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„INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA” 

Działanie 12: Integracja procesu kształcenia z badaniami naukowymi. 

Cel szczegółowy (III-3): uruchomienie nowych kierunków studiów, m.in. poświęconych 

sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowemu i analizie danych, w których kształcenie 

prowadzone będzie w powiązaniu z projektami badawczymi prowadzonymi w jednostkach 

realizujących badania w priorytetowych obszarach badawczych. 

 

REGULAMIN WSPARCIA 

dla uruchamianych nowych kierunków studiów I i II stopnia, w których kształcenie 

prowadzone będzie w jednostkach realizujących badania w priorytetowych obszarach 

badawczych określonych w AGH w ramach Projektu IDUB. 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Zasady realizacji Projektu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” w AGH 

(zwanego dalej Projektem), w tym organizację konkursów, określa Zarządzenie Rektora 

nr12/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. oraz Podręcznik Projektu. 

2. Regulamin Wsparcia określa zasady przyznawania środków finansowych służących 

przygotowaniu i uruchomieniu kształcenia na studiach I i/lub II stopnia, w szczególności 

m.in. poświęconych sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowemu i analizie danych. 

Szczegółowe cele konkursu sformułowane są w opisie Działania 12 we wniosku 

będącym załącznikiem do umowy ze Skarbem Państwa na realizację Projektu w AGH, 

a także i w podręczniku IDUB (str. 21-22). 

3. Wsparcie dotyczy kierunków uruchamianych począwszy od roku akademickiego 

2020/21 r. 

4. Merytorycznej oceny wniosków dokonuje Zespół ds. Kształcenia IDUB, kierując  

się uzasadnieniem wniosku określonym w §2 ust.5, 6. 

5. Efekty merytoryczne realizacji wsparcia monitoruje Zespół ds. Kształcenia IDUB,  

a wnioski przedstawia Zespołowi Zarządzającemu Projektem. 

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY WNIOSKOWANIA 

1. Wnioski mogą składać Dziekani Wydziałów, na których będą prowadzone nowe kierunki 

studiów, którzy powołają Zespół i Kierownika Zespołu odpowiedzialnych za 

przygotowanie merytoryczne nowego kierunku. 

2. Nowo uruchamiany kierunek kształcenia musi w istotny sposób wzmocnić renomę AGH, 

być innowacyjny (tzn. m.in. uwzględniać najnowsze osiągnięcia bądź trendy w nauce, 

technice lub otoczeniu społeczno-gospodarczym, bądź ich zastosowanie w praktyce lub 

życiu codziennym). 

3. Wniosek o wsparcie może zostać złożony po utworzeniu nowego kierunku studiów przez 

Rektora AGH zgodnie z Zarządzeniem Rektora AGH nr 15/2019 z dnia 26 kwietnia 2019r 

oraz spełnieniu wszystkich wymagań formalnych opisanych w ust 4-7. 
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4. Wniosek należy złożyć elektronicznie poprzez formularz zamieszczony na stronie 

Projektu IDUB. 

5. Wniosek o wsparcie finansowe dla uruchomienia nowego kierunku musi zawierać 

zestawienie poniesionych kosztów przygotowania programu nowego kierunku, w tym 

m.in. wynagrodzenie osobowe zespołu oraz koszty przygotowania materiałów 

dydaktycznych. 

6. Uzasadnienie wniosku musi precyzować cel utworzenia nowego kierunku studiów i 

zakres kształcenia ze szczególnym wskazaniem: 

a) przypisania kierunku do konkretnego POB oraz dyscypliny naukowej realizowanej  

w AGH; 

b) powiązania merytorycznego modułów zajęć i ich istotnego znaczenia dla realizacji 

POB, potwierdzonego m.in. potrzebami krajowego/regionalnego rynku pracy (na 

przykład w oparciu o dostępne wyniki badań lub analiz, w tym przeprowadzone 

przez Zespół odpowiedzialny za przygotowanie merytoryczne nowego kierunku 

samodzielnie lub na zlecenie); 

c) powiązania zajęć dydaktycznych z badaniami naukowymi prowadzonymi w POB 

przez Wydział; 

d) roli i zaangażowania profesorów (Visiting Professors) z wiodących uczelni 

światowych w realizację modułów przewidzianych na nowym kierunku studiów, 

współpracy z zagranicznymi ekspertami oraz specjalistami z przemysłu; 

e) stopnia obieralności modułów (w oparciu o Uczelnianą Bazę Przedmiotów 

Obieralnych) i nowych metod kształcenia. 

7. Do wniosku należy dołączyć informacje o spełnieniu poniższych kryteriów: 

a) liczba studentów przypadająca na jednego nauczyciela akademickiego pracownika 

nie większa niż 10: obliczona jako planowana liczba studentów w stosunku do liczby 

pracowników przypisanych do danego kierunku; 

b) dla studiów I stopnia - kierunek został uruchomiony z minimalną liczbą studentów 

równą 45 na pierwszym roku studiów, przy czym planowana liczba miejsc na nowym 

kierunku jest nie mniejsza niż 60; 

c) dla studiów II stopnia - kierunek został uruchomiony z minimalną liczbą studentów 

równą 15 na pierwszym roku studiów, przy czym planowana liczba miejsc na nowym 

kierunku jest nie mniejsza niż 30. 

8. Tworzenie nowego kierunku powinno być związane z likwidacją przynajmniej jednego 

z dotychczasowych kierunków w tej samej jednostce, które nie odpowiadają potrzebom 

rynku pracy i/lub nie cieszą się wystarczającym zainteresowaniem kandydatów  

(w szczególności dotyczy studiów I stopnia). Do wniosku należy dołączyć kopię pisma 

dziekana wydziału do Rektora w sprawie likwidacji dotychczasowego kierunku. 

9. Warunek wskazany w ust. 8 nie dotyczy kierunków uruchamianych w roku akademickim 

2020/21. 
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§3. ZASADY FINANSOWANIA I ROZLICZANIA 

1. W ramach wsparcia możliwe są następujące działania: 

a. pokrycie kosztów przygotowania programu studiów (wynagrodzenie osobowe dla 

Zespołu) do kwoty 35 tys. zł, 

b. refinansowanie do 50% kosztów przygotowania materiałów dydaktycznych  

(np. podręczniki, skrypty, instrukcje, kursy e-learnigowe itp.) na podstawie 

przedstawionych faktur i rachunków, 

c. refinansowanie do 50% kosztów zakupu oprogramowania dedykowanego do realizacji 

zajęć na nowym kierunku studiów na podstawie przedstawionych faktur i rachunków, 

2. Działania są realizowane bez konkursu, na podstawie kolejności wpływu wniosków, do 

wyczerpania limitu środków finansowych. 

3. Przyznanie środków nastąpi po uruchomieniu kierunku (zgodnie z §2 ust.7). 

4. Wniosek należy złożyć do 3 miesięcy po pierwszym uruchomieniu kierunku. 

5. W ramach merytorycznego wsparcia należy złożyć Zespołowi ds. Kształcenia IDUB po 

zakończeniu każdego roku akademickiego, w pierwszym cyklu realizacji studiów, 

sprawozdanie (załącznik nr 2) z realizacji programu nowego kierunku studiów. 

 

Załączniki: 

1. Formularz wniosku. 

2. Formularz sprawozdania. 


