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ZARZĄDZENIE Nr 27/2018 

 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej   

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 25 czerwca 2018 r. 

w sprawie wdrażania Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)  

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 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 

Statutu AGH (uchwała Senatu AGH Nr 95/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. z późn. zm.), 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Zarządzam rozpoczęcie procesu wdrażania w Akademii Górniczo-Hutniczej  

im. Stanisława Staszica w Krakowie nowego systemu informatycznego 

wspomagającego obsługę procesu dydaktycznego „Uniwersyteckiego Systemu Obsługi 

Studiów” (USOS), zwanego dalej Systemem. 

2. Nadzór nad wdrażaniem Systemu sprawuje Komitet Sterujący. 

3. Wdrożenie Systemu prowadzi Uczelniany Zespół Wdrożeniowy. 

4. Wszystkie jednostki Uczelni są zobowiązane współpracować, zarówno z Komitetem, 

jak i z Zespołem, we wszelkich sprawach dotyczących wdrażania Systemu. 

§ 2 

Komitet Sterujący 

1. Rektor powołuje Komitet Sterujący, zwany dalej Komitetem, spośród pracowników 

Uczelni, na wniosek Prorektora ds. Kształcenia, na okres wdrażania Systemu. 

2. Przewodniczącym Komitetu jest Prorektor ds. Kształcenia, który kieruje jego pracami  

i koordynuje wdrażanie Systemu w Uczelni. 

3. O odwołaniu członka Komitetu decyduje Rektor, z własnej inicjatywy, na wniosek 

Przewodniczącego Komitetu lub na prośbę zainteresowanego członka Komitetu. 

4. Komitet podejmuje kluczowe decyzje związane z wdrażaniem Systemu,  

w szczególności w zakresie merytorycznym, organizacyjnym i finansowym. 

5. Dysponentem środków finansowych przeznaczonych na wdrażanie Systemu jest 

Przewodniczący Komitetu, który działa w tym zakresie w oparciu o decyzje Komitetu. 

6. W przypadku gdy środki przeznaczone na wdrażanie Systemu pochodzą z Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) obsługę finansową w tym zakresie 

zapewnia Centrum Obsługi Projektów, a w pozostałym zakresie obsługę finansową 

zapewnia Dział Nauczania.  

§ 3 

Uczelniany Zespół Wdrożeniowy 

1. Rektor powołuje Uczelniany Zespół Wdrożeniowy, zwany dalej Zespołem, spośród 

pracowników Uczelni oraz osób posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie 

wdrażania Systemu, na wniosek Przewodniczącego Komitetu, na okres wdrażania 

Systemu. 

2. Kierownik Zespołu, którego wskazuje Rektor spośród jego członków, kieruje jego 

pracami i jest odpowiedzialny przed Komitetem za realizację wdrożenia Systemu  

w Uczelni. 

3. O odwołaniu członka Zespołu decyduje Rektor, z własnej inicjatywy, na wniosek 

Przewodniczącego Komitetu lub na wniosek kierownika Zespołu lub na prośbę 

zainteresowanego członka Zespołu. 

4. Skład Zespołu może ulegać zmianie w zależności od potrzeb kadrowych  

i organizacyjnych wynikających z wdrażania Systemu. 

5. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) prowadzenie działań, w tym technicznych i informatycznych, organizacyjnych 

związanych z wdrażaniem Systemu; 
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2) wykonywanie wszelkich czynności zleconych przez Komitet; 

3) wprowadzanie jednolitych w skali całej Uczelni zasad wdrażania Systemu, 
określonych przez Komitet. 

6. Wykonując zadania, o których mowa w ust. 5, członkowie Zespołu zobowiązani  

są dbać o bezpieczeństwo informacji, zachować szczególne zasady bezpieczeństwa 

przy wdrażaniu Systemu oraz chronić dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi  

w przepisach obowiązujących w Uczelni. 

7. Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Komitet. 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Traci moc Zarządzenie nr 11/2009 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej  

im. St. Staszica w Krakowie z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie zasad wdrażania 

informatycznego systemu wspomagającego obsługę procesu dydaktycznego w AGH. 

3. Wszelkie inne wątpliwości związane z wdrożeniem Systemu rozstrzyga Rektor. 
 

 

 

 

 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 

 


