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Wstęp
Używany w regulaminie termin:
1. „Dziekan” odnosi się odpowiednio do kierownika jednostki pozawydziałowej (np.
Szkoły),
2. „Rada Wydziału” odnosi się również do właściwego organu kolegialnego jednostki
pozawydziałowej,
3. „Statut” oznacza Statut Akademii Górniczo-Hutniczej,
4. termin „Ustawa” oznacza ustawę „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” z dnia 27 lipca
2005 (Dz.U. Nr 164 (2005) poz. 1365 z późn. zmianami),
5. „Standardy Kształcenia” oznacza wymagania, jakie muszą spełniać plany
i programy nauczania dla danego kierunku studiów i poziomu kształcenia, określone
rozporządzeniem właściwego Ministra,
6. „ECTS” oznacza liczbę punktów przyporządkowaną każdemu przedmiotowi zgodnie
ze standardami kształcenia, z uwzględnieniem zasad ogólnych określonych
w European Credit Transfer and Accumulation System — User's Guide —
Komisja Europejska, 14.02.2005 r. (Europejski System Transferu i Akumulacji
Punktów),
7. „języki kongresowe” oznacza: język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański,
rosyjski.

4. Łączny czas trwania stacjonarnych studiów I i II stopnia nie może być krótszy niż 10
semestrów.
Studia niestacjonarne mogą trwać o jeden lub dwa semestry dłużej niż odpowiednie
studia stacjonarne.
5. Faktyczny czas studiów wynika z planów studiów i czasu koniecznego dla realizacji
programu kształcenia zgodnego ze standardami kształcenia danego kierunku przy
założeniu, że tygodniowy wymiar zajęć nie może przekraczać wartości
maksymalnych, o których mowa w §13 niniejszego Regulaminu.
§5
1. Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone są w zakresie
kierunku kształcenia, zgodnie z planem i programem uchwalonym przez Radę
Wydziału z uwzględnieniem standardów kształcenia oraz wytycznych Senatu AGH.
2. W Akademii Górniczo-Hutniczej mogą być również prowadzone studia w zakresie
makrokierunku, a także studia międzykierunkowe.
3. W przypadku opisanym w ust. 2, przyjęcie studentów na poszczególne kierunki
następuje najpóźniej po upływie pierwszego roku studiów.
4. Po złożeniu ślubowania o treści:
Ślubuję uroczyście, że jako student Akademii Górniczo-Hutniczej, będę
systematycznie i pilnie zdobywać wiedzę, dbać o dobre imię Uczelni i zachowywać
postawę godną studenta i świadomego obywatela swojego kraju
i po immatrykulacji student otrzymuje indeks, legitymację studencką i nabywa prawa
studenta.
5. Przełożonym studentów w Uczelni jest Rektor, a na Wydziale Dziekan.
§6
1. Przyjęcie na studia I stopnia w Akademii Górniczo-Hutniczej następuje na zasadach
określonych w Uchwale Senatu AGH zgodnie z przepisami Ustawy.
2. O przyjęcie na studia I stopnia w AGH mogą ubiegać się kandydaci posiadający
świadectwo dojrzałości lub równorzędne zagraniczne.
3. Zasady kwalifikacji na studia II stopnia określa uchwała Senatu AGH uwzględniając
przepisy Ustawy oraz opinie Rad Wydziałów, w tym warunki jakie winien spełniać
kandydat na studia II stopnia, w szczególności w odniesieniu do osób, które
studiowały inny kierunek na studiach I stopnia.
4. Kandydaci na studia II stopnia winni posiadać tytuł zawodowy magistra, licencjata,
inżyniera lub równorzędny.
§7
Osoby nie będące obywatelami polskimi mogą podejmować studia na warunkach określonych
w Ustawie i przepisach wykonawczych oraz w Zarządzeniu Rektora.

§1
1. Studenci i pracownicy AGH tworzą samorządną społeczność akademicką; jako jej
członkowie współdecydują o sprawach Uczelni i są współodpowiedzialni za
wykonanie jej zadań.
2. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o przepisy Regulaminu powinny
wypływać ze zrozumienia potrzeb, praw i obowiązków młodzieży akademickiej i być
zgodne z dobrem społecznym, z Ustawą oraz Statutem.
3. Przepisy niniejszego regulaminu są zgodne z zasadami ujętymi w Wielkiej Karcie
Uniwersytetów Europejskich oraz wymogami procesu bolońskiego.
§2
1. W Akademii Górniczo-Hutniczej prowadzone są następujące formy kształcenia:
1. studia I stopnia, tj. studia inżynierskie lub licencjackie,
2. studia II stopnia tj. studia magisterskie,
3. jednolite studia magisterskie,
4. studia III stopnia, tj. studia doktoranckie,
5. studia podyplomowe,
6. kursy dokształcające.
2. Niniejszy regulamin określa organizacje i tok studiów w formach wymienionych
w punktach a)–c) oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta.
3. Akademia Górniczo-Hutnicza wydaje dyplomy i nadaje następujące tytuły zawodowe:
1. dyplom inżyniera — tytuł zawodowy „inżynier”,
2. dyplom licencjata — tytuł zawodowy „licencjat”,
3. dyplom magistra — tytuł zawodowy „magister”,
4. dyplom magistra inżyniera — tytuł zawodowy „magister inżynier”.
§3
1. Zajęcia dydaktyczne w AGH mogą być prowadzone w języku obcym na warunkach
określonych w Zarządzeniu Rektora.
2. Zajęcia dydaktyczne w AGH mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod
i technik nauczania na odległość.
§4
1. Czas trwania studiów stacjonarnych może wynosić:
1. dla studiów I stopnia (licencjackich): od 6 do 8 semestrów;
2. dla studiów I stopnia (inżynierskich): 7 lub 8 semestrów;
3. dla studiów II stopnia (magisterskie): 3 lub 4 semestry;
4. dla jednolitych studiów magisterskich: od 9 do 12 semestrów.
2. Okres studiów I stopnia może być przedłużony o czas trwania praktyki zawodowej,
jeżeli wymaga tego spełnienie standardów kształcenia.
3. Senat AGH może określić warunki zwalniania studenta z obowiązku odbycia praktyki.

Rozdział 2
Prawa i obowiązki studenta
§8
Student ma prawo do:
1. wyboru kierunku i specjalności studiów w miarę możliwości Uczelni i Wydziału,
1. decyzję o zakwalifikowaniu studenta na określony kierunek studiów
podejmuje podczas rekrutacji właściwa Komisja Rekrutacyjna, a w przypadku
opisanym w §5 ust. 3 Dziekan Wydziału;
2. decyzję o zakwalifikowaniu studenta na określoną specjalność podejmuje
Dziekan Wydziału;
2. zmiany Wydziału w AGH za zgodą Dziekanów obu wydziałów;
3. studiowania według indywidualnych planów studiów i programów nauczania po
spełnieniu wymagań określonych uchwałą właściwej Rady Wydziału;
4. odbywania staży i praktyk poza planem studiów za zgodą Dziekana Wydziału;
5. studiowania poza swoim kierunkiem podstawowym na innych kierunkach za zgodą
Dziekana Wydziału, jeżeli student wypełnia wszystkie obowiązki związane z tokiem
studiów na kierunku podstawowym; zgodę na równoczesne studiowanie więcej niż
jednego kierunku może otrzymać student, który zaliczył przynajmniej jeden rok
studiów na kierunku podstawowym;
6. odbycia części studiów w innej uczelni, w tym również poza granicami kraju, na
warunkach określonych w porozumieniach lub umowach zawartych przez AGH, po
spełnieniu wymagań w nich określonych lub z własnej inicjatywy, po spełnieniu
warunków, o których mowa w §15 ust. 6;
7. wyrażania opinii o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, w tym oceniania zajęć
dydaktycznych według zasad ustalonych przez Statut;
8. zgłaszania do Władz Uczelni postulatów dotyczących procesu kształcenia
i wychowania oraz funkcjonowania Uczelni;
9. wyboru Władz Uczelni, określonego Ustawą i Statutem;
10. uczestniczenia w organach kolegialnych Uczelni oraz wyboru do nich przedstawicieli
studentów;
11. współdecydowania poprzez organa Samorządu Studentów w sprawach związanych
z procesem kształcenia i wychowania, przyznawaniem pomocy materialnej oraz
nagród i wyróżnień, a także podziałem środków przeznaczonych na cele studenckie;
12. zrzeszania się w kołach naukowych oraz uczestniczenia w pracach naukowych
realizowanych w Uczelni;
13. zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich;
14. nagród i wyróżnień;
15. pomocy materialnej według zasad określonych odrębnymi przepisami;
16. rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych, korzystania
w tym celu z urządzeń i środków uczelnianych, środowiskowych oraz pomocy
Uczelni;
17. odbywania stażu przygotowującego do podjęcia obowiązków nauczyciela
akademickiego (na zasadach określonych w Statucie);
18. odwołania się do Rektora AGH od decyzji Dziekana Wydziału.

