
Uchwała nr 123/2010 

Senatu AGH z dnia 27 PAŹDZIERNIKA 2010 r. 

w sprawie opinii Senatu AGH na temat utworzenia 

pozawydziałowej jednostki o nazwie „Centrum Międzynarodowej 

Promocji Technologii i Edukacji AGH – UNESCO”. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 punkt 3 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 

roku (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 roku z późn. zm.) na 

wniosek Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju, Prof. dr hab. inż. Jerzego 

Lisa, Senat pozytywnie opiniuje: 

1. Utworzenie jednostki pozawydziałowej o nazwie Centrum 
Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH - UNESCO 

używającej w języku angielskim nazwy UNESCO Chair for Science, 
Technology and Engineering Education at the AGH University of 

Science and Technology Cracow, Poland. 

2. Regulamin funkcjonowania tej jednostki stanowiący załącznik do

niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr ........./2010 Rektora AGH z dnia ……… 2010 roku 

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 (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 pozawydziałową AGH, działającą na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt. 3) Statutu AGH oraz Umowy UNESCO - AGH z dnia

23.08.2010.
2. Siedzibą Centrum AGH - UNESCO jest Akademia Górniczo – Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059
Kraków.

3. Centrum AGH - UNESCO podlega Prorektorowi ds. Współpracy
i Rozwoju, który nadzoruje działalność tej jednostki.



4. Bieżącą działalnością Centrum AGH - UNESCO kieruje Kierownik

powoływany przez Rektora AGH po zasięgnięciu opinii Senatu AGH oraz
Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju.

5. Organem doradczym Centrum AGH - UNESCO jest Zespół Doradczy.

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

§ 2. Zadania Centrum AGH - UNESCO

1. Celem Centrum AGH - UNESCO będzie 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 wpisywać się będą w priorytety

UNESCO oraz AGH i będą adresowane do partnerów na całym świecie.
Przedmiot i zakres działania Centrum AGH - UNESCO określony został

przez UNESCO i AGH w przedmiotowej Umowie 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,

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. Zespół Doradczy Centrum AGH - UNESCO

1. Zespół Doradczy Centrum AGH - UNESCO jest organem kolegialnym

wspomagającym działania Centrum AGH UNESCO.
2. Zadaniem Zespołu Doradczego jest opiniowanie działalności Centrum

AGH - UNESCO i wspieranie merytoryczne podejmowanych inicjatyw



oraz doradztwo w sprawach organizacyjnych, a w szczególności: udział 

w budowie rocznego planu działalności merytorycznej i nadzór nad jego 
realizacją, opiniowanie sprawozdania z działalności Centrum. 

3. W skład Zespołu Doradczego wchodzą Prorektorzy AGH oraz inne 

zaproszone osoby/eksperci. Członków Zespołu Doradczego Centrum 
AGH - UNESCO w liczbie do 6 powołuje Rektor AGH. W skład Zespołu 

Doradczego wchodzi dodatkowo również Kierownik Centrum. 
4. Kadencja członków Zespołu Doradczego Centrum AGH - UNESCO AGH 

jest zgodna z kadencją władz Uczelni. 
5. Koordynację pracami Zespołu Doradczego (Centrum AGH - UNESCO) 

Rektor AGH powierza Kierownikowi Centrum. 
6. Zespół Doradczy Centrum AGH - UNESCO zbiera się co najmniej raz na 

kwartał. 
7. Zespół Doradczy Centrum AGH - UNESCO może powoływać ekspertów, 

którzy wchodzą w skład Zespołu z głosem doradczym. 
8. Zespół Doradczy Centrum AGH - UNESCO działa w oparciu o uchwalony 

przez siebie wewnętrzny regulamin, który dla swej ważności wymaga 
zatwierdzenia przez Rektora. 

 

§ 4. Działalność organizacyjna i finanse Centrum AGH - UNESCO 

1. Centrum AGH - UNESCO prowadzi międzynarodową działalność 
w zakresie działalności: naukowo-badawczej, wydawniczej, 

dydaktycznej, świadczenia usług wewnętrznych i zewnętrznych, 
organizacyjnej. 

2. W szczegółowych działaniach związanych z obszarami wymienionymi 
w ust. 1, Centrum AGH UNESCO pełni rolę jednostki organizującej, 

aktywującej, inspirującej i koordynującej działania. Wykonywanie 
poszczególnych zadań prowadzone jest we współpracy z Wydziałami 

AGH i jednostkami Uczelni w oparciu o ich zasoby kadrowe, sprzętowe 
i lokalowe lub innymi zewnętrznymi. 

3. Centrum AGH UNESCO finansuje swoją działalność z uzyskanych 
przychodów z działalności określonej oraz innych dotacji. 

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

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Rektor. 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 
 

 
 


