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ZARZĄDZENIE Nr 50/2017
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
z dnia 8 listopada 2017 r.
w sprawie utworzenia oraz zasad udziału w programie „Prymusi AGH”
dla najlepszych studentów podejmujących studia pierwszego stopnia
w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 i ust. 4 Statutu AGH
(uchwała Senatu AGH Nr 95/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. z późn. zm.), zarządzam, co
następuje:
§1
Program „Prymusi AGH”
1. W Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie tworzy się program dla
najlepszych studentów podejmujących studia pierwszego stopnia pod nazwą „Prymusi AGH”,
zwany dalej Programem.
2. W ramach Programu Uczelnia oferuje:
1) indywidualny program studiów;
2) miejsce w domu studenckim;
3) dodatkowe nieodpłatne formy kształcenia.
§2
Zasady udziału w Programie
1. W Programie może wziąć udział osoba przyjęta na studia pierwszego stopnia, która podjęła
studia w AGH i spełnia jeden z poniższych warunków:
1) została przyjęta na studia jako laureat lub finalista olimpiady stopnia centralnego, która
uprawnia do podjęcia studiów w AGH z pominięciem warunków rekrutacji na studia
obowiązujących w Uczelni;
2) w roku złożenia egzaminu maturalnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty), z wyłączeniem matury międzynarodowej (dyplomy IB i dyplomy EB)
oraz wykształcenia uzyskanego za granicą, uzyskała w trakcie postępowania
rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia wskaźnik rekrutacyjny w wysokości
co najmniej 950 pkt.
2. Kandydaci spełniający kryteria podane w ust. 1, są kwalifikowani do Programu automatycznie
i zwani są dalej beneficjentami. W celu skorzystania z oferty Programu beneficjenci
zobowiązani są do końca okresu rekrutacji wskazanego w uchwale Senatu AGH w sprawie
warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów
pierwszego i drugiego stopnia w danym roku akademickim wypełnić ankietę wraz
z informacjami, z jakich elementów Programu chcą skorzystać.
3. Listę beneficjentów wraz z wynikami ankiety wypełnionej przez beneficjenta przygotowuje
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, nie później
niż do końca września danego roku.
4. W przypadku niewypełnienia ankiety we wskazanym terminie, w wyjątkowych szczególnie
uzasadnionych przypadkach, Prorektor ds. Kształcenia może wyrazić zgodę na przystąpienie
do Programu przez beneficjenta po terminie wskazanym w ust. 2, nie później niż w terminie
14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w pierwszym semestrze studiów.
5. Każdemu beneficjentowi korzystającemu z oferty Programu zostanie wystawiony PIT-8C
za rok kalendarzowy, w którym korzystał z Programu, na kwotę wysokości uzyskanych
nieodpłatnych świadczeń.
§3
Indywidualny Program Studiów
1. Beneficjent Programu może ubiegać się o indywidualny program studiów (IPS),
w szczególności o opiekę nauczyciela akademickiego (tutora) przez cały okres studiów,
na zasadach określonych w Regulaminie studiów pierwszego i drugiego stopnia Akademii
Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w Krakowie.
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2. W przypadku indywidualnego doboru modułów zajęć w ramach IPS i skorzystania z zajęć
nieobjętych planem studiów opłaty za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów nie są
pobierane.
§4
Miejsce w domu studenckim
1. Uczelnia gwarantuje beneficjentom miejsce w domu studenckim (w standardzie
podstawowym) na pierwszym roku studiów.
2. Miejsce w domu studenckim może być przyznane danej osobie tylko jeden raz.
3. Miejsce w domu studenckim jest przyznawane tylko z jednego tytułu.
4. W celu przyznania miejsca studenckiego student powinien złożyć wniosek o miejsce w domu
studenckim w formie elektronicznej w systemie informatycznym Miasteczka Studenckiego
AGH.
5. Lista beneficjentów przesyłana jest przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną do Miasteczka
Studenckiego.
6. Beneficjentom programu przyznawane są miejsca na zasadach ogólnych obowiązujących
wszystkich przyjętych na pierwszy rok studiów.
7. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych trudną sytuacją materialną Beneficjenta
Uczelnia może udzielić pomocy finansowej w częściowym lub całkowitym pokryciu kosztów
miejsca w domu studenckim w standardzie podstawowym.
§5
Dodatkowe nieodpłatne formy kształcenia
1. W ramach Programu beneficjent może skorzystać z jednej spośród oferowanych
dodatkowych nieodpłatnych form kształcenia, w szczególności kursów, szkoleń, warsztatów,
wycieczek edukacyjnych, staży i praktyk.
2. Maksymalny koszt dodatkowej nieodpłatnej formy kształcenia realizowanej w ramach
Programu wynosi 3 000 zł na jednego beneficjenta Programu.
3. Oferta dodatkowych nieodpłatnych form kształcenia jest przygotowywana przez wszystkie
wydziały na dany rok akademicki i zatwierdzana jest przez Prorektora ds. Kształcenia.
4. Listy beneficjentów wraz z wynikami ankiety przesyłane są na wydziały w celu niezwłocznego
powiadomienia beneficjenta o możliwości skorzystania z tej części Programu i ustalenia
ostatecznych warunków udziału w Programie.
5. W przypadku chęci skorzystania z danej nieodpłatnej formy kształcenia zaproponowanej
przez dany wydział przez większą liczbę beneficjentów niż oferowana liczba miejsc,
pierwszeństwo udziału przysługuje beneficjentom-studentom tego wydziału.
§6
Utrata prawa do udziału w Programie
Beneficjent traci prawo do uczestnictwa w Programie w przypadku:
1) skreślenia z listy studentów z dniem, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna;
2) uzyskania wpisu na drugi semestr studiów z tzw. dopuszczalnym łącznym deficytem
punktów def Pk, o którym mowa w Regulaminie studiów pierwszego i drugiego stopnia
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;
3) uzyskania urlopu od zajęć, z wyłączeniem urlopu zdrowotnego;
4) ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 212 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.).
§7
Koordynacja Programu
Działania prowadzone w ramach Programu koordynuje Prorektor ds. Kształcenia.
§8
Postanowienia końcowe
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
REKTOR
prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
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