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ZARZĄDZENIE Nr 8/2012 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

 

w sprawie utworzenia Instytutu Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji 

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 5 Statutu AGH z dnia 28 listopada 2011 r. oraz uchwały nr 

83/2012 Senatu AGH z dnia 25 kwietnia 2012 r., zarządzam co następuje:  

 

§1 

 

Na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki zostaje utworzony 

instytut naukowy pn. Instytut Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji /zwany dalej 

Instytutem/. 

 

§2 

 

Instytut organizuje i prowadzi prace w zakresie badań naukowych w następujących 

dyscyplinach: informatyka, elektronika oraz telekomunikacja. Instytut utrzymuje więzi 

z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami i instytucjami naukowymi i naukowo-

badawczymi.  

 

§3 

 

Organami Instytutu są Rada Instytutu i Dyrektor Instytutu. 

 

§4 

 

W skład Rady Instytutu wchodzą wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni na 

Wydziale EAIiE w Katedrach: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji w pełnym 

wymiarze czasu pracy, posiadający tytuł naukowy lub stopnień naukowy doktora 

habilitowanego. Imienny skład Rady Instytutu zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia. 

 

§5 

 

1. Pracami Rady Instytutu kieruje jej przewodniczący. Przewodniczącym Rady jest 

Dyrektor Instytutu. 

2. Uchwały Rady Instytutu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy składu Rady Instytutu, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy określają 

wyższe wymagania. 

 

§6 

 

Rada Instytutu: 

1. Ustala ogólne kierunki działania Instytutu. 

2. Przedkłada Radzie Wydziału EAIiE plany prac badawczych oraz plany współpracy  

z organizacjami i instytucjami o których mowa w §2. 
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3. Działa na rzecz zapewnienia właściwych warunków i kierunków rozwoju kadry 

naukowej Instytutu. 

4. W razie potrzeby uchwala wewnętrzny regulamin Instytutu zatwierdzany przez 

Rektora. 

5. Sprawuje kontrolę nad działalnością Instytutu. 

 

§7 

 

Dyrektor Instytutu kieruje działalnością Instytutu, a w szczególności: 

1. Reprezentuje Instytut na zewnątrz w zakresie określonym przez Rektora. 

2. Przewodniczy Radzie Instytutu. 

3. Wykonuje uchwały Rady Instytutu. 

4. Podejmuje decyzje dot. funkcjonowania Instytutu w sprawach nie należących do 

zakresu działalności innych organów. 

5. Opracowuje projekty planów badawczych Instytutu. 

6. Podejmuje działania w celu upowszechniania dorobku naukowego Instytutu. 

7. Składa sprawozdania z działalności Instytutu. 

 

§ 8 

 

Instytut dysponuje środkami przydzielonymi dla jego funkcjonowania zgodnie z planem 

rzeczowo-finansowym Wydziału EAIiE. 

 

§ 9 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

R E K T O R 

 

 

 

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś 


