
Uchwała nr 111/2015  

Senatu AGH z dnia 30 września 2015 r. 

 

w sprawie wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych 

dotyczących uchwalania planów i programów kursów 
dokształcających 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 62 ust. 1 w zw. z art. 68 ust. 1 pkt. 4 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 

572, z późn. zm.) w zw. z art. 12 pkt 6 i art. 22 pkt 4 Statutu AGH z dnia 24 czerwca 

2015 r. uchwala się następujące wytyczne dla rad podstawowych i innych jednostek 

organizacyjnych prowadzących kursy dokształcające w sprawie uchwalania planów 

i programów tych kursów. 

§ 1 

1. W Akademii Górniczo-Hutniczej prowadzone są kursy dokształcające na podstawie 

Regulaminu kursów dokształcających i szkoleń, który określa w szczególności: 

1) zasady tworzenia i uruchamiania kursów dokształcających; 

2) zasady rekrutacji na kursy dokształcające; 

3) zasady organizacji i przebieg kursów dokształcających, w tym prawa i obowiązki 

uczestników kursów; 

4) zasady odpłatności za kursy dokształcające; 

5) uprawnienia i obowiązki kierownika kursów dokształcających oraz nadzór nad kursami 

dokształcającymi. 

2. Regulamin kursów dokształcających i szkoleń w Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie określa Rektor w drodze zarządzenia. 

 

§ 2 

1. Kształcenie na kursach dokształcających odbywa się na podstawie planów i programów 

kursów dokształcających, uchwalonych przez rady podstawowych jednostek 

organizacyjnych lub rady innych jednostek prowadzących kursy dokształcające. 

2. W przypadku, gdy jednostka prowadząca kurs dokształcający nie posiada rady, plan 

i program kursu dokształcającego uchwala Senacka Komisja ds. Kształcenia i Spraw 

Studenckich. 

§ 3 

1. Plan kursu dokształcającego powinien zawierać w szczególności następujące informacje: 

1) nazwę kursu dokształcającego; 

2) wykaz przedmiotów obejmujący liczbę godzin z podziałem na formy zajęć oraz sposób 

ich zaliczenia. 

2. Program kursu dokształcającego powinien w szczególności zawierać: 

1) ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów wraz z wykazem literatury 

obowiązkowej i zalecanej; 

2) określenie formy zaliczenia poszczególnych przedmiotów oraz sposób sprawdzania 

efektów kształcenia; 

3) określenie formy zakończenia kursu dokształcającego. 

 

 



§ 4 

1. Traci moc uchwała nr 141/2010 Senatu AGH z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie 

wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów 

i programów kursów dokształcających. 

2. Traci moc uchwała nr 140/2010 Senatu AGH z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie 

Regulaminu kursów dokształcających w Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica 

w Krakowie. 

3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r. 
 


