
 

Uchwała nr 43/2021 

Senatu AGH z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 56/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu studiów wyższych Akademii Górniczo-Hutniczej im. 

Stanisława Staszica w Krakowie. 

 

Na podstawie art. 75 ust. 5 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), Senat 

Akademii Górniczo- Hutniczej  uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W Regulaminie studiów wyższych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica  

w Krakowie, stanowiącym załącznik do uchwały Senatu AGH nr 56/2019 z dnia 24 

kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów wyższych Akademii Górniczo-

Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, zmienionym uchwałą nr 168/2020 z dnia 

29 maja 2020 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 9 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w następującym brzmieniu: 

„3a. O IOS może ubiegać się także student pragnący zrealizować projekt 

badawczy lub projekt naukowy w ramach badawczej ścieżki kształcenia w ramach 

Projektu „Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB)”.”; 

2) w § 10 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie: 

„11. Za zgodą Dziekana Wydziału praca studenta w kole naukowym, projekcie 

badawczym lub projekcie naukowym realizowanym w ramach badawczej ścieżki 

kształcenia w ramach Projektu „Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza 

(IDUB)”, a także w badaniach naukowych może stanowić obieralny moduł zajęć, 

za który można przypisać punkty ECTS, zgodnie z zasadami, o których mowa w § 

12 ust. 6 i § 12 ust. 7 pkt 1 niniejszego Regulaminu.”; 

3) w § 25 ust. 15 otrzymuje następujące brzmienie: 

„15. Student zobowiązany jest złożyć na studiach pierwszego stopnia – projekt 

dyplomowy, a na studiach drugiego stopnia – pracę dyplomową w postaci 

elektronicznej (w ustalonym formacie) za pośrednictwem systemu 

informatycznego do obsługi studiów nie później niż w terminie:  

1) do końca lutego – w przypadku studiów kończących się w semestrze 

zimowym; 

2) do końca września – w przypadku studiów kończących się w semestrze 

letnim.”. 

 

 



  
§ 2. 

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r., z zastrzeżeniem 

ust. 2. 

2. W roku akademickim 2020/2021 dopuszcza się możliwość: 

1) składania prac dyplomowych w sposób określony w § 25 ust. 15 w brzmieniu 

nadanym niniejszą uchwałą; 

2) ubiegania się lub realizacji badawczej ścieżki kształcenia w ramach Projektu 

„Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB)”, z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych niniejszą uchwałą. 


