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ZARZĄDZENIE Nr 58/2020
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
z dnia 3 września 2020 r.
w sprawie ustalenia obszarów działalności
Prorektorów AGH w kadencji 2020-2024
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), zarządzam co następuje:
§1.
W Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
2020-2024 powołani zostali następujący Prorektorzy:
−
−
−
−
−

Prorektor
Prorektor
Prorektor
Prorektor
Prorektor

ds.
ds.
ds.
ds.
ds.

w

Krakowie

na

kadencję

Kształcenia,
Studenckich,
Nauki,
Współpracy,
Ogólnych.
§2.

1. Ustalam następujący podział nadzoru Prorektorów nad obszarami działalności Uczelni:
1) Prorektora ds. Kształcenia prof. dr. hab. inż. Wojciecha Łużnego:
a) proces kształcenia,
b) rekrutacja,
c) studia podyplomowe i pozostałe formy kształcenia,
d) działalność organizacyjna Pionu Kształcenia,
e) nadzór nad Studium Języków Obcych.
2) Prorektora ds. Studenckich prof. dr. hab. inż. Rafała Dańko:
a) pomoc materialna dla studentów,
b) działalność samorządowa, naukowa, kulturalna i sportowa studentów,
c) monitoring losów absolwentów, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla
studentów i absolwentów AGH,
d) sprawy wychowawcze i dyscyplinarne studentów,
e) sprawy osób z niepełnosprawnościami,
f) działalność organizacyjna Pionu Spraw Studenckich,
g) nadzór nad Miasteczkiem Studenckim,
h) nadzór nad Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
3) Prorektora ds. Nauki prof. dr. hab. inż. Marka Gorgonia:
a) polityka Uczelni w zakresie badań naukowych,
b) kształcenie doktorantów,
c) polityka wydawnicza,
d) działalność biblioteczna,
e) konferencje naukowe,
f) infrastruktura naukowo-badawcza,
g) ewaluacja nauki – dyscypliny naukowe,
h) rozwój kadry akademickiej, nadawanie stopni naukowych,
i) działalność organizacyjna Pionu Nauki,
j) nadzór nad programem Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza,
k) nadzór nad Szkołą Doktorską AGH.
4) Prorektora ds. Współpracy prof. dr. hab. inż. Rafała Wiśniowskiego:
a) współpraca międzynarodowa
b) współpraca krajowa,
c) działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna,
d) pozyskiwanie środków finansowych na działalność badawczo-rozwojową,
innowacyjną, edukacyjną,
e) koordynacja przedsiębiorczości akademickiej,
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f) transfer wiedzy i technologii,
g) zarządzanie
przysługującymi
Uczelni
prawami
oraz udziałami w spółkach prawa handlowego,
h) działalność organizacyjna Pionu Współpracy.

własności

intelektualnej

5) Prorektora ds. Ogólnych prof. dr. hab. inż. Tadeusza Telejko:
a) polityka kadrowa i płacowa Uczelni,
b) nagrody i odznaczenia dla pracowników,
c) polityka socjalno-bytowa w odniesieniu do pracowników i emerytów AGH,
d) współpraca ze związkami zawodowymi,
e) zasady tworzenia budżetu Uczelni, w zakresie ustalonym przez Rektora,
f) działalność organizacyjna Pionu Ogólnego.
§3.
1. Obszary nie objęte zapisami niniejszego zarządzenia podlegają Rektorowi zgodnie
z zapisami Regulaminu Organizacyjnego AGH.
2. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 września 2020 roku.

REKTOR
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
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