
 

Uchwała nr 168/2020  

Senatu AGH z dnia 29 maja 2020 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. 28 ust. 1 pkt 2 oraz art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85,  

z późn. zm.) oraz art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695, z późn. zm.), Senat 

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, po § 29 dodaje się § 29a. PRZEPISY 

EPIZODYCZNE w następującym brzmieniu: 

„§ 29a. PRZEPISY EPIZODYCZNE 

„1. Z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania niektórych 

podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

wprowadzone rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego z powodu 

rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-

CoV-2 oraz do dnia 30 września 2020 r.: 

1) w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, z uwzględnieniem 

zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, Rektor lub działający  

z upoważnienia Rektora Prorektor ds. Kształcenia jest upoważniony 

do podejmowania wszelkich decyzji związanych z organizacją 

studiów wyższych oraz związanych z nimi prawami i obowiązkami 

studentów; 



  

2) we wszystkich indywidualnych sprawach studentów określonych  

w Regulaminie dopuszcza się możliwość składania wniosków przez 

studentów w postaci elektronicznej na wskazany przez Dziekana 

Wydziału adres, wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej  

w domenie zarejestrowanej w Uczelni; w tym zakresie  

§ 2 ust. 8 Regulaminu nie znajduje zastosowania; 

3) dopuszcza się odstępstwa od zasad organizacji roku akademickiego 

2019/2020 określonych w § 6 ust. 2 Regulaminu, w następującym 

zakresie: 

a) w okresie trwania letniej sesji egzaminacyjnej (zarówno 

podstawowej, jak i poprawkowej), w porozumieniu z Dziekanem 

Wydziału oraz uczestniczącymi w danych zajęciach studentami, 

dopuszcza się możliwość realizacji zajęć, o których mowa  

w § 11 ust. 1 pkt 3-4, 8-10 i 12 Regulaminu, których realizacja 

nie była możliwa w związku z okresem zawieszenia zajęć w trybie 

tradycyjnym, 

b) w okresie letniej sesji egzaminacyjnej w części poprawkowej 

dopuszcza się możliwość odstępstw od § 16 ust. 3 Regulaminu  

i przeprowadzania egzaminów w terminach podstawowych, jeśli 

zajęcia nie zostały zrealizowane nie później niż do trzech dni 

przed końcem części podstawowej letniej sesji egzaminacyjnej; 

4) w porozumieniu z uczestniczącymi w danych zajęciach studentami, 

dopuszcza się możliwość odstępstw od tygodniowego wymiaru zajęć, 

o którym mowa w § 7 ust. 11 Regulaminu oraz zmian  

w harmonogramach zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 

2019/2020, o których mowa w § 7 ust. 21 Regulaminu studiów. 

W razie braku porozumienia, ostateczne rozstrzygnięcia w tym 

zakresie podejmuje Dziekan Wydziału.; 

5) w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 dopuszcza się 

możliwość weryfikacji efektów uczenia się i przeprowadzania 

zaliczeń kończących określone zajęcia, egzaminów oraz egzaminów 

dyplomowych, zarówno w trybie tradycyjnym w siedzibie Uczelni, 

jak i w trybie zdalnym, tj. poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem 

technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu  

i rejestrację, na zasadach określonych w wytycznych Prorektora ds. 

Kształcenia; 

6) z uwagi na zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020  



  

i przesunięcie terminów letniej sesji egzaminacyjnej w przypadku 

zaliczeń kończących zajęcia, o których mowa w § 15 oraz  

w przypadku egzaminów, o których mowa w § 16 Regulaminu: 

a) dopuszcza się możliwość przeprowadzania zaliczeń kończących 

zajęcia oraz egzaminów przed rozpoczęciem sesji 

egzaminacyjnej; 

b) prowadzący zajęcia w porozumieniu ze studentami niezwłocznie 

ustalą i dostosują harmonogram zaliczeń, o którym mowa w § 15 

ust. 4 Regulaminu, oraz ogłoszą na stronie internetowej; 

c) egzaminatorzy w porozumieniu ze studentami oraz Dziekanem 

Wydziału niezwłocznie ustalą i dostosują harmonogramy 

egzaminów, o których mowa w § 16 ust. 5 Regulaminu oraz 

ogłoszą na stronie internetowej; 

d) terminy oraz sposób przeprowadzania egzaminów z języka 

obcego w sesji letniej roku akademickiego 2019/2020 określi 

Dyrektor Studium Języków Obcych w uzgodnieniu z Prorektorem 

ds. Kształcenia oraz uczelnianym organem Samorządu Studentów 

oraz niezwłocznie ogłosi studentom na stronie internetowej; 

7) Dziekan Wydziału, na wniosek studenta złożony w terminie 

umożliwiającym jego rozpoznanie do 30 września 2020 r.,  

z przyczyn określonych w ust. 1, może wyrazić zgodę na 

indywidualną organizację studiów (IOS), o której mowa  

w § 9 Regulaminu, zarówno w roku akademickim 2019/2020, jak  

i w roku akademickim 2020/2021, biorąc pod uwagę możliwości 

zrealizowania efektów uczenia się przypisanych do przedmiotu lub 

modułu zajęć; 

8) Dziekan Wydziału może dopuścić realizację efektów uczenia się 

przypisanych do praktyk zawodowych lub praktyk dyplomowych lub 

zajęć terenowych w sposób odmienny niż przewidziany w programie 

studiów na danym kierunku studiów, poziomie i profilu; 

9) Dziekan Wydziału może przesunąć terminy realizacji lub odstąpić od 

semestrów kontrolnych określonych w zasadach studiowania,  

o których mowa w § 7 ust. 17 pkt 3 Regulaminu; 

10) w przypadku braku możliwości realizacji efektów uczenia się 

przypisanych do przedmiotu lub modułu zajęć realizowanych  

w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020,  



  

w szczególności w ramach praktyki zawodowej lub zajęć 

terenowych, Dziekan Wydziału może przenieść obowiązki wynikające 

z programu studiów na danym kierunku studiów, poziomie i profilu 

dotyczące realizacji i zaliczenia danego przedmiotu lub modułu zajęć 

na semestr lub semestry w roku akademickim 2020/2021; w tym 

przypadku: 

a) § 17 ust. 3 Regulaminu może nie znajdować zastosowania, zaś 

liczba punktów ECTS wymagana do zaliczenia semestru studiów 

realizowanego w semestrze letnim w roku akademickim 

2019/2020 może ulec zmniejszeniu o liczbę punktów ECTS 

przypisaną do przedmiotu lub modułu zajęć, którego obowiązek 

realizacji i zaliczenia został przeniesiony na kolejny semestr 

studiów, a liczba punktów ECTS wymaganych do zaliczenia 

semestru studiów realizowanego w roku akademickim 2020/2021 

może wówczas ulec odpowiednio zwiększeniu, 

b) przeniesione na kolejny semestr lub semestry w roku 

akademickim 2020/2021 przedmioty lub moduły zajęć nie są 

uwzględniane do deficytu punktów def Pk, 

c) Dziekan Wydziału ustala termin zaliczenia w roku akademickim 

2020/2021 (semestr zimowy lub semestr letni) przedmiotu lub 

modułu zajęć, którego obowiązek realizacji i zaliczenia został 

przeniesiony na kolejny semestr studiów, 

d) student ma obowiązek zaliczyć przedmiot lub moduł zajęć, 

którego obowiązek realizacji i zaliczenia został przeniesiony na 

kolejny semestr studiów w terminie ustalonym przez Dziekana 

Wydziału, o którym mowa w lit. c); 

11) w przypadku braku możliwości realizacji efektów uczenia się 

przypisanych do przedmiotu lub modułu zajęć realizowanych  

w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 i powstałymi  

w związku z tym zaległościami w nauce, dopuszcza się możliwość 

udzielenia wpisu na ostatni semestr studiów pierwszego stopnia 

realizowany w roku akademickim 2020/2021 bez konieczności 

zaliczenia wszystkich wymaganych planem wcześniejszych 

semestrów studiów modułów zajęć; w tym przypadku § 17 ust. 12 

Regulaminu nie znajduje zastosowania; 

12) Prorektor ds. Kształcenia, na wniosek Dziekana Wydziału, może 

wyrazić zgodę na wydłużenie terminów wynikających z Regulaminu, 



  

w szczególności: 

a) terminu na zaliczenie semestru studiów oraz potwierdzenie 

uzyskania wpisu na kolejny semestr studiów, o którym mowa  

w § 17 ust. 6 Regulaminu, 

b) terminu na złożenie prac dyplomowych, o którym mowa  

w § 25 ust. 15 pkt 2 Regulaminu; 

13) Dziekan Wydziału w porozumieniu z przedstawicielami Wydziałowej 

Rady Samorządu Studentów może dostosować i wprowadzić zmiany 

w szczegółowych zasadach dyplomowania, związanych z organizacją 

i przebiegiem egzaminu dyplomowego, o których mowa w § 26 ust. 

11 Regulaminu, w tym także w zakresie ogólnego egzaminu 

kierunkowego; w razie braku porozumienia ostateczne 

rozstrzygnięcia w tym zakresie podejmuje Dziekan Wydziału; 

14) dopuszcza się możliwość udzielenia urlopu od zajęć, o którym mowa 

w § 20 ust. 6 Regulaminu w trakcie trwania semestru letniego  

w roku akademickim 2019/2020, na wniosek studenta,  

w szczególności w przypadku braku możliwości powrotu na zajęcia 

realizowane na terenie Uczelni; 

15) szczegółową organizację roku akademickiego 2020/2021 ustali 

Rektor po zasięgnięciu opinii uczelnianego organu Samorządu 

Studentów i poda do wiadomości nie później niż do dnia 31 sierpnia 

2020 r. 

2. Wprowadza się obowiązek korzystania przez studentów, pracowników 

oraz inne osoby przeprowadzające zaliczenia lub egzaminy z poczty 

elektronicznej w domenie zarejestrowanej w Uczelni.”. 

§2. 

Pozostałe postanowienia Regulaminu studiów wyższych Akademii 

Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie nie ulegają 

zmianie. 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą do dnia 

30 września 2020 r. 


