
 

Uchwała nr 45/2022 

Senatu AGH z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zmiany 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 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) w zw. z 

art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583, z późn 

zm.), Senat AGH 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. oraz uchwałą nr 43/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r., po § 29a dodaje się 

§ 29b. PRZEPISY EPIZODYCZNE w brzmieniu: 

„§ 29b. PRZEPISY EPIZODYCZNE 

1. W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy do dnia 30 września 2022 r. 

wprowadza się specjalne rozwiązania w zakresie kształcenia w Uczelni dla: 

1) obywateli Ukrainy oraz obywateli polskich posiadających status studenta uczelni 

działającej na terytorium Ukrainy w dniu 24 lutego 2022 r.; 

2) obywateli Ukrainy posiadających status studenta AGH w dniu 24 lutego 2022 r. 

2. Studenci będący obywatelami Ukrainy posiadający status studenta uczelni działającej na 

terytorium Ukrainy 24 lutego 2022 r. mogą podejmować i odbywać kształcenie w AGH na 

zasadach określonych w zarządzeniu Rektora w sprawie wprowadzenia specjalnych 

rozwiązań w zakresie kształcenia w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy 

w AGH: 

1) w ramach przeniesienia na dany kierunek, poziom i profil studiów w semestrze letnim 

w roku akademickim 2021/2022 w celu kontynuacji studiów; 

2) w ramach specjalnej dedykowanej oferty dydaktycznej, w celu umożliwienia realizacji 

kształcenia przerwanego w związku z konfliktem zbrojnym, w semestrze letnim w 

roku akademickim 2021/2022. 

3. Obywatele polscy posiadający status studenta uczelni działającej na terytorium Ukrainy w 

dniu 24 lutego 2022 r. mogą ubiegać się o przeniesienie na dany kierunek, poziom i profil 

studiów w AGH w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 w celu kontynuacji 

studiów zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 2. 



 

4. W przypadku studentów będących obywatelami Ukrainy posiadających status studenta 

AGH w dniu 24 lutego 2022 r. lub przyjętych na studia w AGH od semestru letniego w 

roku akademickim 2021/2022 dopuszcza się wykonywanie z urzędu czynności 

określonych w Regulaminie, które wymagają złożenia wniosku przez studenta. 

5. W przypadku studentów, o których mowa w ust. 4, wszystkie postępowania w sprawie 

skreślenia z listy studentów ulegają zawieszeniu. Podjęcie takich postepowań nastąpi w 

terminie ustalonym przez Prorektora ds. Kształcenia. 

6. W przypadku studentów będących obywatelami Ukrainy przyjętych na studia w AGH od 

semestru letniego w roku akademickim 2021/2022, którzy ze względu na konflikt zbrojny 

na terytorium tego państwa nie mogli dokonać osobiście wpisów na studia lub złożyć 

wymaganych dokumentów lub podjąć studiów albo którzy zmuszeni byli opuścić 

terytorium Polski, dopuszcza się możliwość udzielenia z urzędu urlopu od zajęć, w tym 

także na pierwszym semestrze studiów. 

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie w zakresie realizacji kształcenia przez 

studentów, o których mowa w niniejszym paragrafie, Prorektor ds. Kształcenia jest 

upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji związanych z organizacją procesu 

kształcenia dla tych studentów.” 

§ 2. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 24 lutego 

2022 r. i obowiązuje do dnia 30 września 2022 r.  

 


