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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 AGH (zwane 

dalej Centrum AGH UNESCO) zostało powołane w rezultacie Umowy zawartej w dniu  

23 sierpnia 2010 roku pomiędzy Sekretariatem United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO) reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego  

i Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) reprezentowaną 

przez Rektora AGH, a następnie Uchwały 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”. 

2. 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 pomocniczą w rozumieniu § 30 ust. 1 pkt 2) 

Statutu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. oraz naukowo - dydaktyczną jednostką pomocniczą 

powołaną do promocji nauki i kształcenia zgodnie z § 5 ust. 1 pkt b) w związku z wykazem 

pomocniczych jednostek organizacyjnych określonych w § 6 ust. 2 pkt a) Regulaminu 

Organizacyjnego AGH stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2020 Rektora 

AGH z dnia 11 września 2020 r. 

3. Siedzibą Centrum AGH UNESCO jest Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica 

w Krakowie, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. 

4. Centrum AGH UNESCO podlega Prorektorowi ds. Współpracy zgodnie z §8 ust. 1 lit. e) 

ppkt 2) Regulaminu Organizacyjnego AGH, który nadzoruje działalność tej jednostki. 

5. Bieżącą działalnością Centrum AGH UNESCO kieruje Dyrektor powołany przez Rektora AGH 

po zasięgnięciu opinii Prorektora ds. Współpracy. 

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

§2.  

Zadania Centrum AGH UNESCO 

1. Celem działalności Centrum AGH UNESCO jest 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 wpisują się w priorytety UNESCO oraz AGH i są 

adresowane do partnerów na całym świecie. Przedmiot i zakres działania Centrum AGH 

UNESCO określony został przez UNESCO i AGH w przedmiotowej Umowie, o której mowa  

w §1 ust. 1 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,  
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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.  

Działalność organizacyjna i finanse Centrum AGH UNESCO 

1. Centrum AGH UNESCO prowadzi międzynarodową działalność między innymi w zakresie: 

naukowo - badawczym, wydawniczym, dydaktycznym, organizacyjnym oraz świadczenia 

usług wewnętrznych i zewnętrznych. 

2. W szczegółowych działaniach związanych z obszarami wymienionymi w ust. 1, Centrum 

AGH UNESCO pełni rolę jednostki organizacyjnej, aktywującej, inspirującej i koordynującej 

działania. Wykonywanie poszczególnych zadań prowadzone jest samodzielnie lub we 

współpracy z jednostkami organizacyjnymi AGH z wykorzystaniem dysponowanych 

zasobów kadrowych, sprzętowych i lokalowych lub innymi podmiotami zewnętrznymi. 

3. Działalność Centrum AGH UNESCO jest finansowana ze środków przewidzianych w planie 

rzeczowo - finansowym AGH, z uzyskanych przychodów z działalności określonej oraz 

innych źródeł i dotacji. 

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

§4.  

Struktura organizacyjna Centrum AGH UNESCO 

1. Strukturę organizacyjną Centrum AGH UNESCO określa Rektor. 

2. Działalnością Centrum AGH UNESCO kieruje Dyrektor zgodnie z §1 ust.5. 

3. Kadencja Dyrektora trwa 4 lata i rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po 

rozpoczęciu kadencji wybieralnych organów jednoosobowych Uczelni i trwa do dnia  

31 grudnia roku kończącego tą 4 - letnią kadencję. 

4. Dyrektor Centrum AGH UNESCO odpowiada za funkcjonowanie jednostki we wszystkich 

aspektach jego działalności.  

5. Dyrektor Centrum AGH UNESCO w szczególności: 

a) jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Jednostce, 

b) składa wnioski w sprawach zatrudnienia i zmian warunków umów podległych 

pracowników, 

c) jest dysponentem środków finansowych przewidzianych w planie rzeczowo  

- finansowym AGH i innych na realizację zadań Jednostki, 

d) odpowiada za organizację funkcjonowania Jednostki, 

e) reprezentuje Jednostkę na zewnątrz oraz w innych sprawach w zakresie określonym 

upoważnieniem Rektora, 

f) sprawuje nadzór nad racjonalną gospodarką mieniem Uczelni zgromadzonym  

w Jednostce, 

g) przedstawia sprawozdania z działalności Jednostki Prorektorowi ds. Współpracy AGH 

oraz do UNESCO. 

§5.  

Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Rektor. 

2. Zmiany regulaminu Centrum AGH UNESCO dokonuje Rektor w drodze Zarządzenia. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 


