
 

 

 

Uchwała Nr 87/2003 

Senatu AGH z dnia 30 kwietnia 2003 r. 

w sprawie utworzenia Międzywydziałowej Szkoły Energetyki 
 

 Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. 

U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 5 Statutu AGH z dnia 

28.05.1991 r. (tekst jednolity z dnia 31 styczeń 2002 r. + zmiany) na wnioski dziekanów 

złożone po uzyskaniu pozytywnych opinii  rad wydziałów Senat AGH postanawia: 

 

1. Utworzyć Międzywydziałową Szkołę Energetyki. 

2. Szczegółowe zasady utworzenia szkoły oraz funkcjonowania stanowią załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

MIĘDZYWYDZIAŁOWA SZKOŁA ENERGETYKI - zasady utworzenia i funkcjonowania 

 

1. Utworzenie Szkoły  

Szkoła jest jednostką organizacyjną AGH. 

Szkołę tworzy oraz określa zasady jej działania Senat, w oparciu o: 

- ustawę o szkolnictwie wyższym (art. 64, ust. 1), 

- statut AGH (art. 4, ust. 5). 

Zgodnie z uchwałami właściwych rad wydziałów Szkoła tworzona jest na wniosek: 

1. Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii (uchwała z dnia 19.12.2002 r.), 

2. Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (uchwała z dnia 2.12.2002 r.), 

3. Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki (uchwała z dnia 

30.01.2003 r.), 

4. Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (uchwała z dnia 20.12.2002 r.), 

5. Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (uchwała z dnia 24.02.2003 r.), 

6. Wydziału Paliw i Energii (uchwała z dnia 31.03.2003 r.), 

7. Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej (uchwała z dnia 16.12.2002 r.). 

Wydziały współtworzące Szkołę zobowiązane są do: 

- współudziału w realizacji podstawowego celu Szkoły, 

- współfinansowania funkcjonowania Szkoły. 

 

2. Cel Szkoły 

Celem Szkoły jest kształcenie studentów na kierunku studiów „Energetyka” wg 

opracowanego planu studiów, spełniającego obowiązujące standardy nauczania dla tego 

kierunku. Kierunek studiów „Energetyka” zostanie utworzony w AGH zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Poszczególne wydziały współtworzące Szkołę, oddelegują swoich nauczycieli akademickich 

(spełniających warunki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami) do minimum 

kadrowego dla kierunku „Energetyka”, w ilości zapewniającej utworzenie, a następnie 

prowadzenie tego kierunku w Uczelni. Wydziały wnioskujące o utworzenie, a następnie 

prowadzące specjalności na tym kierunku oddelegują do minimum kadrowego co najmniej    

2 pracowników. 

 

3. Władze Szkoły 

Władze Szkoły stanowią: 

- kierownik, 

- rada programowa. 



 

 

Kierownika Szkoły powołuje Rektor, zgodnie ze statutem AGH (art. 4, ust. 5), na okres 

swojej kadencji. 

Rektor może również powołać zastępcę kierownika Szkoły. 

Kierownikowi Szkoły powierza się kompetencje dziekana w zakresie dydaktyki oraz 

studenckich spraw socjalnych, określone w Statucie AGH oraz w Regulaminie Studiów. 

Radę programową Szkoły powołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu, na okres swojej 

kadencji. W skład rady programowej wchodzą: 

- kierownik Szkoły, 

- zastępca kierownika Szkoły (jeżeli został powołany), 

- przedstawiciele poszczególnych wydziałów współtworzących Szkołę, z grupy 

pracowników oddelegowanych przez wydziały do minimum kadrowego dla kierunku 

„Energetyka”, 

- przedstawiciele studentów. 

Radzie programowej powierza się kompetencje rady wydziału w zakresie dydaktyki oraz 

studenckich spraw socjalnych, określone w Statucie AGH. 

 

4. Zasady funkcjonowania Szkoły 

Szkoła Energetyki zarządzana jest przez: 

- kierownika, 

- radę programową. 

Kierownik zarządza Szkołą w zakresie dydaktyki oraz studenckich spraw socjalnych zgodnie 

z kompetencjami określonymi w Statucie AGH dla dziekana wydziału oraz w Regulaminie 

Studiów. 

Rada programowa zarządza Szkołą w zakresie dydaktyki oraz studenckich spraw socjalnych 

zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie AGH dla rady wydziału oraz                      

w Regulaminie Studiów. 

Szkoła posiada sekretariat, który spełnia funkcje dziekanatu. 

Szkoła prowadzi rekrutację kandydatów na studia na kierunek „Energetyka”, zgodnie             

z zasadami obowiązującymi w AGH. 

Szkoła organizuje i odpowiada za realizację pełnego zakresu procesu dydaktycznego na 

kierunku „Energetyka”, zgodnie z zatwierdzonym planem studiów, wg zasad określonych     

w Regulaminie Studiów AGH. Wydziały tworzące Szkołę zgłaszają nazwę specjalności, 

proponują jej program, a także ponoszą odpowiedzialność za jego realizację na latach IV i V. 

 

Sekretariat Szkoły prowadzi pełną dokumentację przebiegu studiów na kierunku 

„Energetyka”, w tym także dokumentację poszczególnych studentów. 

Wszystkie zajęcia dydaktyczne oraz prace dyplomowe przewidziane planem studiów Szkoła 

zleca do prowadzenia: 

wydziałom współtworzącym Szkołę, 

innym wydziałom (jednostkom organizacyjnym) Uczelni, 

w uzasadnionych przypadkach także poza Uczelnię. 

Zlecenie zajęć odbywać się będzie zgodnie ze statutem AGH oraz Regulaminem Studiów 

AGH. 

 

5.  Kadra dydaktyczna 

Szkoła nie posiada własnej kadry dydaktycznej. Kadrę dydaktyczną stanowią przede 

wszystkim nauczyciele akademiccy wydziałów współtworzących Szkołę, a także nauczyciele 

akademiccy pozostałych wydziałów AGH. 

 

 



 

 

6.  Zasady finansowania 

Koszty szkoły obejmują: 

- dodatek funkcyjny kierownika oraz ewentualnie jego zastępcy, 

- koszty zatrudnienia pracowników sekretariatu, 

- koszty eksploatacyjne. 

Koszty te pokrywają poszczególne wydziały, proporcjonalnie do udziału w realizacji 

procesu dydaktycznego na kierunku „Energetyka”. 


