
Zarządzenie Nr 33/2011 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej  
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 5 grudnia 2011 r. 
 

w sprawie określenia procedury przekształcania Wydziału Elektrotechniki, 
Automatyki, Informatyki i Elektroniki /dalej WEAIiE/ 

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 Statutu AGH 
z dnia 28 września 2011 r. oraz uchwały nr 164/2011 Senatu AGH z dnia 30 listopada 
2011 r., zarządzam co następuje: 

§ 1 
Założenia organizacyjne 

1. Z dniem 5 grudnia 2011 r. wszczynam procedurę przekształcania Wydziału 
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Przekształcenie WEAIiE w dwa 
wydziały następuje z dniem 1 września 2012 r.  

2. Do czasu ustalenia ostatecznych nazw wydziałów powstałych z przekształcenia,  
o którym mowa w ust. 1, nadaję im roboczo oznaczenia: 

a) Wydział A,  
b) Wydział B. 

3. Wydział B zostanie utworzony poprzez wydzielenie z obecnego Wydziału 
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki trzech katedr: 
a) Katedry Elektroniki, 
b) Katedry Telekomunikacji, 
c) Katedry Informatyki. 

4. Wydział A utworzony zostanie ze zreorganizowanych jednostek pozostałych po 
wydzieleniu Wydziału B oraz po dołączeniu do tego wydziału Międzywydziałowej 
Szkoły Inżynierii Biomedycznej. 

5. Reorganizacja jednostek Wydziału A obejmować będzie w szczególności: 
a) utworzenie Katedry Inżynierii Biomedycznej, 
b) zmiany organizacyjne pozostałych katedr w trybie przewidzianym przez Statut 

AGH, 
c) uwzględnienie w nowej nazwie tego wydziału kierunku Inżynieria Biomedyczna. 

6. Początkowa struktura organizacyjna Wydziału A obejmuje:  
a) Katedrę Automatyki, 
b) Katedrę Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych, 
c) Katedrę Elektrotechniki i Elektroenergetyki, 
d) Katedrę Maszyn Elektrycznych, 
e) Katedrę Metrologii, 
f) Zespół Administracyjny. 

7. Początkowa struktura organizacyjna Wydziału B obejmuje:  
a) Katedrę Elektroniki, 
b) Katedrę Telekomunikacji, 
c) Katedrę Informatyki, 
d) Zespół Administracyjny. 

§ 2 
Kierunki kształcenia 

1. Od dnia 1 października 2012 r. całość zadań z obszaru kształcenia i spraw 
studenckich realizowana będzie według schematu:  
a) Wydział A zapewni prowadzenie i obsługę dla kierunków studiów: 

− Elektrotechnika,  
− Automatyka i Robotyka, 



− Informatyka Stosowana, 
− Inżynieria Biomedyczna. 

b) Wydział B zapewni prowadzenie i obsługę dla kierunków studiów: 
− Elektronika i Telekomunikacja, 
− Informatyka,  
− Teleinformatyka. 

2. Prorektor ds. Kształcenia poprzez podległe jednostki zapewni nadzór nad realizacją 
zapisów ust. 1, w szczególności w zakresie zapewnienia ujęcia zmian w systemach 
informatycznych wspomagających zarządzanie procesem kształcenia.  

§ 3 
Zespoły organizacyjne 

1. Dla zapewnienia sprawnego i terminowego przeprowadzenia przekształcenia powołuję 
Kierowników Zespołów Organizacyjnych, którzy odpowiadać będą za zadania 
związane z realizacją zapisów niniejszego zarządzenia: 
a) na Kierownika Zespołu Organizacyjnego Wydziału A powołuję dr. hab. inż. 

Antoniego Cieślę, prof. nadzw. - Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, 
Informatyki i Elektroniki, 

b) na Kierownika Zespołu Organizacyjnego Wydziału B powołuję prof. dr. hab. inż. 
Andrzeja Pacha - Kierownika Katedry Telekomunikacji. 

2. Kierownicy Zespołów Organizacyjnych w terminie do 7 dni od dnia wejścia w życie 
niniejszego Zarządzenia zaproponują maksymalnie czteroosobowe składy 
kierowanych przez nich Zespołów.  

§ 4 
Pracownicy 

1. Pracownicy przyporządkowani zostają organizacyjnie do poszczególnych Wydziałów A 
lub B, zgodnie z przynależnością do katedr, według stanu na dzień 30 listopada  
2011 r. 

2. Zespoły Organizacyjne do dnia 16 stycznia 2012 r. uzgodnią i przedstawią do 
zatwierdzenia rozdział grup pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, 
realizujących zadania na poziomie wydziału, które stanowić będą zgodnie z zapisami 
§ 1 ust. 6 f) i 7 d) Zespoły Administracyjne odpowiednio Wydziału A i Wydziału B.  

3. Ostateczne przyporządkowanie pracowników do Wydziałów A lub B, powstałe  
w wyniku działań określonych w ust. 1, 2  przekazane zostanie do Działu Kadrowo-
Płacowego, który w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r. przekaże do UKW listy 
pracowników z podziałem na Wydziały A oraz B.  

§ 5 
Studenci i Doktoranci 

1. Dział Nauczania w uzgodnieniu z Zespołami Organizacyjnymi przygotuje listy 
studentów z podziałem na studentów Wydziałów A lub B, przy uwzględnieniu, że 
studenci Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej będą uwzględnieni na 
listach Wydziału A. 

2. Zespół Obsługi Studiów Doktoranckich i Podyplomowych w uzgodnieniu z Zespołami 
Organizacyjnymi przygotuje listy doktorantów z podziałem na doktorantów Wydziału 
A lub B. 

3. Listy, o których mowa w ust. 1 i 2 zostaną przekazane do dnia 31 stycznia 2012 r. 
odpowiednio do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów (Dział Nauczania)  
i Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów (Zespół Obsługi Studiów Doktoranckich  
i Podyplomowych) oraz Uczelnianej Komisji Wyborczej (Dział Nauczania i Zespół 
Obsługi Studiów Doktoranckich i Podyplomowych). 

 



 

§ 6 

1. Według podziałów grup pracowników, studentów i doktorantów, określonych w § 4  
i § 5 przeprowadzone zostaną wybory na kadencję 2012-2016, zgodnie z Ordynacją 
Wyborczą określoną w Statucie AGH.  

§ 7 
Nazwy i uprawnienia 

1. Zespoły Organizacyjne do dnia 1 marca 2012 r. przedstawią propozycje docelowych 
nazw Wydziałów A i B. 

2. Po ustaleniu ostatecznych nazw wydziałów, w terminie 14 dni od wejścia w życie 
zarządzenia Rektora w tej sprawie, rozpoczęta zostanie procedura mająca na celu 
uzyskanie, utrzymanie lub przeniesienie uprawnień do nadawania stopni naukowych 
doktora i doktora habilitowanego stosownie do struktury obowiązującej od 1 września 
2012 r. 

§ 8 
Zasoby i finanse 

1. Zespoły Organizacyjne do dnia 30 kwietnia 2012 r. przedstawią Rektorowi propozycje 
podziału zasobów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki 
pomiędzy Wydziały A i B. 

2. W planie rzeczowo-finansowym Uczelni na 2012 rok zostaną określone zasady: 

a) finansowania WEAIiE do dnia 31 sierpnia 2012 r., 

b) finansowania Wydziałów A i B od dnia 1 września 2012 r. do końca roku 
budżetowego i w latach następnych. 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

1. Wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych AGH zobowiązani są do udzielania 
Kierownikom Zespołów Organizacyjnych wszelkiej pomocy przy wykonywaniu działań 
związanych z przekształcaniem WEAIiE.  

2. Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym zarządzeniu lub sprawy sporne rozstrzyga 
Rektor, który sprawuje osobisty nadzór nad przebiegiem przekształcenia WEAIiE. 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 
 
 
 

R E K T O R 
 
 

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś 


