rok
akademicki

2021/2022

miesiąc

wrzesień

tydzień
miesiąca

3

Dział Jakości Kształcenia (DJK)

19 września 2022 r. - otwarcie bazy Sylabus
AGH w celu wprowadzania przez Wydziały
programów nowych kierunków studiów I i II
stopnia oraz zmian w programach studiów
rozpoczynających się od roku akademickiego
2023/2024

Dział Organizacji Studiów (DOS)

Dział Studentów Zagranicznych
(DSZ)

Dział Utrzymania Systemów Obsługi
Studiów (DUSOS)

najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem
semestru:
1. pobranie przez pracownika Wydziału z
systemu IRKa (teczka) dokumentów studenta
odbywającego kształcenie w ramach pobytów
krótkoterminowych;
2. przesłanie przez pracownika Wydziału
studentom przyjętym na Wydział w ramach
pobytów krótkoterminowych informacji na temat
procedury wyrobienia legitymacji studenckiej
5 dni po ostatnim dniu sesji poprawkowej - (numer konta, ankieta osobowa, opis
zamknięcie możliwości wpisywania ocen do
procedury);
systemu USOS
3. utworzenie przez pracownika Wydziału grup
oraz wpisanie grafików dla przedmiotów
wydziałowych udostępnianych studentom w
ramach programów wymian (w systemie
USOS);
4. podpięcie przez pracownika Wydziału
przedmiotów wydziałowych studentom w
ramach pobytów krótkoterminowych;
5. zgłaszanie przez Wydział do DSZ informacji o
studentach przyjętych na studia w ramach
podwójnych dyplomów

Centrum Rekrutacji

kwalifikacja na studia 2S/2N - opinie WZR rekrutacja letnia
przekazanie teczek akt osobowych studentów rekrutacja letnia

najpóźniej 14 dni od daty rozpoczęcia
semestru:
wydanie przez pracownika Wydziału legitymacji
studentom w ramach pobytów
krótkoterminowych

2022/2023

październik

2

do 7 dni od daty wydania decyzji
administracyjnej - przekazywanie z Wydziału
do DSZ kopii decyzji administracyjnych w
sprawie zwolnienia z opłat studentów
zagranicznych

12 października 2022 r. - planowane
posiedzenie Senackiej Komisji ds. Kształcenia
(SKK)

10 października 2022 r. - ostateczny termin
na złożenie sprawozdania z wykonania obciążeń
dydaktycznych i polecenia wypłaty za godziny
ponadwymiarowe
Zgłaszanie przedmiotów jako grupy pościgowe
poza programowym cyklem realizacji

przesyłanie list uczestników Programu Prymusi
AGH prowadzącym kursy
przygotowanie dokumentacji do uruchomienia
kursów w ramach Progrmu Prymusi AGH i
przekazanie jej do COK

do 7 dni od daty wydania decyzji przekazywanie z Wydziału do DSZ kopii decyzji
Dziekana Wydziału, działającego z upoważnienia
Rektora AGH, w sprawie zmiany warunków
finansowych odbywania studiów

2022/2023

październik

3

18 października 2022 r. - głosowanie SKK

do 15 października 2022 r. zgłaszanie przez
Wydział do DSZ zmian w toku studiów
studentów zagranicznych (urlopy/ powtarzanie
semestru/ reaktywacja/ przeniesienie/wszczęcie
postępowania o skreśleniu)

2022/2023

listopad

3

16 listopada 2022 r. - planowane posiedzenie
SKK

przekazanie przez Wydział do DSZ danych dla
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

22 listopada 2022 r. - głosowanie SKK

2022/2023

listopad

4/5

najpóźniej koniec listopada - termin złożenia
do weryfikacji przez DJK projektów nowych
programów studiów oraz zmian w programach
studiów I i II stopnia rozpoczynających się od
października w roku akademickim 2023/2024

30 listopada 2022 r. - ostateczny termin na
wystawienie opinii i recenzji projektu
dyplomowego/pracy dyplomowej (przedłużenie
terminu na składanie projektu
dyplomowego/pracy dyplomowej) w przypadku
studiów kończących się w semestrze letnim

podpięcie praktyk przez pracownika Wydziału w
systemie USOS studentom w ramach pobytów
krótkoterminowych

30 listopada 2022 r. - ostateczny termin na
złożenie planu planu obciążenia dydaktycznego

- przygotowanie sprawozdania przez Wydziały
na potrzeby GUS-POLON (stan na 31.12) w
zakresie studentów zagranicznych

- przygotowanie sprawozdania przez Wydziały
na potrzeby GUS-POLON (stan na 31.12)

przygotowanie zestawiania obciążenia
godzinowego dla prowadzących kursy w ramach
Programu Prymusi AGH i przekazanie go do
IDUB

4 stycznia 2023 r.:

2022/2023

styczeń

1

1. zamknięcie bazy Sylabus AGH do edycji w
celu wprowadzania przez Wydziały programów
nowych kierunków studiów I i II stopnia oraz
zmian w programach studiów rozpoczynających
się od października roku akademickiego
2023/2024
2. ostateczny termin wysłania na posiedzenie
SKK zweryfikowanego przez DJK wniosku
Dziekana Wydziału w sprawie utworzenia
nowego kierunku studiów lub zmian w
programie studiów I i II stopnia
rozpoczynających się od października w roku
akademickim 2023/2024

- przygotowanie sprawozdania przez Wydziały
na potrzeby GUS-POLON (stan na 31.12)
- przygotownie sprawozdania organizatorów
studiów podyplomowych na potrzeby GUSPOLON (stan na 31.12.)

zgłaszanie zmian w składzie WZR-ów - przed
rekrutacją (na bieżąco)

Centrum e-Learningu

9 stycznia 2023 r. - otwarcie bazy Sylabus dla
wprowadzania zmian w sylabusach przedmiotów
rozpoczynających się w semestrze letnim roku
akad. 2022/2023 w części niebędącej
elementem programu studiów

2022/2023

styczeń

2022/2023

styczeń

3

17 stycznia 2023 r. - głosowanie SKK

2022/2023

styczeń

4

25 stycznia 2023 r. - podjęcie przez Senat
AGH uchwały w sprawie ustalenia programów
studiów na nowych kierunkach lub zmian w
programach studiów rozpoczynających się od
października w roku akademickim 2023/2024

potwierdzenie poprawności listy imiennej
studentów, stan na 31 grudnia

2

potwierdzenie poprawności listy imiennej
absolwentów z poprzedniago roku
kalendarzowego

11 stycznia 2023 r. - posiedzenie SKK w celu
zaopiniowania projektów programów studiów na
nowych kierunkach lub zmian w programach
studiów rozpoczynających się od października w
roku akademickim 2023/2024

testy egzaminów na platformie UPeL, poprawki
egzaminów

31 stycznia 2023 r. - zgłaszanie propozycji
zmian do Regulaminu studiów AGH

30 dni przed rozpoczęciem semestru:
weryfikacja przez pracownika Wydziału oferty
przedmiotów wydziałowych udostępnianych
studentom w ramach programów wymian

14 lutego 2023 r. - ostateczny termin na
zgłaszanie przez Wydział wykazu przedmiotów
wydziałowych udostępnianych studentom w
ramach programów wymian na kolejny cykl
kształcenia

8 lutego 2023 r. - publikacja programów
studiów rozpoczynających się od października w
roku akademickim 2023/2024

2022/2023

luty

2

14 lutego 2023 r. - zgłaszanie nowych
13 lutego 2023 r. - zamknięcie bazy Sylabus
przedmiotów i modyfikowanie przedmiotów
dla wprowadzania zmian w sylabusach
UBPO na kolejny cykl kształcenia
przedmiotów rozpoczynających się w semestrze
letnim w roku akademickim 2022/2023 - w
części niebędącej elementem programu studiów

- najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem
semestru:
1. pobranie przez pracownika Wydziału z
systemu IRKa (teczka) dokumentów studenta
odbywającego kształcenie w ramach pobytów
krótkoterminowych;
2. przesłanie przez pracownika Wydziału
studentom przyjętym na Wydział w ramach
pobytów krótkoterminowych informacji na temat
procedury wyrobienia legitymacji studenckiej
(numer konta, ankieta osobowa, opis
procedury);
3. utworzenie przez pracownika Wydziału grup
oraz wpisanie grafików dla przedmiotów
wydziałowych udostępnianych studentom w
ramach programów wymian (w systemie
USOS);
4. zgłaszanie przez Wydział do DSZ informacji o
studentach przyjętych na studia w ramach
podwójnych dyplomów"

podpięcie praktyk przez pracownika Wydziału w
systemie USOS studentom w ramach pobytów
krótkoterminowych;

2022/2023

marzec

1

1 marca 2023 r. - rozpoczęcie aktualizacji puli
przedmiotów obieralnych

7 marca 2023 r. - zawieszanie i wycofywanie
przedmiotów UBPO na kolejny cykl kształcenia

dotyczy studentów przyjętych przed 1.10.2019:
przekazanie przez Wydział do DSZ wniosków o
wygaśnięcie uprawnień prodziekanów do
obniżenie/zwolnienie z opłaty/zmianę warunków odblokowywania protokołów
finansowych odbywania studiów - do 7 dni od
daty wpłynięcia wniosku na Wydział
zgłaszanie przez Wydział do DSZ informacji o
przeniesieniu się studenta zagranicznego

30 kwietnia 2023 r.

2022/2023

kwiecień

4/5

otwarcie systemu obsługi rekrutacji - rekrutacja
zimowa
wprowadzanie pytań egzaminacyjnych na
platformę UPeL - rekrutacja zimowa
konfiguracja egzaminów na paltformia UPeL rekrutacja zimowa

1. ostateczny termin na wystawienie opinii i
recenzji projektu dyplomowego/pracy
dyplomowej (przedłużenie terminu na składanie
projektu dyplomowego/pracy dyplomowej) w
30 kwietnia 2023 r. - zakończenie aktualizacji
przypadku studiów kończących się w semestrze
puli przedmiotów obieralnych
zimowym
2. ostateczny termin na składanie wniosków o
uruchomienie edycji studiów podyplomowych
planowanych do uruchomienia w roku akad.
2023/2024

zgłaszanie przez prowadzących przedmioty
(koordynatorów przedmiotów) dziekanowi
wydziału, na którym prowadzone są zajęcia,
chęci prowadzenia konkretnych zajęć zdalnie w
semestrze letnim 2022/2023 w celu
umieszczenia stosownych informacji w tym
zakresie w sylabusie. Wzór zgłoszenia określa
załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 52/2021
Rektora AGH z dnia 10 września 2021 r.

2022/2023

maj

1

najpóźniej początek maja - termin złożenia
do weryfikacji przez DJK projektów nowych
programów studiów oraz zmian w programach
studiów II stopnia rozpoczynających się od
lutego w roku akademickim 2023/2024

otwarcie systemu obsługi rekrutacji - rekrutacja
letnia

2022/2023

czerwiec

1

7 czerwca 2023 r. - ostateczny termin
wysłania na posiedzenie SKK zweryfikowanego
przez DJK wniosku Dziekana Wydziału w sprawie
utworzenia nowego kierunku studiów lub zmian
w programie studiów II stopnia
rozpoczynających się od lutego w roku
akademickim 2023/2024

2022/2023

czerwiec

2

14 czerwca 2023 r. - posiedzenie SKK w celu
zaopiniowania projektów programów studiów na
nowych kierunkach lub zmian w programach
studiów II stopnia rozpoczynających się od
lutego w roku akademickim 2023/2024

przesyłanie przez Wydziały informacji o
przeprowadzonych kursach w ramach Programu
Prymusi AGH

2022/2023

czerwiec

3

20 czerwca 2023 r. - głosowanie SKK

wprowadzanie pytań egzaminacyjnych na
platformę UPeL - rekrutacja letnia
konfiguracja egzaminów na paltformia UPeL rekrutacja letnia

2022/2023

czerwiec

4/5

28 czerwca 2023 r. - podjęcie przez Senat
AGH uchwały w sprawie ustalenia programów
studiów na nowych kierunkach lub zmian w
programach studiów II stopnia
rozpoczynających się od lutego w roku
akademickim 2023/2024

2022/2023

lipiec

1

3 lipca 2023 r. - otwarcie bazy Sylabus dla
wprowadzania zmian w sylabusach przedmiotów
rozpoczynających się w semestrze zimowym w
roku akademickim 2023/2024 - w części
niebędącej elementem programu studiów

2022/2023

lipiec

2

12 lipca 2023 r. - publikacja programów
studiów ustalonych przez Senat na posiedzeniu
w czerwcu 2023 r.

14 września 2023 r. - zamknięcie bazy
Sylabus dla wprowadzania zmian w sylabusach
przedmiotów rozpoczynających się w semestrze
zimowym w roku akademickim 2023/2024 - w
części niebędącej elementem programu studiów

2022/2023

wrzesień

2

16 września 2023 r. - otwarcie bazy Sylabus
AGH w celu wprowadzania przez Wydziały
programów nowych kierunków studiów I i II
stopnia oraz zmian w programach studiów
rozpoczynających się od roku akademickiego
2024/2025

najpóźniej 90 dni przez rozpoczęciem
praktyki - zgłaszanie przez Wydział do DSZ
przyjęcia studenta na praktykę

najpóźniej do końca czerwca 2023 r. uchwała Seantu ws. warunków rekrutacji termin ustawowy podjęcia
uchwała Seantu ws. Olimpiad - termin ustawowy
podjęcia

najpóźniej 60 dni przez rozpoczęciem
realizacji mobilności - zgłaszanie przez
Wydział do DSZ studentów chcących skorzystać
z mobilności wewnątrzunijnej

testy, poprawki egzaminów wstępnych na
platformie UPeL - rekrutacja letnia
kwalifikacja na studia 1S - opinie WZR rekrutacja letnia

najpóźniej 60 dni przez rozpoczęciem
realizacji mobilności - zgłaszanie przez
Wydział do DSZ studentów chcących skorzystać
z mobilności wewnątrzunijnej

kwalifikacja na studia 1S - opinie WZR (w
kolejnych cyklach co tydzień) - rekrutacja letnia

kwalifikacja na studia 1S/1N - opinie WZR rekrutacja letnia
zgłoszenie nowych składów WZR (po wyborach)
na kolejną kadencję
Opublikowanie kalendarza Olimpiady o
Diamentowy Indeks
Uruchomienie systemu e-diament dla
uczestników ODI

zgłaszanie przez prowadzących przedmioty
(koordynatorów przedmiotów) dziekanowi
wydziału, na którym prowadzone są zajęcia,
chęci prowadzenia konkretnych zajęć zdalnie w
semestrze letnim 2022/2023 w celu
umieszczenia stosownych informacji w tym
zakresie w sylabusie. Wzór zgłoszenia określa
załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 52/2021
Rektora AGH z dnia 10 września 2021 r.

