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ZARZĄDZENIE Nr 32/2019 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 19 lipca 2019 r. 

w sprawie szczegółowych zasad organizacji kursów „Roku Zerowego” 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz.U. 2018 poz.1668 z późn.zm.), zarządzam następujący sposób organizacji 

kursów Roku Zerowego:  

1. Akademia Górniczo-Hutnicza postanawia uruchomić kursy przygotowawcze, 

w okresie poprzedzającym rekrutację kandydatów na studia I stopnia, zwane dalej 
kursami Roku Zerowego. 

2. W ramach kursów Roku Zerowego prowadzone będą kursy z zakresu matematyki, 

fizyki, chemii i geografii, których celem jest lepsze przygotowanie kandydatów do 
studiów technicznych, a przez to zwiększenie efektywności studiowania. 

3. Kursy Roku Zerowego mogą być zorganizowane jako: 
− kursy stacjonarne prowadzone w AGH, 

− kursy zamiejscowe prowadzone pod patronatem AGH, 

− indywidualne kursy nauczania na odległość, organizowane przez Centrum  
e-Learningu AGH. 

4. Fakt ukończenia kursu będzie poświadczony zaświadczeniem wydanym uczestnikowi 
kursu. 

5. Zajęcia kursowe z wszystkich przedmiotów wymienionych w ust. 2 będą 

organizowane przez Centrum Rekrutacji AGH, przy współudziale Wydziałów: 
Matematyki Stosowanej, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Inżynierii Materiałowej 

i Ceramiki oraz Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. 

6. Zajęcia kursowe na odległość z przedmiotów wymienionych w ust. 2 będą 
organizowane przez Centrum e-Learningu, przy współudziale Wydziałów: Matematyki 

Stosowanej, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz 
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.  

7. Zajęcia kursowe z przedmiotów wymienionych w ust. 2 będą realizowane zgodnie  

z planami i programami kursów z poszczególnych przedmiotów, uchwalonymi przez 
organizatorów kursu tj. Wydział Matematyki Stosowanej, Wydział Fizyki i Informatyki 

Stosowanej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Wydział Geologii, 
Geofizyki i Ochrony Środowiska. 

8. Plany i programy kursów będą dostępne na stronie internetowej Uczelni 

www.agh.edu.pl.  
9. Szczegółowe harmonogramy kursów będą ustalone przez Pełnomocnika Rektora  

ds. Roku Zerowego. 

10. Powołuję na Pełnomocnika Rektora ds. Roku Zerowego dr Jerzego Stochela oraz na 
jego zastępców:  

1) ds. matematyki – dr Marzennę Pytel-Kudelę,  
2) ds. fizyki – prof. dr hab. Janusza Wolnego,  

3) ds. chemii – dr inż. Agnieszkę Łącz, 

4) ds. geografii – dr inż. Roberta Kaczmarczyka, 
5) ds. nauczania na odległość – prof. dr hab. inż. Jana Kusiaka,  

6) ds. organizacyjnych – dr inż. Tomasza Pełecha-Pilichowskiego, 

7) ds. kontaktów ze szkołami średnimi – mgr inż. Elżbietę Barcikowską-Chromiec. 

11. Nadzór organizacyjny nad całością sprawować będzie Prorektor ds. Kształcenia. 

12. Kursy Roku Zerowego odbywające się poza terenem Akademii Górniczo-Hutniczej 
będą dofinansowane przez Uczelnię w wysokości do 50% kosztów.  

13. Jeżeli pomiędzy AGH i Szkołą ponadpodstawową jest zawarta umowa o patronat AGH 
dopuszcza się możliwość całkowitego zwolnienia z opłaty. Decyzję o zwolnieniu  

z opłaty podejmuje Prorektor ds. Kształcenia na wniosek Szkoły. 
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14. Zajęcia na odległość (za pośrednictwem Internetu lub korespondencyjnie) będą 

finansowane przez AGH w 100%.  
15. Począwszy od roku szkolnego 2019/2020 ustala się następującą liczebność grup:  

− grupa kursowa 5 – 9 osób, 

− grupa kursowa 10 – 18 osób, 
− grupa kursowa 19 – 25 osób. 

16. Wysokość opłat wnoszonych przez uczestników kursów Roku Zerowego w zależności 

od wybranej grupy, na początku roku szkolnego określi Prorektor ds. Kształcenia 
zamieszczając kwoty w „Informacjach organizacyjnych dotyczących Roku Zerowego”. 

17. Studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje nauczycieli będą organizowane przez 
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej.  

18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

19. Traci moc Zarządzenie nr 34/2018 Rektora AGH z dnia 10 września 2018 r. 
w sprawie szczegółowych zasad organizacji kursów „Roku Zerowego”. 

 
 

 

 
 

R E K T O R 

 

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


