Uchwała nr 46/2022
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 ust. 2-4 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.), 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 GórniczoHutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, zmienionym uchwałą nr 168/2020 z dnia
29 maja 2020 r., uchwałą nr 43/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. oraz uchwałą nr …/2022
z dnia 26 kwietnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 1 w ust. 3:
a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) moduł zajęć – wyodrębniona jednostka realizacji programu studiów i
dokumentacji przebiegu studiów, wymagana w ramach danego semestru studiów
bądź będąca jednym z warunków ukończenia studiów, której przypisane są w
szczególności zakładane efekty uczenia się, treści programowe oraz liczba
punktów ECTS; moduł zajęć może stanowić w szczególności przedmiot, praktyka
zawodowa, projekt dyplomowy lub praca dyplomowa, a także praca w kole
naukowym oraz udział w badaniach naukowych;”,
b) po pkt 11 dodaje pkt 11a w brzmieniu:
„11a) opiekun pracy – opiekun pracy dyplomowej albo opiekun projektu
dyplomowego;”,
c) po pkt 31 dodaje pkt 31a w brzmieniu:
„31a) system USOS – Uniwersytecki System Obsługi Studiów: system
informatyczny wspomagający obsługę procesu dydaktycznego w Uczelni;”;

2)

w § 2:
a) po ust. 3 dodaje ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Na straży praw i obowiązków studentów określonych w Regulaminie oraz
w innych przepisach obowiązujących w Uczelni stoi Rzecznik Praw Studenta.
3b. Zakres i sposób działania Rzecznika Praw Studenta określa Rektor w drodze
zarządzenia.”,

b) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:
„7. Jeżeli postanowienia niniejszego Regulaminu wymagają wniosku, należy go
złożyć na piśmie nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w danym
semestrze zgodnie ze szczegółową organizacją roku akademickiego obowiązującą
w danym roku akademickim, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
8. W indywidualnych sprawach studentów, z wyłączeniem spraw, o których mowa
w § 22 i § 23, dopuszcza się możliwość składania wniosków przez studentów w
postaci elektronicznej na wskazany adres, wyłącznie za pośrednictwem poczty
elektronicznej w domenie zarejestrowanej w Uczelni lub za pośrednictwem
systemu USOS.”,
c) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:
„8a. W sprawach związanych z organizacją studiów oraz realizacją procesu
kształcenia studenci, pracownicy Uczelni, w tym w szczególności nauczyciele
akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia ze studentami, są zobowiązani
wyłącznie korzystać z poczty elektronicznej zarejestrowanej w domenie Uczelni.”,
d) w ust. 10:

3)



wyrazy „studentów będących osobami niepełnosprawnymi” zastępuje się
wyrazami „studentów z niepełnosprawnościami”,



wyrazy „osób niepełnosprawnych”
niepełnosprawnościami”;

zastępuje

się

wyrazami

„osób

z

w § 5:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Student może realizować kształcenie w Uczelni z wykorzystaniem metody
tutoringu na zasadach obowiązujących w Uczelni. W ramach tutoringu
uwzględniane są potrzeby i zainteresowania najzdolniejszych studentów,
zwłaszcza w kierunku rozwoju i dostosowania metod pracy do konkretnego
studenta (tutoranta) zgodnie z jego zainteresowaniami, predyspozycjami i
możliwościami pod opieką wybranego przez siebie nauczyciela akademickiego
(tutora).”,
b) uchyla się ust. 4 i 5,
c) w ust. 11 skreśla się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 12”,
d) uchyla się ust. 12;

4)

w § 7 ust. 20 skreśla się wyrazy „oraz tablicach ogłoszeń”;

5)

w § 9 w ust. 3 w pkt 2 wyraz „niepełnosprawni” zastępuje się wyrazami „z
niepełnosprawnością”;

6)

w § 10:
a) ust. 1-5 otrzymują brzmienie:

„1. Moduły zajęć rozliczane są semestralnie.
2. Z zastrzeżeniem § 12 ust. 4 oraz § 13 ust. 6, z modułu zajęć w każdym
semestrze wystawiana jest ocena końcowa, zgodnie ze skalą ocen określoną w
niniejszym Regulaminie, na zasadach określonych w sylabusie, i wpisywana do
systemu USOS.
3. Ocenę końcową wystawia się wyłącznie w przypadku spełnienia wszystkich
warunków do zaliczenia modułu zajęć określonych w sylabusie. Niespełnienie
wszystkich warunków do zaliczenia modułu zajęć określonych w sylabusie należy
odnotować w systemie USOS.
4. Ocena końcowa może być wyłącznie oceną pozytywną.
5. Oceny końcowej nie wystawia się z zajęć z wychowania fizycznego.”,
b) w ust. 6 w pkt 2:


lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady
zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu, ich formę
oraz szczegółowe zasady dotyczące organizacji egzaminu,”,



lit. f) otrzymuje brzmienie:
„f)
sposób
i tryb
wyrównywania
zaległości
powstałych
usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach,”,

wskutek

c) ust. 10 i 11 otrzymują brzmienie:
„10. Praca studenta w kole naukowym, w projekcie badawczym lub projekcie
naukowym, 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 ust. 7 pkt 1.
11. Moduły zajęć, o których mowa w ust. 10, mogą być realizowane w ramach
badawczej ścieżki kształcenia w ramach Projektu „Inicjatywa Doskonałości
Uczelnia Badawcza (IDUB)”.,
d) ust. 13 otrzymują brzmienie:
„13. Wyniki kolokwiów cząstkowych, sprawdzianów, projektów w ramach
poszczególnych zajęć ogłaszane są studentom nie później niż na następnych
zajęciach.”,
e) uchyla się ust. 15 i ust. 16;
7)

w § 11:
a) w ust. 2 wyrazy „zajęcia konsultacyjne” zastępuje się wyrazem „konsultacje”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W zajęciach mogą uczestniczyć asystenci studentów z niepełnosprawnościami,
w tym tłumacze języka migowego. Osoby pomagające studentom z
niepełnosprawnościami powinny posiadać zgodę Prorektora ds. Kształcenia na
uczestniczenie w zajęciach.”,
c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Studenci mogą wykonywać notatki z zajęć wyłącznie na użytek własny.
Utrwalanie z wykorzystaniem urządzeń w jakikolwiek sposób obrazu, dźwięku,
treści lub materiałów prezentowanych lub przekazywanych w ramach zajęć
dydaktycznych dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą prowadzącego zajęcia.”
d) uchyla się ust. 9;
e) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Kształcenie na studiach wyższych w AGH może być prowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczegółowe zasady
organizacji i prowadzenia takiego kształcenia, zwłaszcza w zakresie organizacji i
prowadzenia zajęć dydaktycznych, wymagań, jakie należy spełnić, aby prowadzić
takie zajęcia, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w
programie studiów, w szczególności w ramach zaliczeń kończących zajęcia i
egzaminów, w tym także dyplomowych, przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, określa Rektor w drodze zarządzenia.”;
8)

w § 13 w ust. 5, w § 15 w ust. 1, 5 i 13, w § 16 w ust. 12 i 23, w § 17 ust. 6, w § 20
ust. 12 i 16, w § 21 w ust. 3 w pkt 2, w § 23 w ust. 10 oraz w § 25 ust. 15 wyrazy
„w systemie informatycznym Uczelni” zastępuje się wyrazami „w systemie USOS”;

9)

w § 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Z obliczania średniej ocen wyłączone są także praktyki zawodowe, projekt
dyplomowy oraz praca dyplomowa.”;

10) w § 15:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Student ma prawo do zaliczenia w nie więcej niż w dwóch terminach
poprawkowych, chyba że ich przeprowadzenie jest niemożliwe z uwagi na
uwarunkowania technologiczne danych zajęć lub student nie brał udziału w danych
zajęciach. Zasady przeprowadzania zaliczeń, w tym także w terminach
poprawkowych określa prowadzący przedmiot w sylabusie, o którym mowa w § 10
ust. 6.”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Należy umożliwić studentom uzyskanie zaliczenia w terminie poprawkowym
przed każdym egzaminem w terminie poprawkowym, chyba, że nie jest to
możliwe z uwagi na uwarunkowania technologiczne danych zajęć.”,
c) ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„6. Wyniki zaliczenia ogłaszane są studentom w systemie USOS przez
prowadzącego zajęcia nie później niż w ciągu 5 dni od dnia przeprowadzenia
zaliczenia i nie później niż na 48 godzin przed rozpoczęciem kolejnego ustalonego
terminu zaliczenia lub egzaminu.”,
d) po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu:
„12a. Weryfikacja określonych w programie studiów efektów uczenia się w ramach
zaliczeń kończących zajęcia może odbywać się zdalnie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej zgodnie z zasadami ustalonymi przez Rektora w drodze
zarządzenia, o którym mowa w § 11 ust. 10 oraz zgodnie z zasadami ustalonymi
w sylabusie, o którym mowa w § 10 ust. 6.”,
e) ust. 16 otrzymuje brzmienie:
„16.
W
zaliczeniach
mogą
uczestniczyć
asystenci
studentów
z
niepełnosprawnościami, w tym tłumacze języka migowego. Osoby pomagające
studentom z niepełnosprawnościami powinny posiadać zgodę Prorektora ds.
Kształcenia na uczestniczenie w zaliczeniach.”,
f) w ust. 15 w ust. 2 wyrazy „zajęć konsultacyjnych” zastępuje się wyrazami
„konsultacji”;
f) ust. 17 otrzymuje brzmienie:
„17. Prowadzący zajęcia ma obowiązek przechowywać prace, o których mowa
w ust. 15, przez okres co najmniej 1 roku od dnia jej złożenia lub
przeprowadzenia zaliczenia.”,
11) w § 16:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obowiązek uzyskania zaliczenia
zajęć.”,
b) ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„2. Z zastrzeżeniem ust. 2a, student ma prawo do trzykrotnego przystąpienia do
egzaminu w zaplanowanych terminach, w tym jeden raz w terminie podstawowym
i dwa razy w terminie poprawkowym.”,
c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Brak zaliczenia zajęć w ustalonym terminie nie usprawiedliwia nieobecności
na egzaminie i skutkuje utratą prawa do egzaminu w ustalonym terminie.”,
d) w ust. 8 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Termin zerowy odbywa się przed sesją egzaminacyjną.”,
e) ust. 9 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Wyniki egzaminu, w tym także zerowego, ogłaszane są studentom przez
prowadzącego przedmiot w systemie USOS nie później niż w ciągu 5 dni od dnia

przeprowadzenia egzaminu i nie później niż na 48 godzin przed rozpoczęciem
kolejnego ustalonego terminu egzaminu.”,
f) uchyla się ust. 10,
g) ust. 14 i ust. 15 otrzymują brzmienie:
„14. Jeżeli z przyczyn losowych student nie wykorzystał przysługujących mu
terminów egzaminu, Dziekan Wydziału w porozumieniu z prowadzącym przedmiot
wyznacza dodatkowe terminy egzaminu, odpowiadające liczbie usprawiedliwionych
nieobecności studenta na terminach ustalonych przez prowadzącego.
15.
W
egzaminach
mogą
uczestniczyć
asystenci
studentów
z
niepełnosprawnościami, w tym tłumacze języka migowego. Osoby pomagające
studentom z niepełnosprawnościami powinny posiadać zgodę Prorektora ds.
Kształcenia na uczestniczenie w egzaminach.”,
h) ust. 25 otrzymuje brzmienie:
„25. Weryfikacja określonych w programie studiów efektów uczenia się w ramach
egzaminów może odbywać się zdalnie przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej zgodnie z zasadami ustalonymi przez Rektora w drodze
zarządzenia, o którym mowa w § 11 ust. 10 oraz zgodnie z zasadami ustalonymi
w sylabusie, o którym mowa w § 10 ust. 6.”,
i)

ust. 26 otrzymuje brzmienie:
„27. Prowadzący przedmiot ma obowiązek przechowywać prace egzaminacyjne
przez okres co najmniej 1 roku od dnia przeprowadzenia egzaminu.”;

12) w § 22:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Reaktywacja na studia dopuszczalna jest jeden raz na każdym stopniu studiów
na kierunku studiów, w ramach którego student studiował przed skreśleniem z
listy studentów, z zastrzeżeniem ust. 6.”,
b) uchyla się ust. 7,
13) w § 24 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Dziekan Wydziału kieruje wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego
wobec studenta do Rektora, który niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania
wyjaśniającego w szczególności w razie:
1) podejrzenia popełnienia przez studenta czynu, o którym mowa w art. 287 ust. 2
pkt 1-5 Ustawy;
2) stwierdzenia zastosowania manipulacji w tekście pracy dyplomowej mających na
celu ukrycie niesamodzielności pracy dyplomowej;
3) w razie potwierdzenia przez Dziekana Wydziału okoliczności, o których mowa w §
15 ust. 13, § 16 ust. 23 i w § 26 ust. 15 Regulaminu.”;

14) w § 25:
a) ust. 8 i ust. 9 otrzymują brzmienie:
„8. Projekt dyplomowy może być przygotowywany pod kierunkiem opiekuna pracy
będącego nauczycielem akademickim posiadającym co najmniej stopień doktora.
W uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na
przygotowanie projektu pod kierunkiem innej osoby posiadającej kompetencje i
doświadczenie pozwalające na prawidłową jego realizację.
9. Praca dyplomowa może być przygotowywana pod kierunkiem opiekuna pracy
będącego nauczycielem akademickim posiadającym co najmniej stopień doktora
habilitowanego. W uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału może wyrazić
zgodę na przygotowanie pracy pod kierunkiem nauczyciela akademickiego
posiadającego stopień doktora albo pod kierunkiem innej osoby posiadającej
stopień doktora posiadającej kompetencje i doświadczenie pozwalające na
prawidłową realizację pracy dyplomowej.”,
b) uchyla się ust. 10 i ust. 11,
c) ust. 12-14 otrzymują brzmienie:
„12. Opiekun pracy określa tryb oraz harmonogram realizacji umożliwiający jej
terminowe złożenie przez studenta. Opiekun pracy zobowiązany jest także do
weryfikacji pisemnej pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego z
wykorzystaniem JSA. Szczegółowe zasady obsługi prac dyplomowych z
wykorzystaniem JSA w systemie USOS określa Rektor w drodze zarządzenia.
13. W razie dłuższej nieobecności opiekuna pracy, która mogłaby wpłynąć na
opóźnienie przygotowania lub złożenia w ustalonym terminie, a także w innych
uzasadnionych przypadkach, student może złożyć wniosek do Dziekana Wydziału
o zmianę opiekuna pracy. Nowego opiekuna pracy wyznacza Dziekan Wydziału po
zasięgnięciu opinii kierownika jednostki organizacyjnej, w której realizowana jest
praca dyplomowa lub projekt dyplomowy.
14. Student zobowiązany jest wybrać temat projektu dyplomowego – nie później
niż na jeden semestr, a w przypadku pracy dyplomowej – nie później niż na jeden
rok przed planowym terminem ukończenia studiów.. Niespełnienie tego warunku
może być przyczyną odmowy wpisu na semestr dyplomowy lub odpowiednio na
semestr poprzedzający semestr dyplomowy. W przypadku umów określających
zasady współpracy w ramach studiów wspólnych zawartych z innymi uczelniami
terminy wyboru tematów określają te umowy.”,
d) ust. 17 otrzymuje brzmienie:
„17. Projekt dyplomowy lub praca dyplomowa uznawane są za złożone w
terminie, o którym mowa w ust. 15 lub ust. 16, po spełnieniu łącznie
następujących warunków:
1) po zaliczeniu wszystkich przewidzianych programem studiów modułów zajęć;

2) po wprowadzeniu przez studenta do systemu USOS ostatecznej wersji
projektu dyplomowego lub pracy dyplomowej wyłącznie w postaci
elektronicznej;
3) po weryfikacji projektu dyplomowego lub pracy dyplomowej w postaci
elektronicznej z wykorzystaniem JSA;
4) po wprowadzeniu recenzji projektu dyplomowego lub pracy dyplomowej przez
opiekuna pracy i recenzenta w systemie USOS;
5)

po wystawieniu oceny pozytywnej przez opiekuna i recenzenta w systemie
USOS.”,

e) po ust. 17dodaje się ust. 17a w brzmieniu:
„17a. Od negatywnej oceny projektu dyplomowego lub pracy dyplomowej
studentowi przysługuje odwołanie do Dziekana Wydziału w ciągu 14 dni od dnia
wystawienia oceny.”,
f) uchyla się ust. 18,
g) ust. 19-21 otrzymują brzmienie:
„19. Oceny pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego dokonują niezależnie
opiekun pracy oraz recenzent. W przypadku rozbieżności ocen opiekuna pracy i
recenzenta, ostateczna ocena pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego
ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen opiekuna pracy i
recenzenta wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń na
posiedzeniu komisji egzaminu dyplomowego zgodnie z zasadą określoną w § 27
ust. 5.
20. Student ma prawo zapoznać się z treścią recenzji pracy dyplomowej lub
projektu dyplomowego.
21. Punkty ECTS za przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej lub projektu
dyplomowego przyznawane są przez Dziekana Wydziału po spełnieniu wszystkich
warunków, o których mowa w ust. 17.”,
h) w ust. 24 po wyrazie „pracy” dodaje się wyraz „dyplomowej”;
15) w § 26:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do egzaminu dyplomowego może zostać dopuszczony student, który:
1) zaliczył wszystkie przewidziane programem studiów moduły zajęć;
2) złożył pracę dyplomową lub projekt dyplomowy.”,
b) w ust. 4 w zdaniu pierwszym i w ust. 8 na końcu zdania po wyrazie „opiekuna”
dodaje się wyraz „pracy”,
c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Weryfikacja określonych w programie studiów efektów uczenia się w ramach
egzaminów dyplomowych może odbywać się zdalnie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej zgodnie z zasadami ustalonymi przez Rektora w drodze
zarządzenia, o którym mowa w § 11 ust. 10.”,
d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W egzaminach dyplomowych mogą uczestniczyć asystenci studentów z
niepełnosprawnościami, w tym tłumacze języka migowego. Osoby pomagające
studentom z niepełnosprawnościami powinny posiadać zgodę Prorektora ds.
Kształcenia na uczestniczenie w egzaminach dyplomowych.”,
e) w ust. 18 skreśla się zdanie drugie,
f) ust. 26 otrzymuje brzmienie:
„26.
W
przypadku
usprawiedliwionego
nieprzystąpienia
do
egzaminu
dyplomowego lub do ogólnego egzaminu kierunkowego Dziekan Wydziału
wyznacza dodatkowy termin tego egzaminu.”;
16) w § 27:
a) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Absolwentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) złożył projekt dyplomowy albo pracę dyplomową w terminie, o którym mowa w
§ 25 ust. 15;
2) przystąpił do egzaminu dyplomowego w terminie, o którym mowa w § 26 ust.
2;
3) uzyskał średnią ze studiów co najmniej 4,72;
4) uzyskał oceny bardzo dobre zarówno z projektu dyplomowego lub pracy
dyplomowej oraz z egzaminu dyplomowego,
– Komisja lub Dziekan Wydziału mogą przyznać wyróżnienie. Absolwent, któremu
przyznano wyróżnienie otrzymuje dyplom z wyróżnieniem.”,
b) uchyla się ust. 10;
17) w § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przebieg studiów dokumentowany jest w:
1) w teczce akt osobowych studenta, w tym w szczególności w kartach okresowych
osiągnięć studenta;
2) w systemie USOS.”;
18)w § 29 pomija się ust. 1-2, ust. 4, ust. 9 i ust. 13.
§ 2.
W przypadku studentów studiów niestacjonarnych, którzy przed dniem 1 października

2022 r. wznawiali studia zgodnie z § 22 ust. 7 w brzmieniu dotychczasowym, dopuszcza
się możliwość wznowienia studiów na zasadach określonych w § 22 ust. 4 i ust. 6
Regulaminu.
§ 3.
1. Ustala się tekst jednolity Regulaminu studiów wyższych Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie ustalonego uchwałą Senatu AGH nr 56/2019 z
dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia, z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych uchwałą nr 168/2020 z dnia 29 maja 2020 r., uchwałą nr 43/2021 z
dnia 28 kwietnia 2021 r., uchwałą nr 46/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. oraz
niniejszą uchwałą.
2. Tekst jednolity, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od dnia 1 października 2022 r.
i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.

