§ 3. 

Zawiadomienie Rektora 

Dziekan wydziału ma obowiązek zawiadomić Rektora, za pośrednictwem Prorektora  

ds. Kształcenia o zaprzestaniu spełniania warunków do prowadzenia studiów na określonym 
kierunku, poziomie i profilu niezwłocznie od dnia zaistnienia tych okoliczności. 

§ 4. 

Ramy organizacyjne prowadzenia studiów wyższych 

1. Studia wyższe w Uczelni na określonym kierunku, poziomie i profilu mogą być prowadzone 

wyłącznie przez wydziały. 
2. Kierunek studiów może być także prowadzony w ramach: 

1) studiów wspólnych; 
2) studiów we współpracy; 

3) studiów dualnych. 

§ 5. 

Studia wspólne 

1. Uczelnia może utworzyć i prowadzić studia wspólne z inną uczelnią, instytutem Polskiej 

Akademii Nauk (dalej jako PAN), instytutem badawczym, instytutem międzynarodowym, 
zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową.  

2. Zasady współpracy w ramach studiów wspólnych określa umowa zawarta w formie pisemnej, 
która w szczególności wskazuje podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie danych do 

Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, którym mowa 

w art. 342 ust. 1 Ustawy, i uprawniony do otrzymania środków finansowych na kształcenie 
studentów na studiach stacjonarnych prowadzonych wspólnie. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 2 powinna określać sposób prowadzenia i organizacji danego 
kierunku studiów wspólnych, w szczególności:  

1) zasady naboru studentów na takie studia; 

2) zasady prowadzenia zajęć ze studentami; 
3) zasady uznawalności osiągnięć studentów i konwersji ocen na skalę ocen obowiązującą 

w danej uczelni; 
4) zasady udziału poszczególnych stron umowy w tworzeniu programu studiów, w tym planu 

studiów na danym kierunku studiów; 

5) sposób i zasady realizacji praktyk zawodowych; 
6) sposób (zasady) finansowania studiów; 

7) szczegółowe zasady dyplomowania i warunki uzyskania dyplomu, ze wskazaniem, czy 

absolwent studiów otrzymuje dyplom wspólny. 
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4. Projekt umowy, o której mowa w ust. 2 wymaga zatwierdzenia przez Prorektora  
ds. Kształcenia. 

5. Uczelnia może prowadzić studia wspólne, jeżeli utworzyła studia na kierunku, który ma być 

prowadzony wspólnie, zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie, rozporządzeniu MNiSW 
w sprawie studiów, a także zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych, wskazanych 

tam przepisach oraz w niniejszym zarządzeniu. 
6. Absolwent studiów wspólnych może otrzymać dyplom wspólny, spełniający wymagania 

określone w rozporządzeniu MNiSW w sprawie studiów, jeśli przewiduje to umowa, o której 

mowa w ust. 2. 
7. Do utworzenia studiów wspólnych stosuje się przepisy niniejszego zarządzenia,  

z zastrzeżeniem ust. 8 i 9. 

8. W przypadku utworzenia studiów wspólnych z zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową 
na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny albo do dyscypliny wiodącej, w której 

Uczelnia posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego, nie stosuje się 
przepisów art. 73 ust. 2 Ustawy, a odstępstwa od wymagań dotyczących programu studiów 

wymagają zatwierdzenia przez Senat. 

9. Szczegółowe zasady zawierania umów, o których mowa w ust. 2 w zakresie studiów 
wspólnych prowadzonych z zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową określi Prorektor  

ds. Kształcenia w porozumieniu z Prorektorem ds. Współpracy. 

§ 6. 

Studia we współpracy 

1. Uczelnia może prowadzić studia we współpracy z organem nadającym uprawnienie do 
wykonywania zawodu, organem przeprowadzającym postępowanie egzaminacyjne w ramach 

uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu, organem samorządu zawodowego, 

organizacją gospodarczą lub organem rejestrowym.  
2. Zasady współpracy przy prowadzeniu studiów, o których mowa w ust. 1, określa umowa 

zawarta w formie pisemnej. 
3. Umowa, o której mowa w ust. 2 powinna określać sposób prowadzenia i organizacji danego 

kierunku studiów prowadzonego we współpracy z podmiotem, o którym mowa w ust. 1,  

w szczególności:  
1) zasady prowadzenia zajęć ze studentami; 

2) warunki realizacji zajęć; 
3) sposób realizacji zajęć; 

4) informacje o kadrze prowadzącej zajęcia ze studentami; 

5) zasady udziału podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w opracowaniu programu studiów na 
danym kierunku studiów; 

6) sposób i zasady finansowania studiów; 

7) opis zakładanych efektów uczenia się; 

8) sposób i zasady realizacji praktyk i staży. 

4. Projekt umowy, o której mowa w ust. 2 wymaga zatwierdzenia przez Prorektora  
ds. Kształcenia. 

5. Do utworzenia studiów we współpracy stosuje się przepisy niniejszego zarządzenia. 

§ 7. 

Studia dualne 

1. Uczelnia może prowadzić studia dualne, które są studiami o profilu praktycznym 
prowadzonymi z udziałem pracodawcy.  

2. Organizację studiów dualnych określa umowa zawarta w formie pisemnej. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 2 powinna określać sposób prowadzenia i organizacji danego 
kierunku studiów, w szczególności:  

1) zasady prowadzenia zajęć ze studentami, w szczególności praktycznych; 
2) warunki realizacji zajęć, właściwe dla danego zakresu działalności zawodowej; 

3) sposób realizacji zajęć, umożliwiający wykonywanie czynności praktycznych przez 

studentów; 
4) informacje o kadrze prowadzącej zajęcia ze studentami; 

5) zasady udziału pracodawcy w tworzeniu programu studiów na danym kierunku studiów; 

6) sposób (zasady) dofinansowania studiów przez pracodawcę; 
7) opis zakładanych efektów uczenia się; 



Rb-D.0201-1-15/19 

Strona 4 z 6 

8) sposób i zasady realizacji praktyk i staży. 

4. Projekt umowy, o której mowa w ust. 2 wymaga zatwierdzenia przez Prorektora 

ds. Kształcenia. 

5. Do utworzenia studiów dualnych stosuje się przepisy niniejszego zarządzenia. 

Rozdział 2. 

Tworzenie studiów 

§ 8. 

Tworzenie studiów bez pozwolenia MNiSW 

Pozwolenia MNiSW nie wymaga utworzenie studiów na kierunku studiów przyporządkowanym 
do dyscypliny albo do dyscypliny wiodącej, w której Uczelnia posiada uprawnienie do nadawania 

stopnia doktora habilitowanego. 

§ 9. 

Tworzenie studiów za pozwoleniem MNiSW 

1. Jeżeli Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie albo  
w dyscyplinie wiodącej, do której jest przyporządkowany kierunek studiów, może uzyskać 

pozwolenie MNiSW na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu 

ogólnoakademickim lub profilu praktycznym. 
2. Jeżeli Uczelnia nie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie albo  

w dyscyplinie wiodącej, do której jest przyporządkowany kierunek studiów, może uzyskać 
pozwolenie MNiSW na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu 

praktycznym. 

3. Rektor występuje z wnioskiem do MNiSW o pozwolenie na utworzenie studiów na określonym 
kierunku, poziomie i profilu nie później niż 6 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem 

prowadzenia studiów. 

4. MNiSW wydaje pozwolenie po zasięgnięciu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie 
spełnienia warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz 

związku studiów ze strategią Uczelni.  

§ 10. 

Tworzenie studiów w języku obcym 

Do utworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu w języku obcym stosuje się 
przepisy niniejszego zarządzenia. 

§ 11. 

Tworzenie specjalności 

1. Tworzenie specjalności następuje w ramach ustalenia programu studiów na danym kierunku 

studiów, poziomie i profilu w drodze uchwały Senatu. 
2. Tworzenie tej samej specjalności w języku obcym w ramach tego samego kierunku studiów 

traktowane jest jako tworzenie nowej specjalności. 

3. Kształcenie w ramach specjalności prowadzone jest z uwzględnieniem zasad określonych  
w Wytycznych, w szczególności § 12. 

Rozdział 3. 

Tryb postępowania w przedmiocie utworzenia studiów 

§ 12. 

Decyzja Rektora o utworzeniu studiów 

1. Decyzję w sprawie utworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu  

i powierzenia ich prowadzenia wydziałowi, podejmuje Rektor AGH, na wniosek dziekana 
wydziału spełniający wymogi formalne, o których mowa w niniejszym zarządzeniu oraz 

zawierający projekt programu studiów spełniającego wymogi określone w Wytycznych. 

2. Utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu możliwe jest nie później niż 
w terminie 8 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem prowadzenia studiów, po 

pozytywnym zaopiniowaniu wniosku dziekana, o którym mowa w ust. 1 oraz projektu 
programu studiów przez Senacką Komisję ds. Kształcenia i Spraw Studenckich. 
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3. W przypadku pozytywnej opinii Komisji, o której mowa w ust. 2, Rektor kieruje program 
studiów wraz z niezbędną dokumentacją na posiedzenie Senatu AGH w celu ustalenia 

programu studiów. 

4. Po ustaleniu przez Senat AGH programu studiów Rektor wydaje decyzję, o której mowa  
w ust. 1. 

§ 13. 

Tworzenie studiów – niezbędna dokumentacja 

1. Niezbędną dokumentację w zakresie tworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie  

i profilu określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  
2. Informację o kadrze zawierającą liczbowy oraz imienny wykaz osób proponowanych do 

realizacji wnioskowanego kierunku studiów, określa załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 
3. Forma przygotowania dokumentacji, o której mowa w ust. 1 powinna uwzględniać zalecenia 

Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. 
4. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia MNiSW na utworzenie studiów na 

określonym kierunku, poziomie i profilu decyzja Rektora wraz kompletną dokumentacją, 

przekazywane są do MNiSW w celu uzyskania pozwolenia.  

§ 14. 

Rozpoczęcie kształcenia a warunki prowadzenia studiów 

W przypadku rozpoczęcia kształcenia na nowym kierunku, program studiów jest realizowany  

z wykorzystaniem infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia, w zakresie 

przewidzianym w tym programie, od dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć na tym kierunku. 

Rozdział 4. 

Przekształcanie i likwidacja studiów 

§ 15. 

Przekształcanie (zmiany) studiów wyższych 

1. Zmiana w zakresie: 
1) nazwy kierunku studiów; 

2) jednostki prowadzącej studia; 

3) kolejności realizowanych modułów zajęć w planie studiów dla danego cyklu kształcenia – 

dopuszczalna jest za zgodą Rektora. 

2. Zmiana programu studiów i zasad studiowania odbywa się na zasadach określonych  
w Wytycznych Senatu. 

3. Wniosek w sprawie zmian, o których mowa w ust. 1 wraz z uzasadnieniem dziekan wydziału 

kieruje do Rektora AGH. 
4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 wymagają opinii Senackiej Komisji ds. Kształcenia 

i Spraw Studenckich. 

§ 16. 

Likwidacja studiów 

1. Rektor podejmuje decyzję w sprawie likwidacji studiów na określonym kierunku studiów, 
poziomie i profilu. 

2. Wniosek w sprawie likwidacji studiów wraz z uzasadnieniem merytorycznym, planowaną datą 

likwidacji studiów wyższych (semestr w danym roku akademickim), wskazujący również 
zasady postępowania w stosunku do studentów odbywających zajęcia w ramach 

likwidowanych studiów, dziekan wydziału kieruje do Rektora AGH. 
3. Likwidacja studiów na określonym kierunku studiów, poziomie i profilu wymaga opinii 

Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Spraw Studenckich. 
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Rozdział 5. 

Przepisy końcowe 

§ 17. 

Przepisy końcowe 

1. Traci moc zarządzenie Nr 5/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 

Staszica w Krakowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, 
przekształcania oraz likwidacji studiów wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej  

im. Stanisława Staszica w Krakowie. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia  
2021 r. 

 

 
 

 

R E K T O R 

 

 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 
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