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Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie
Sprawozdanie Rektora
Akademii Rolniczej im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie
z dzia³alnoci Uczelni w 2003 roku
Sprawozdanie z dzia³alnoci Akademii Rolniczej im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie opracowano zgodnie
z art. 48 ust. 1 Ustawy o Szkolnictwie Wy¿szym z dn. 12 wrzenia 1990 r., na podstawie materia³ów
przygotowanych przez prorektorów, dyrektora administracyjnego, kwestora oraz kierowników jednostek
ogólnouczelnianych. Opracowanie zawiera szczegó³owe informacje liczbowe wraz z komentarzami
obejmuj¹ce rok kalendarzowy 2003 i rok akademicki 2002/2003.

1. Struktura uczelni
W Akademii Rolniczej w Krakowie w 2003 roku funkcjonowa³o 7 wydzia³ów posiadaj¹cych pe³ne prawa akademickie oraz Miêdzywydzia³owe Studium Biotechnologii  jednostka dydaktyczna z uprawnieniami do prowadzenia kierunku studiów biotechnologia.
W struktury wydzia³ów: Rolniczo-Ekonomicznego,
Hodowli i Biologii Zwierz¹t, In¿ynierii rodowiska i Geodezji, Lenego, Ogrodniczego, Techniki i Energetyki
Rolnictwa oraz Technologii ¯ywnoci wchodzi³o 88 jednostek naukowo-dydaktycznych (72 katedry i 16 zak³adów) 22 stacje dowiadczalne, 7 pracowni komputero-

wych, laboratorium hydrotechniczne, pracownia mikroskopii elektronowej i szklarnia.
Ponadto w uczelni funkcjonowa³o 10 jednostek ogólnouczelnianych: Biblioteka G³ówna, Studium Jêzyków
Obcych, Studium Wychowania Fizycznego, Studium
Doktoranckie, Zak³ad Doradztwa Rolniczego, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Centrum Kongresowe z Klubem Akademickim Arka, Rzecznik Patentowy, Leny
Zak³ad Dowiadczalny w Krynicy oraz Zamiejscowy
Orodek Dydaktyczny w Krynicy.

2. Zarz¹dzanie uczelni¹
2.1. Dzia³alnoæ Senatu
W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31
grudnia 2003 r. odby³o siê 7 posiedzeñ Senatu, na których podjêto 88 uchwa³ o charakterze stanowi¹cym lub
opiniuj¹cym.
Uchwa³y te dotyczy³y spraw:
 osobowych,
 organizacyjnych (m.in. powo³anie Miêdzywydzia³owego Studium Biotechnologii, zatwierdzenie regulaminu
Wydawnictwa AR, zmiany w strukturze administracji
uczelni),
 obejmuj¹cych ustawowe i statutowe kompetencje Senatu (m.in. zatwierdzenie sprawozdania z dzia³alnoci
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uczelni za rok 2002, planu rzeczowo-finansowego
uczelni za rok 2002, uchwalenie planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2003, okrelenie zasad rekrutacji na studia, powo³anie nowych specjalnoci,
okrelenie wymiaru pensum dydaktycznego i zasad
jego rozliczania, nowelizacja Statutu Akademii Rolniczej, dysponowanie maj¹tkiem nieruchomym uczelni),
 wymagaj¹cych wypowiedzi spo³ecznoci akademickiej uczelni (m.in. ustanowienie Jubileuszowej Odznaki Piêædziesiêciolecia, powo³anie Akademickiego
Centrum Naukowo-Technologicznego AKCENT Ma³opolska, dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich).
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2.2. Akty normatywne
Wykonuj¹c uchwa³y Senatu, na podstawie ogólnej
klauzuli kompetencyjnej zawartej w art. 49 ustawy
z dnia 12 wrzenia 1990 r. o szkolnictwie wy¿szym
i w Statucie Akademii Rolniczej, w 2003 r. rektor wyda³
26 zarz¹dzeñ oraz 12 pism okólnych.
2.2.1. Zarz¹dzenia rektora
Zarz¹dzenia wydane przez rektora w 2003 r. to:
 zarz¹dzenia wykonawcze do uchwa³ Senatu dotycz¹ce najczêciej wewnêtrznych spraw organizacyjnych
uczelni,
 zarz¹dzenia wynikaj¹ce z obowi¹zku stosowania
w uczelni przepisów ustawowych i innych powszechnie obowi¹zuj¹cych np.: zarz¹dzenie w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówieñ publicznych;
w sprawie wdro¿enia uczelnianego planu kont, dotycz¹ce programu przysposobienia obronnego studentów w uczelni, w sprawie dni wolnych od pracy,
 zarz¹dzenia porz¹dkowe.
Wykaz zarz¹dzeñ wydanych w 2003 r.
1/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym
uczelni,
2/2003 z dnia 11 lutego 2003 r.
w sprawie przekszta³cenia Zak³adu Jazdy Konnej,
3/2003 z dnia 18 lutego 2003 r.
w sprawie zasad funkcjonowania w domach studenckich wydzielonych miejsc przeznaczonych do
czasowego zakwaterowania pracowników i doktorantów AR na zasadach hotelowych,
4/2003 z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówieñ
publicznych,
5/OC/2003 z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie obowi¹zku szkolenia w zakresie obrony
cywilnej i powszechnej samoobrony ludnoci
w 2003 r.,
6/2003 z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie wdro¿enia uczelnianego planu kont,
7/2003 z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale
Ogrodniczym,
8/2003 z dnia 9 kwietnia 2003 r.
w sprawie uznania warunków wystêpuj¹cych na niektórych stanowiskach pracy w uczelni za szkodliwe
dla zdrowia lub uci¹¿liwe oraz wyp³acania dodatków
z tego tytu³u,
9/2003 z dnia 9 kwietnia 2003 r.
w sprawie gospodarki pomieszczeniami uczelni,
10/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie dni wolnych od pracy,
11/2003 z dnia 7 maja 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³aty dla kandydatów na studia w roku akademickim 2003/2004,

12/2003 z dnia 20 maja 2003 r.
w sprawie wdro¿enia Regulaminu Wydawnictwa AR,
13/2003 z dnia 22 maja 2003 r.
w sprawie utworzenia Miêdzywydzia³owego Studium Biotechnologii,
14/2003 z dnia 4 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany w Regulaminie wewnêtrznej gospodarki finansowej AR,
15/2003 z dnia 17 czerwca 2003 r.
w sprawie gospodarki pomieszczeniami uczelni,
16/2003 z dnia 7 lipca 2003 r.
w sprawie wymiaru pensum dydaktycznego, warunków jego obni¿ania oraz zasad ustalania godzin obliczeniowych w roku akademickim 2003/2004,
17/2003 z dnia 7 lipca 2003 r.
w sprawie odp³atnoci za studia zaoczne (czesne)
oraz odp³atnoci za powtarzanie przedmiotu i powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych i zaocznych w roku akademickim 2003/2004,
18/2003 z dnia 8 lipca 2003 r.
w sprawie nowelizacji Regulaminu rektorskiego
funduszu stypendialnego AR,
19/2003 z dnia 31 lipca 2003 r.
w sprawie gospodarki pomieszczeniami uczelni,
20/2003 z dnia 8 wrzenia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym AR,
21/OC/2003 z dnia 12 wrzenia 2003 r.
w sprawie realizacji programu przysposobienia
obronnego studentów i studentek w uczelni,
22/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r.
w sprawie regulaminu rekrutacji na studia w roku
akademickim 2004/2005,
23/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r.
w sprawie gospodarki pomieszczeniami uczelni,
24/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.
w sprawie zawierania umów z partnerami zagranicznymi,
25/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.
w sprawie wykonania uchwa³y Senatu Nr 73/2003
z dnia 28 listopada 2003 r. dot. podejmowania przez
nauczycieli akademickich dodatkowego zatrudnienia,
26/2003 z dnia 31 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia norm ubytków naturalnych p³odów rolnych i ryb dla potrzeb Akademii Rolniczej.
2.2.2. Pisma okólne
Wydane przez rektora pisma okólne mia³y charakter
informacyjny tzn. podawa³y do powszechnej wiadomoci treæ uchwa³ Senatu, które powinny byæ znane ca³ej
spo³ecznoci akademickiej lub te¿ informowa³y o sprawach szczególnie dla niej istotnych.
Wykaz pism okólnych wydanych w 2003 r.
1/2003 z dnia 16 stycznia 2003 r.
w sprawie wyboru spo³ecznego inspektora pracy AR,
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2/2003 z dnia 3 lutego 2003 r.
w sprawie treci uchwa³y Senatu nr 14/2003 z dnia
31.01.03 r.,
3/2003 z dnia 11 lutego 2003 r.
w sprawie sk³adu osobowego komisji dyscyplinarnych na kadencjê 20022005,
4/2003 z dnia 1 kwietnia 2003 r.
w sprawie treci uchwa³y Senatu nr 23/2003 z dnia
28.03.03 r. wprowadzaj¹cej zmiany w Statucie Akademii Rolniczej,
5/2003 z dnia 1 kwietnia 2003 r.
w sprawie nowelizacji uchwa³y Senatu okrelaj¹cej
zasady zatrudniania adiunktów,
6/2003 z dnia 20 maja 2003 r.
w sprawie treci uchwa³y Senatu nr 34/2003 z dnia
16.05.03 r. dotycz¹cej dostosowania planów i programów studiów do obowi¹zuj¹cych standardów nauczania,

7/2003 z dnia 20 maja 2003 r.
w sprawie limitów przyjêæ na studia w roku akademickim 2003/2004,
8/2003 z dnia 21 maja 2003 r.
w sprawie Jubileuszowej Odznaki Piêædziesiêciolecia Akademii Rolniczej,
9/2003 z dnia 17 padziernika 2003 r.
w sprawie og³oszenia konkursu na stypendia dla
pracowników uczelni z rektorskiego funduszu stypendialnego,
10/2003 z dnia 5 listopada 2003 r.
w sprawie piecz¹tek s³u¿bowych,
11/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r.
w sprawie treci uchwa³y Senatu AR nr 73/2003
z dnia 28.11.03 r. dotycz¹cej podejmowania przez nauczycieli akademickich dodatkowego zatrudnienia,
12/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie powo³ania pe³nomocnika uczelni ds. jakoci kszta³cenia.

3. Dzia³alnoæ dydaktyczna i sprawy studenckie
Realizacja celów Akademii Rolniczej w zakresie nauczania, odbywa³a siê poprzez:
· reintegracjê w¹skich obszarów nauczania  specjalnoci i specjalizacji na poszczególnych wydzia³ach,
· wprowadzanie do programów nauczania modu³ów
zwi¹zanych z wiedz¹ ekonomiczn¹ oraz wynikaj¹c¹
z cz³onkostwa w UE,
· bie¿¹ce uaktualnianie nauczania o treci wynikaj¹ce
ze zmian w otoczeniu  rynek pracy, instytucjonalna
wspó³praca z organizacjami rz¹dowymi i samorz¹dowymi,
· dostosowywanie systemu studiów do wymagañ Karty
Boloñskiej  system dwustopniowy, mobilnoæ studentów, naukowców, promocja wspó³pracy w zakresie zapewnienia jakoci, wprowadzenie uznawalnoci wyników z innych uczelni.
W marcu 2003 roku Konferencja Rektorów Uczelni
Rolniczych zaleci³a wprowadzenie od roku 2004/05
dwustopniowoci studiów, okreli³a czas trwania magisterskich studiów uzupe³niaj¹cych oraz przyjê³a koniecznoæ pilnego podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do
wypracowania nowych standardów nauczania i dostosowywania ich do aktualnych potrzeb.
Miêdzy uczelniami rolniczymi zosta³o zawarte porozumienie w sprawie wymiany studentów tzw. program
MostAR. Tê now¹ formê kszta³cenia stworzono z myl¹
o studentach, którzy swoje zainteresowania naukowe
chc¹ realizowaæ poza macierzyst¹ uczelni¹. W ramach
programu MostAR studenci mog¹ ubiegaæ siê o przyjêcie na wybran¹ uczelniê rolnicz¹ maj¹c mo¿liwoæ odbycia i zaliczenia w niej studiów rocznych, semestralnych lub tylko wybranych przedmiotów.
W 2003 r. kierunek Zarz¹dzanie i Marketing na
Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym uzyska³ pozytywn¹
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ocenê Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej. Pozosta³e
kierunki Akademii Rolniczej s¹ w trakcie przygotowywania raportów samooceny.
Uchwa³¹ Senatu AR z dnia 19 grudnia 2003 r. zakoñczono proces tworzenia Zamiejscowych Orodków
Dydaktycznych. Akademia Rolnicza prowadzi takie
orodki w Radoczy i Cudzynowicach (Wydzia³ Rolniczo-Ekonomiczny), w Trzcianie (Wydzia³ In¿ynierii rodowiska i Geodezji) oraz w Milówce (Wydzia³ Techniki
i Energetyki Rolnictwa).
W ci¹gu roku sprawozdawczego uzupe³niano
w uczelni system kszta³towania i kontroli oceny jakoci
nauczania, bêd¹cy jednym z warunków uzyskania akredytacji prowadzonych kierunków studiów. System ten
polegaj¹cy na przeprowadzaniu wród studentów i innych osób pobieraj¹cych naukê w AR, anonimowych
badañ ankietowych, pozwala okreliæ jakoæ studiów
prowadzonych na poszczególnych kierunkach oraz studiach doktoranckim, podyplomowych i kursach specjalistycznych a tak¿e okreliæ jakoæ zajêæ dydaktycznych
realizowanych przez katedry, zak³ady i jednostki ogólnouczelniane naszej uczelni. W 2003 r. powo³ano równie¿ pe³nomocnika rektora ds. jakoci kszta³cenia.
Senacka Komisja ds. Bud¿etu przeprowadzi³a ca³ociow¹ analizê wykorzystania funduszu pomocy materialnej za lata 2001  2003 ze szczególnym uwzglêdnieniem kosztów prowadzenia domów studenckich i sto³ówek oraz zachowania proporcji wydatkowania funduszu
na stypendia socjalne i za wyniki w nauce. Prowadzenie
i nadzór prorektora ds. dydaktycznych i studenckich
oraz Odwo³awczej Komisji Stypendialnej nad wydatkowaniem rodków funduszu pomocy materialnej zosta³
pozytywnie oceniony przez Senack¹ Komisjê ds. Bud¿etu. Prowadzono prace dotycz¹ce znowelizowania
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Regulaminu Studiów", który bêdzie wprowadzony od
nastêpnego roku akademickiego.
3.1. Oferta kszta³cenia na studiach dziennych,
zaocznych i podyplomowych
W Akademii Rolniczej w roku akademickim
2003/2004 realizowano 12 kierunków studiów dziennych i 9 zaocznych oraz 9 kierunków studiów magisterskich uzupe³niaj¹cych (tabela 1).
W roku 2003/2004 na Wydziale In¿ynierii rodowiska i Geodezji uruchomiono nowe specjalnoci: in¿y-

nieria wodna i sanitarna, infrastruktura techniczna wsi
i in¿ynieria ekologiczna oraz na Wydziale Techniki
i Energetyki Rolnictwa specjalnoæ infrastruktura i logistyka obszarów wiejskich.
Akademia Rolnicza dysponowa³a szerok¹ ofert¹
studiów podyplomowych, bêd¹cych istotnym elementem dzia³alnoci dydaktycznej. W roku akademickim
2003/2004 w uczelni funkcjonowa³o 18 studiów podyplomowych, wród których dwa ostatnie powo³ano
w 2003 r.:
1. Ochrona Przyrody i rodowiska (przy Wydz. Lenym)

Tabela 1. Wykaz form kszta³cenia w Akademii Rolniczej w Krakowie
Rodzaj studiów

Realizowane

Planowane

In¿ynierskie:
4-letnie

 zaoczne miejscowe  9

 dzienne miejscowe
 zaoczne miejscowe
 zaoczne zamiejscowe

Magisterskie:
5-letnie
1,5-letnie

 dzienne 12
 zaoczne  9 (magisterskie uzupe³niaj¹ce)

 dzienne miejscowe
 zaoczne miejscowe

 zaoczne miejscowe  18

 miejscowe

Podyplomowe:
2-semestralne
3-semestralne

Tabela 2. Kierunki i specjalnoci studiów realizowane w roku akademickim 2003/2004
Kierunki

Specjalnoci

Rolnictwo

Agroekonomia
Agrobiologia
Ochrona rodowiska Rolniczego

Zarz¹dzanie i Marketing

Zarz¹dzanie i Marketing w Gospodarce ¯ywnociowej

Ochrona rodowiska

Ochrona rodowiska Rolniczego

Hodowli i Biologii
Zwierz¹t

Zootechnika

Hodowla Zwierz¹t
Biologia Rozrodu Zwierz¹t

Rybactwo

Rybactwo ródl¹dowe i Ochrona rodowiska Wodnego

In¿ynierii rodowiska
i Geodezji

Inzynieria rodowiska

In¿ynieria Wodna i Sanitarna
Infrastruktura Techniczna Wsi
In¿ynieria Ekologiczna

Geodezja i Kartografia

Geodezja Rolna i Wycena Nieruchomoci

Leny

Lenictwo

Gospodarka Lena
Ochrona Zasobów Lenych

Ogrodniczy

Ogrodnictwo

Agroekologia i Ochrona Rolin
Ogrodnictwo z Marketingiem
Sztuka Ogrodowa

Techniki i Energetyki
Rolnictwa

Technika Rolnicza i Lena

Technika Rolnicza
Techniki Komputerowe w Gospodarce ¯ywnociowej
Infrastruktura i Logistyka Obszarów Wiejskich

Technologii ¯ywnoci

Technologia ¯ywnoci
i ¯ywienie Czlowieka

Technologia ¯ywnoci
¯ywienie Cz³owieka

Miêdzywydzia³owe
Studium Biotechnologii

Biotechnologia

Biotechnologia Stosowana

Wydzia³y

Rolniczo-Ekonomiczny

www.ar.krakow.pl

5

Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie
2. U¿ytkowanie Lasu i Transportu Lenego (przy Wydz.
Lenym)
3. Zarz¹dzanie Jakoci¹ w Przemyle Spo¿ywczym
(przy Wydz. Technologii ¯ywnoci)
4. ¯ywienie Cz³owieka z Elementami Gospodarstwa
Domowego (przy Wydz. Technologii ¯ywnoci)
5. Genetyka i Selekcja Drzew Lenych (przy Wydz. Lenym)
6. Studium Podyplomowe Terenów Zieleni (przy Wydz.
Ogrodniczym)
7. Uprawa i Wykorzystanie Rolin Zielarskich i Alternatywnych (przy Wydz. Rolniczo-Ekonomicznym)
8. Agrobiologiczne Warunki Produkcji Warzyw i Owoców o Wysokiej Wartoci Biologicznej (przy Wydz.
Ogrodniczym)
9. Postêp w Technologii Mleczarstwa (przy Wydz. Technologii ¯ywnoci)
10. Podyplomowe Studium Siedliskoznawstwa Lenego (przy Wydz. Lenym)
11. Infrastruktura Sanitarna w Ochronie i Kszta³towaniu
rodowiska (przy Wydz. In¿ynieri rodowiska i Geodezji)
12. Integracja Gospodarki ¯ywnociowej Polski z Uni¹
Europejsk¹ (przy Wydz. Technologii ¯ywnoci)
13. Wspó³czesna Ochrona Rolin (przy Wydz. Rolniczo-Ekonomicznym)
14. Ochrona Rolin w Terenach Miejskich (przy Wydz.
Ogrodniczym)
15. Ochrona Rolin Ogrodniczych Metod¹ Konwencjonaln¹, Integrowan¹ i Ekologiczn¹ (przy Wydz.
Ogrodniczym)
16. Studium Podyplomowe Wiedzy o Unii Europejskiej
Agro-Unia (przy Wydz. Rolniczo-Ekonomicznym)
17. Studium podyplomowe w zakresie nowoczesnej
technologii produkcji mleka (przy Wydz. Hodowli
i Biologii Zwierz¹t)

18. Studium podyplomowe w zakresie hodowli i rozrodu
zwierz¹t futerkowych (przy Wydz. Hodowli i Biologii
Zwierz¹t).
Odp³atnoæ za studia podyplomowe waha³a siê od
1.800 z³ do 4.000 z³ za rok. W 2003 r. na studiach podyplomowych kszta³ci³o siê 310 s³uchaczy, 162 osoby uzyska³y wiadectwo ich ukoñczenia.
3.2. Rekrutacja
W roku 2003 na studia w Akademii Rolniczej zg³osi³o siê 7.095 kandydatów, w tym 5.184 na studia dzienne i 1.911 na studia zaoczne. Na I rok studiów przyjêto
3.015 studentów, w tym 1.702 na studia dzienne i 1.313
na studia zaoczne. W porównaniu z ubieg³ym rokiem
zanotowano spadek liczby kandydatów o 321 osób. Powodem takiej sytuacji by³a m. in. forma naboru na studia. Najwiêkszy spadek liczby kandydatów zanotowano
na kierunku Zarz¹dzanie i Marketing, na którym wprowadzono egzamin wstêpny w miejsce obowi¹zuj¹cego
w poprzednim roku konkursu wiadectw. Wyj¹tek stanowi³ kierunek Biotechnologia. Pomimo obowi¹zuj¹cego
tu egzaminu wstêpnego zainteresowanie studiami na
tym kierunku wzros³o znacznie w porównaniu z poprzednim rokiem.
Mo¿liwoæ przyst¹pienia do rekrutacji na kilku uczelniach znacznie utrudnia³a ostateczne sporz¹dzenie list
przyjêtych. Zgodnie z uchwalonym Regulaminem Rekrutacji zosta³y sporz¹dzone dwie listy osób maj¹cych
pozytywnie zaliczony egzamin: lista osób przyjêtych
oraz lista rezerwowa kandydatów, którzy zdali egzamin
a nie zakwalifikowali siê z braku punktów. Uczelniana
Komisja Rekrutacyjna wprowadzi³a obowi¹zek wype³nienia deklaracji o wyborze uczelni i odes³ania go w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania decyzji wydzia³owej komisji rekrutacyjnej.

Tabela 3. Liczba kandydatów i przyjêtych na I rok studiów w roku akademickim 2003/2004
Lp.

Kierunek studiów

Studia zaoczne

Kandydaci

Przyjêci

Kandydaci

Przyjêci

1.

Rolnictwo

301

150

327

240

2.

Zarz¹dzanie i Marketing

205

120

95

90

3.

Ochrona rodowiska

530

90





4.

Zootechnika

419

195

93

83

5.

Rybactwo

52

45





6.

In¿ynieria rodowiska

509

160

253

150

7.

Geodezja i Kartografia

692

130

261

150

8.

Lenictwo

400

152

219

150

9.

Ogrodnictwo

962

240

237

190

10.

Biotechnologia

389

45





11.

Technika Rolnicza i Lena

280

150

162

150

12.

Technologia ¯ywnoci

445

225

264

110

5184

1702

1911

1313

Razem
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3.3. Sprawy studenckie

W roku akademickim 2003/04 zwiêkszono limity
przyjêæ o 15 dodatkowych miejsc na studiach dziennych
oraz 15 na studiach zaocznych poszczególnych wydzia³ów. rednio na studia dzienne ubiega³o siê 3,04 kandydata na 1 miejsce. Do najbardziej popularnych kierunków pod wzglêdem liczby kandydatów nale¿a³y: Biotechnologia  8,6, Ochrona rodowiska  5,9, Geodezja i Kartografia  5,3, Ogrodnictwo  4,0 osoby/1
miejsce. Wszystkie miejsca limitowe zosta³y wype³nione. Na studiach zaocznych o jedno miejsce stara³o siê
1,37 kandydata, w tym na: kierunek Technologia ¯ywnoci i ¯ywienie Cz³owieka  2,4, Geodezja i Kartografia  1,7, Lenictwo  1,5. Wszystkie miejsca limitowe
zosta³y wype³nione.

W 2003 r. w Akademii Rolniczej w Krakowie studiowa³o 11.635 osób (tabela 4), w tym na studiach dziennych 7.020 i na studiach zaocznych 4.615. W porównaniu z rokiem ubieg³ym liczba studentów wzros³a o ok.
800 osób. W 2003 r. uczelniê opuci³o 1.561 absolwentów.
Wysokoæ op³at semestralnych za studia zaoczne
zosta³a ustalona na rok akademicki 2003/2004 w zale¿noci od kosztów kszta³cenia na danym kierunku studiów (tabela 5).
W 2003 r. egzekwowane by³y odp³atnoci za powtarzanie semestru na studiach dziennych w wysokoci

Tabela 4. Liczba studentów i absolwentów wg systemów kszta³cenia  dzienne i zaoczne (stan na dzieñ 30.11.2003 r.)
Lp.

Studenci

Kierunek studiów

Razem

Stacjonarne

Zaoczne

Razem

1.

Rolnictwo

798

1006

1804

141

145

286

2.

Zarz¹dzanie i Marketing

534

409

943

72

89

161

3.

Ochrona rodowiska

176



176







4.

Zootechnika

908

262

1170

115

63

178

5.

Rybactwo

86



6.

In¿ynieria rodowiska

667

610

7.

Geodezja i Kartografia

600

525

8.

Lenictwo

759

507

9.

Ogrodnictwo

832

438

1270

10.

Biotechnologia

222



222







11.

Technika Rolnicza i Lena

606

458

1064

81

66

147

12.

Technologia ¯ywnoci
i ¯ywienie Cz³owieka

832

400

1232

93

55

148

7020

4615

11635

890

671

1561

Razem

Stacjonarne

Zaoczne

Absolwenci

86







74

67

141

1125

95

65

160

1266

108

61

169

111

60

171

1277

Tabela 5. Op³aty semestralne za studia zaoczne (czesne) w roku akademickim 2003/2004
Grupy terenowe

Kierunki studiów

I rok

Nastêpne
lata

I rok

Nastêpne lata

Rolnictwo

1400

1300

1400

1300

1400

Zarz¹dzanie i Marketing

1400

1300





1600 (Zamoæ)

Hodowli i Biologii
Zwierz¹t

Zootechnika

1200

1100





1200

In¿ynierii rodowiska
i Geodezji

In¿ynieria rodowiska
Geodezja i Kartografia

1500
1500

1100
1300

1500


1100


1200
1300

Leny

Lenictwo

1400

1200





1500

Wydzia³y
Rolniczo-Ekonomiczny

Magisterskie
Uzupe³niaj¹ce

Ogrodniczy

Ogrodnictwo

1200

1100





1200

Techniki i Energetyki
Rolnictwa

Technika Rolnicza i Lena

1200

1100

1200

1100

1200

Technologii ¯ywnoci

Technologia ¯ywnoci
i ¯ywienie Cz³owieka

1600

1600





1700
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600 z³ oraz za powtarzanie przedmiotu zarówno na studiach dziennych i zaocznych 200 z³. Studenci, którzy
zaliczyli w terminie rok studiów in¿ynierskich oraz osi¹gnêli redni¹ ocen za wczeniejszy rok powy¿ej 4,5
uzyskali 50% upustu w op³acie czesnego.
3.3.1. Sprawy socjalno-bytowe studentów
Zasady rozdzia³u pomocy materialnej dla studentów Akademii Rolniczej w Krakowie okrela Regulamin
Pomocy Materialnej. Rozszerza on poprzednio obowi¹zuj¹cy regulamin o nowe rozwi¹zania wynikaj¹ce
z Rozporz¹dzeñ Rady Ministrów. Dochód na cz³onka rodziny studenta wyliczano w oparciu o zawiadczenie
z urzêdu skarbowego o wysokoci przychodów (brutto)
z minionego roku kalendarzowego, ponadto uwzglêdniano zawiadczenia o pobieraniu nauki w szkole i akty
urodzenia rodzeñstwa nie objêtego obowi¹zkiem nauki.
Zarz¹dzeniem rektora AR wprowadzono Regulamin Nagród" dla wyró¿niaj¹cych siê studentów, utworzony z odpisu zysku netto uczelni. Nagrody przyznawane
s¹ raz w roku i wyp³acane w terminie do 1 grudnia ka¿dego roku. Nagrodê mo¿e otrzymaæ student, który zaliczy³ w terminie przynajmniej jeden rok studiów ze redni¹ ocen za dotychczasowy okres studiów nie ni¿sz¹ ni¿
4,5 lub posiada szczególne osi¹gniêcia naukowe lub organizacyjne w dzia³alnoci studenckiej.
Kwotê dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu dzielono na podstawie opracowanego i zatwierdzonego preliminarza na dany rok kalendarzowy. Wielkoæ kwot wyliczano proporcjonalnie do liczby studentów na danym kierunku studiów. Podzia³ ten zatwierdza³a Odwo³awcza Komisja Stypendialna i prorektor
ds. dydaktycznych i studenckich. Przydzielon¹ danemu
kierunkowi kwotê Wydzia³owa Komisja Stypendialna
dzieli³a na poszczególne wiadczenia: kwota obligatoryjna na stypendia za wyniki w nauce, kwota na stypendia socjalne, kwota na zapomogi, kwota na stypendia
specjalne dla osób niepe³nosprawnych, kwoty na dop³aty do zakwaterowania i wy¿ywienia.
Od roku akademickiego 2002/2003 wprowadzono nowe zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce.
Stypendia te otrzymuj¹ studenci, którzy zaliczyli w terminie
dany rok studiów, osi¹gnêli redni¹ ocen za ubieg³y rok
akademicki co najmniej 4,0 i zostali zakwalifikowani przez
dziekana do grona 20% najlepszych studentów tego roku.
Studenci zakwalifikowani do tej grupy mog¹ otrzymywaæ
stypendium za wyniki w nauce w trzech wysokociach, zale¿nych od poziomu uzyskanej redniej ocen:
 do 40% najni¿szego wynagrodzenia asystenta otrzymuje 4% studentów, którzy uzyskali najwy¿sze rednie oceny (600 z³ w r. ak. 2003/2004)
 do 30% najni¿szego wynagrodzenia asystenta otrzymuje odpowiednio 6 % studentów (450 z³)
 25% najni¿szego wynagrodzenia asystenta otrzymuje
10% studentów (375 z³.)
Odwo³awcza Komisja Stypendialna nadzorowa³a
pracê komisji wydzia³owych i rozpatrywa³a odwo³ania
dysponuj¹c zastrze¿onymi dla niej rodkami pomocy
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materialnej. Ponadto przyznawano stypendia specjalne
dla osób niepe³nosprawnych, a tak¿e dofinansowania
do zakwaterowania oraz do wy¿ywienia. W roku 2003
stypendia takie otrzyma³o 8 osób.
W Zespole ds. Bytowych Studentów prowadzono
ewidencjê i kontrolê powierzonych funduszy wydzia³owych na wiadczenia stypendialne. Wskanik korzystaj¹cych z pomocy materialnej wg wyliczeñ w roku 2003
wynosi³ rednio oko³o 28% ogó³u studentów.
W 2003 r. 8 studentów naszej uczelni otrzyma³o
bezzwrotne stypendium Fundacji Wspierania Edukacji
M³odzie¿y Wiejskiej im. Z. i W. Pokusów.
3.3.2. Domy studenckie i sto³ówki
Akademia Rolnicza dysponuje piêcioma domami
studenckimi, z czego cztery znajduj¹ siê w Krakowie
i jeden w Krynicy. £¹czna liczba miejsc wynosi 1.684.
Zaspokojenie potrzeb w 2003 r. wynosi³o oko³o 38%
studentów zamiejscowych, pomimo wynajêcia na terenie Krakowa dodatkowych miejsc w Miasteczku Studenckim AGH i obiektach Przedsiêbiorstwa Us³ug Hotelarskich i Turystycznych. Miejsca w domach studenckich rozdzielono na poszczególne wydzia³y, proporcjonalnie do liczby studentów zamiejscowych studiuj¹cych
na danym wydziale. Z ogólnej liczby miejsc wydzielono
pulê na przypadki losowe, któr¹ dysponowa³ rektor oraz
Odwo³awcza Komisja Stypendialna.
Uczelnia dysponuje trzema sto³ówkami studenckimi.
Obiady abonamentowe kupowane by³y przez wszystkich chêtnych studentów w sto³ówkach studenckich AR
na podstawie wa¿nej legitymacji studenckiej. Studenci
w niewielkim stopniu (oko³o 20 % ogó³u) korzystali z tej
formy ¿ywienia.
3.3.3. Opieka zdrowotna
Studenci Akademii Rolniczej objêci byli bezp³atnymi
wiadczeniami w Zespole Opieki Zdrowotnej dla studentów szkó³ wy¿szych. Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym obowi¹zuj¹ca od 1997 roku
obejmuje ubezpieczeniem zdrowotnym studentów posiadaj¹cych obywatelstwo polskie oraz studentów obcokrajowców. Studenci pozostaj¹cy na wy³¹cznym utrzymaniu ubezpieczonego op³acaj¹cego sk³adkê zdrowotn¹, maj¹ prawo do wiadczeñ z ubezpieczenia zdrowotnego do ukoñczenia 26 roku ¿ycia. W sytuacji gdy student ukoñczy³ 26 rok ¿ycia i nadal studiuje, sk³adkê
ubezpieczeniow¹ do ZUS wnosi uczelnia.
Studenci mogli korzystaæ z ZOZ dla Szkó³ Wy¿szych, gdzie znajduj¹ siê poradnie specjalistyczne.
3.3.4. Praktyki studenckie  krajowe i zagraniczne
W roku akademickim 2002/2003 studenci odbyli nastêpuj¹ce praktyki programowe: semestralne, produkcyjne, dyplomowe oraz eksploatacyjn¹. Zorganizowano
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równie¿ w Polsce praktyki dla 27 studentów z Pañstwowego Uniwersytetu Techniczno  Rolniczego w Charkowie na Ukrainie.
Programowe praktyki semestralne organizowane
by³y dla nastêpuj¹cych Wydzia³ów:
1. Rolniczo-Ekonomicznego (specjalnoci: agrobiologia,
agronomia, ochrona rodowiska rolniczego, zarz¹dzanie i marketing w gospodarce ¿ywnociowej)
2. Hodowli i Biologii Zwierz¹t (specjalnoci: hodowla
zwierz¹t, rybactwo ródl¹dowe i ochrona rodowiska wodnego, biologia rozrodu zwierz¹t).
3. Ogrodniczego.
Praktyka semestralna dla specjalnoci agrobiologia trwa³a szeæ miesiêcy i realizowana by³a od marca
do koñca wrzenia. Studenci odbywali praktykê w stacjach hodowli rolin, zak³adach hodowli i aklimatyzacji
rolin, stacjach oceny odmian, inspektoratach inspekcji
nasiennej oraz innych instytucjach zwi¹zanych z otoczeniem rolniczym. Na praktykê zagraniczn¹ do Anglii
wyjecha³o 19 studentów, do Szwajcarii  3 studentów.
Dla specjalnoci agronomia praktyka trwa³a siedem miesiêcy. W tym czasie studenci otrzymali cztery
tygodnie urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z programem praktyka by³a realizowana w gospodarstwach
wielkoobszarowych (pañstwowych, spó³dzielczych, prywatnych) oraz w Anglii  26 studentów.
Praktyka semestralna dla specjalnoci ochrona rodowiska rolniczego realizowana by³a w instytucjach
zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska w wymiarze jednego
lub dwóch miesiêcy, pozosta³a czêæ w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych w Polsce oraz w Anglii 
50 studentów i w Irlandii  6 studentów.
Piêciomiesiêczna praktyka dla studentów IV roku
specjalnoci zarz¹dzanie i marketing w gospodarce
¿ywnociowej zosta³a podzielona na dwie czêci: czteromiesiêczn¹ praktykê semestraln¹ i miesiêczn¹ praktykê dyplomow¹. Praktyka semestralna organizowana
by³a w bankach, orodkach doradztwa rolniczego, gminach, starostwach, urzêdach miejskich, marsza³kowskich, wojewódzkich, spó³dzielniach rolniczych, zak³adach przemys³owych, firmach reklamowych i marketingowych, indywidualnych gospodarstwach rolniczych
i ogrodniczych. Praktykê w Anglii odby³o 47 studentów,
w Irlandii  5 oraz w Norwegii  1.
Dla specjalnoci hodowla zwierz¹t piêciomiesiêczna praktyka semestralna zosta³a przeprowadzona
w Stacjach Dowiadczalnych Akademii Rolniczej, stadninach koni, stadach ogierów, orodkach hodowli zarodowej, Instytucie Zootechniki, prywatnych gospodarstwach rolnych oraz za granic¹: Anglia  30 studentów,
Niemcy  1, Irlandia  8 oraz Belgia  1.
Praktyka semestralna dla specjalnoci rybactwo
ródl¹dowe i ochrona rodowiska wodnego zosta³a
przeprowadzona oddzielnie dla: a) hodowli ryb karpiowatych, b) hodowli ryb ³ososiowatych, c) rybactwa jeziorowego lub ochrony wód. Praktykê realizowano w Stacji
Dowiadczalnej w Mydlnikach, Polskim Zwi¹zku Wêdkarskim, Zak³adzie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej
Polskiej Akademii Nauk w Go³yszu, Instytucie Rybactwa

ródl¹dowego w Olsztynie (Zak³ad Hodowli Ryb £ososiowatych w Rutkach), Gospodarstwie Rybackim
w Brz¹czowicach, prywatnych gospodarstwach rybackich oraz instytucjach zwi¹zanych z ochron¹ wód.
Studenci specjalnoci biologia rozrodu zwierz¹t odbywali praktykê w Zak³adzie Fizjologii Rozrodu Instytutu
Zootechniki w Balicach, Stacji Hodowli i Unasieniania
Zwierz¹t w Krasnem, Intergen w Drogomylu, Stacjach
Hodowli i Unasieniania Zwierz¹t w: Karczowie, £¹cku,
£owiczu oraz pozosta³¹ czêæ praktyki, podobnie jak studenci specjalnoci hodowla zwierz¹t. Praktyki zagraniczne w Anglii  17 studentów i w Finlandii  1 student.
Program studiów dla Wydzia³u Ogrodniczego przewiduje szeciomiesiêczn¹ praktykê semestraln¹. Decyzj¹ Rady Wydzia³u ka¿dy student odby³ co najmniej piêciotygodniow¹ praktykê w Stacji Dowiadczalnej w Garlicy. Pozosta³a czêæ realizowana by³a w ró¿nego typu
gospodarstwach ogrodniczych w Polsce lub za granic¹:
w Anglii  63 studentów, Irlandii  10, Niemczech  4,
Szwajcarii  12.
Studenci III roku Wydzia³u Techniki i Energetyki Rolnictwa odbyli dziesiêciotygodniow¹ praktykê eksploatacyjn¹
w gospodarstwach rolnych z nowoczesnym parkiem maszynowym w kraju i za granic¹: Szwajcaria  15 studentów,
Niemcy  12, Irlandia  10, Anglia  1 i Finlandia  4).
W okresie wakacyjnym studenci III roku Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji kierunek  In¿ynieria rodowiska odbyli czterotygodniow¹ praktykê produkcyjn¹.
Zosta³a ona przeprowadzona w urzêdach gmin, inspektoratach ochrony rodowiska, zak³adach wodoci¹gów
i kanalizacji, przedsiêbiorstwach robót melioracyjnych,
zak³adach przemys³owych, kopalniach, hutach itp.
Dla studentów IV roku Wydzia³u In¿ynierii rodowiska, kierunek  Geodezja i Kartografia w lipcu i sierpniu
przeprowadzono dwutygodniow¹ praktykê produkcyjn¹
w urzêdach gmin, urzêdach miast, starostwach, biurach
geodezyjno-kartograficznych itp.
Sekcja Praktyk Studenckich w roku akademickim
2002/03 skierowa³a ³¹cznie na wszystkie rodzaje obowi¹zkowych praktyk programowych 821 studentów. Na
praktyki zagraniczne skierowano 473 studentów.
3.4. Uczelniana Rada Samorz¹du Studentów
Akademii Rolniczej
Samorz¹d Studentów Akademii Rolniczej reprezentuje studentów wobec w³adz uczelni. Przedstawiciele
URSS wchodz¹ w sk³ad Senatu AR, Komisji Senackich,
Rad i Komisji Wydzia³owych oraz Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów AR. Samorz¹d inspiruje oraz sprawuje nadzór nad dzia³alnoci¹ kulturaln¹ studentów, sportem, turystyk¹, ¿yciem w akademikach, a jego opinie s¹
brane pod uwagê przy opracowywaniu programów nauczania.
Uczelniana Rada Samorz¹du Studentów aktywnie
wspó³pracuje z Porozumieniem Samorz¹dów Studentów
Uczelni Krakowa i Porozumieniem Samorz¹dów Studentów Uczelni Rolniczych. Wspó³pracuje równie¿ z Parlamentem Studentów RP oraz z uczelniami zagranicznymi.
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Samorz¹d Studentów prowadzi w Uczelni równie¿ dzia³alnoæ w zakresie spraw socjalno-bytowych.
W roku 2003 ponownie zorganizowano wspólnie
z Akademi¹ Muzyczn¹ koncert charytatywny, dochód
zosta³ przekazany dla osób potrzebuj¹cych. Równie¿,
jak co roku, zorganizowano Dni Krwiodawstwa.
Na uwagê zas³uguje tak¿e cykliczna impreza pt.:
BAL BEANA  organizowana dla studentów I roku,
oraz rajdy na szczeblu ogólnouczelnianym i wydzia³owym a tak¿e najbardziej oczekiwane wydarzenie kulturalne w rodowisku studenckim  Festiwal Kultury Studenckiej. W ramach festiwalu studenci mieli okazjê
uczestniczyæ w Wyborach Najmilszej studentki i studenta AR, kabaretonie, koncertach muzycznych  Stare Dobre Ma³¿eñstwo, Trzeci Pok³ad, S¹siedzi.
W roku 2003 przeprowadzono Ogólnopolsk¹ Konferencjê Porozumienia Samorz¹du Studentów Uczelni
Rolniczych na temat Absolwent uczelni rolniczych 
przysz³oæ polskiej wsi? .
Wspólnie z Camp America stworzony zosta³ program wspó³pracy, maj¹cy na celu prowadzenie wyjazdów dla studentów, chc¹cych zwiedziæ i pracowaæ
w USA przez okres wakacji.
Dzia³anie Samorz¹du Studentów w roku 2003:
 zorganizowanie obozu szkoleniowego w Czorsztynie
 Aspekty bezpieczeñstwa i patologii na Uczelni
Wy¿szej,
 organizacja Dni Otwartych Akademii Rolniczej  cykliczne spotkanie skierowane do przysz³ych studentów AR,
 konferencja Uczelni Rolniczych w Poznaniu na temat:
Kwestia przyst¹pienia do Unii Europejskiej  za czy
przeciw? ,
 rajd do Korbielowa zorganizowany przez Wydzia³y
w celu rozpropagowania pracy charytatywnej Samorz¹du Studenckiego,
 zbiórka pieniêdzy w domach akademickich na Hospicjum w. £azarza,
 mecz koszykówki pomiêdzy AZTS, OKSS i OKS,
 koncert muzyczny zespo³u Szanty.
 udzia³ w Ogólnokrakowskiej Spartakiadzie Sportowej organizowanej przez AWF,
 organizacja euro-sonda¿u wród studentów na temat:
Czy jeste za wejciem do Unii Europejskiej? ,
 rajd do Czorsztyna po³¹czony z warsztatami obejmuj¹cymi zakres wiadomoci o pomocy materialnej dla
studentów,
 prowadzenie Studenckiego Biura Kwater. Nieodp³atna
pomoc dla poszukuj¹cych kwater studentów Akademii
Rolniczej,
 przeprowadzenie aukcji karykatur w ramach Jubileuszu Wydzia³u Hodowli i Biologii Zwierz¹t  fundusze
przekazano na Dom Dziecka,
 rajd integracyjno  szkoleniowy do Zwardonia dla studentów I roku.
 organizacja Balu Andrzejkowego dla spo³ecznoci
akademickiej,
 organizacja Karnawa³owego Koncertu Charytatywnego
na rzecz dzieci specjalnej troski  koncert wykonywany
przez orkiestrê Symfoniczn¹ Akademii Muzycznej.
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3.5. Dzia³alnoæ naukowa studentów
Od wielu lat przy wszystkich wydzia³ach dzia³aj¹ studenckie ko³a naukowe, w ramach których funkcjonuje kilka
sekcji tematycznych. Aktualnie w naszej Uczelni dzia³a
9 kó³ naukowych, do których nale¿y 56 sekcji. Opiekê nad
studenckim ruchem naukowym sprawuje Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich. Od strony organizacyjnej
wszystkie dzia³ania koordynuje Pe³nomocnik Rektora ds.
Kó³ Naukowych. Bezporedni¹ opiekê nad ko³ami i sekcjami sprawuj¹ opiekunowie  pracownicy dydaktyczni. W roku 2003 odby³y siê wydzia³owe sesje kó³ naukowych na
piêciu wydzia³ach, które podsumowane zosta³y na Ogólnouczelnianej Sesji Kó³ Naukowych w czerwcu 2003 roku.
Laureaci pierwszych miejsc na sesjach wydzia³owych
otrzymali dyplomy i cenne nagrody ksi¹¿kowe. Wydano
z tej okazji zeszyt naukowy zawieraj¹cy streszczenia 73
referatów. Wyró¿nione referaty by³y zaprezentowane i nagrodzone na ogólnokrajowych sesjach studenckiego ruchu naukowego, a tak¿e na Miêdzynarodowej Sesji Kó³
Naukowych we Lwowie, gdzie prace zosta³y wyró¿nione
pierwsz¹ i drug¹ nagrod¹ w swojej kategorii.
W roku 2003, korzystaj¹c z czêciowego dofinansowania przez Uczelniê, zorganizowano 8 obozów naukowych, w których wziê³o udzia³ ok. 100 studentów. Plonem prowadzonych badañ by³y opracowania naukowe
i sprawozdania. Na przestrzeni ostatnich kilku lat widoczny jest wzrost zainteresowania studentów prac¹
w studenckich ko³ach naukowych.
3.6. Obci¹¿enie dydaktyczne nauczycieli
akademickich
W roku akademickim 2002/2003 w Akademii Rolniczej
w Krakowie wykonanych zosta³o 216.987 godzin dydaktycznych, w tym 56.511 godzin ponadwymiarowych. Ponadto 6.383 godziny zosta³y wykonane przez doktorantów
Studiów Doktoranckich. Kwota (bez pochodnych) wyp³acona z tytu³u wypracowanych przez nauczycieli akademickich godzin ponadwymiarowych wynios³a 1.930.358 z³.
Senat AR na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2002 r. podj¹³ kroki zmierzaj¹ce do zmniejszenia liczby godzin dydaktycznych realizowanych jako godziny ponadwymiarowe,
poprzez na³o¿enie na dziekanów obowi¹zku bardziej
efektywnego wykorzystania kadry dydaktycznej i bilansowania planów obci¹¿eñ dydaktycznych na poziomie Wydzia³u oraz likwiduj¹c niektóre godziny obliczeniowe z tytu³u sprawowania funkcji opiekuna naukowego. W wyniku
realizacji podjêtych dzia³añ w roku akademickim
2002/2003 nie wyst¹pi³ niedobór godzin dydaktycznych.
Senat AR podj¹³ uchwa³ê ograniczaj¹c¹ mo¿liwoæ korzystania z obni¿onego wymiaru pensum poprzez likwidacjê
ulgi przys³uguj¹cej z tytu³u ukoñczenia 65 roku ¿ycia samodzielnym pracownikom naukowo-dydaktycznym.
Mimo wprowadzanych ograniczeñ w roku akademickim 2002/2003 nast¹pi³ wzrost liczby wykonanych godzin dydaktycznych w stosunku do roku poprzedniego
o oko³o 17%. Wzrost ten wynika z wiêkszej liczby studentów oraz otwarcia nowych kierunków studiów i specjalnoci (tabele 6, 7, 8).
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Tabela 6. Sprawozdanie z wykonania planu zatrudnienia w roku akademickim 2002/2003

1.

Rolniczo-Ekonomiczny

47.962

14.796

Godziny
dydaktyczne
doktorantów
986

2.

Hodowli i Biologii Zwierz¹t

19.395

23.090

5.425

1.560



3.

In¿ynierii rodowiska i Geodezji

28.397

39.973

12.869

826



4.

Leny

20.340

24.974

5.083

554



5.

Ogrodniczy

20.845

21.985

3.575

1.107



6.

Techniki i Energetyki Rolnictwa

15.165

21.099

6.734

660



7.

Technologii ¯ywnoci

15.480

21.060

6.566

690



8.

Studium WF

6.120

6.229

469





9.

Studium Jêzyków Obcych

9.360

9.965

914





10.

Zak³ad Doradztwa Rolniczego





6.383



Lp.

Jednostki

Ogó³em

Maksymalne
ustawowe
pensum
34.605

Wykonanie
godzin

Godziny
ponadwymiarowe

570

650

80

170.277

216.987

56.511

Niedobór
pensum


Tabela 7. Obci¹¿enia dydaktyczne nauczycieli akademickich w roku akademickim 2002/2003* (stan na 31 grudnia 2003 r.)
Lp.

Jednostki

1.

Rolniczo-Ekonomiczny

2.

Hodowli i Biologii Zwierz¹t

3.

In¿ynierii rodowiska i Geodezji

4.
5.

Liczba
Liczba
wykonanych
nauczycieli
godzin
47.962
160

Liczba godzin
na
1 nauczyciela
299,7

Liczba godzin
ponadwymiarowych
14.796

Liczba godzin
ponadwymiarowych
na 1 nauczyciela
92,5

90

23.090

256,6

5.425

60,3

125

39.973

319,8

12.869

102,9

Leny

94

24.974

265,7

5.083

54,1

Ogrodniczy

90

21.985

244,3

3.575

39,7

6.

Techniki i Energetyki Rolnictwa

63

21.099

334,9

6.734

106,9

7.

Technologii ¯ywnoci

69

21.060

305,2

6.566

95,2

8.

Studium WF

16

6.229

389,3

469

29,3

9.

Studium Jêzyków Obcych

24

9.965

415,2

914

38,1

10.

Zak³ad Doradztwa Rolniczego

2

650

325,0

80

40,0

733

216.987

296,0

56.511

77,1

Ogó³em

* Razem z przebywaj¹cymi na urlopach wychowawczych, bezp³atnych i sta¿ach zagranicznych

Tabela 8. Plan zatrudnienia w roku akademickim 2003/2004  zestawienie zbiorcze
Lp.

Jednostki

Maksymalne ustawowe
pensum

Wykonanie
godzin

Godziny
ponadwymiarowe

Niedobór
pensum

17.173,0



1.

Rolniczo-Ekonomiczny

37.200,0

53.129,5

2.

Hodowli i Biologii Zwierz¹t

18.930,0

25.627,0

7.548,0



3.

In¿ynierii rodowiska i Geodezji

29.379,0

42.812,0

15.040,0



4.

Leny

20.319,0

26.001,2

5.199,2



5.

Ogrodniczy

20.946,0

21.728,1

2.595,1



6.

Techniki i Energetyki Rolnictwa

14.598,0

20.882,0

6.686,0



7.

Technologii ¯ywnoci

15.403,5

22.268,5

7.405,0



8.

Studium WF

5.760,0

6.419,0

659,0



9.

Studium Jêzyków Obcych

9.540,0

11.334,0

1.794,0



10.

Zak³ad Doradztwa Rolniczego

570,0

700,0

130,0



172.645,5

230.901,3

64.229,3



Ogó³em
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W roku akademickim 2003/04 nast¹pi³ wzrost planowanych godzin ponadwymiarowych o 13,7 % w stosunku do godzin ponadwymiarowych zrealizowanych w roku akademickim 2002/03.
3.7. Studia Doktoranckie
Rok akademicki 2002/2003 rozpoczê³o 137 doktorantów (tabela 9), w tym 37 nowoprzyjêtych.
W 2003 r. rady wydzia³ów naszej uczelni przeprowadzi³y ogó³em 30 obron prac doktorskich. Przewód doktorski dla jednej osoby przeprowadzi³a Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Dla 28 s³uchaczy studium otwarto przewody doktorskie.

W roku akademickim 2002/2003 doktoranci byli autorami 44 oryginalnych i 92 zbiorowych prac naukowych,
wyg³osili 100 komunikatów i doniesieñ na konferencjach
naukowych (w tym 14 na konferencjach zagranicznych).
Brali oni czynny udzia³ w seminariach katedralnych i wydzia³owych oraz prelekcjach i warsztatach naukowych,
podczas których przedstawiali wyniki swoich prac badawczych. Uczestniczyli w krajowych i zagranicznych konsultacjach naukowych oraz wyje¿d¿ali na zagraniczne sta¿e
naukowo-szkoleniowe. Ogó³em w 2003 roku, w zagranicznych konferencjach naukowych, sta¿ach i konsultacjach naukowych uczestniczy³o 15 osób. Doktoranci w³¹czeni byli tak¿e w dzia³alnoæ naukow¹ i dydaktyczn¹ katedr, w których wykonywali pracê doktorsk¹.

Tabela 9. Liczba doktorantów na poszczególnych wydzia³ach
Rok studiów

Wydzia³

Razem

I

II

III

IV

V*

Rolniczo-Ekonomiczny

7

4

4

8



23

Hodowli i Biologii Zwierz¹t

6

9

6

6

4

31

In¿ynierii rodowiska i Geodezji

5

4

1

6

1

17

Leny

4



4

2



10

Ogrodniczy

5

6

4

8



23

Techniki i Energetyki Rolnictwa

4

5

4

2



15

Technologii ¯ywnoci

6

4

6

2



18

Ogó³em

37

32

29

34

5

137

*Przed³u¿enie do 31.01.2003 r.

4. Dzia³alnoæ naukowo-badawcza
4.1. Tematyka badawcza i ród³a jej finansowania
Dzia³alnoæ naukowo-badawcza w 2003 r. realizowana by³a w ramach:
a/ dzia³alnoci statutowej,
b/ badañ w³asnych,
c/ projektów badawczych (grantów):
 projektów badawczych autorskich,
 projektów badawczych zamawianych,
d/ specjalnych programów i urz¹dzeñ badawczych,
e/ prac zleconych.
Dzia³alnoæ statutowa i badania w³asne finansowane by³y ze rodków przyznanych przez Komitet Badañ
Naukowych w oparciu o ocenê dotychczasowej dzia³alnoci naukowej uczelni. Na podstawie tej oceny ka¿dy
wydzia³ otrzyma³ kategoriê, która decydowa³a o wysokoci dotacji na dzia³alnoæ statutow¹. Wydzia³y uczelni
otrzyma³y nastêpuj¹ce kategorie:
 Wydzia³ Hodowli i Biologii Zwierz¹t  kategoria I,
 Wydzia³ Rolniczo-Ekonomiczny, Wydzia³ Technologii
¯ywnoci  kategoria II,
 Wydzia³ In¿ynierii rodowiska i Geodezji, Wydzia³ Leny, Wydzia³ Ogrodniczy, Wydzia³ Techniki i Energetyki Rolnictwa  kategoria III.
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W 2003 r. uczelnia otrzyma³a dotacjê podmiotow¹
na dofinansowanie dzia³alnoci statutowej w wysokoci
6 981 900 z³. Z kwoty tej finansowano: realizacjê 99 tematów na kwotê 5 790 293 z³, koszty ³¹cznoci komputerowej krajowej i zagranicznej, import czasopism zagranicznych i innych noników informacji naukowej
w wysokoci 666 607 z³, zakup aparatury naukowo-badawczej w wysokoci 525 000 z³.
rodki na badania w³asne przyznane przez Komitet
Badañ Naukowych na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 2003 r. wynosi³y 3 536 000 z³. W ramach badañ w³asnych realizowano 76 tematów.
Uczelnia otrzyma³a dotacjê na dofinansowanie dzia³alnoci wspomagaj¹cej badania, obejmuj¹cej wydawnictwa, funkcjonowanie Biblioteki G³ównej, organizowanie sympozjów i konferencji, która wynios³a 68 000 z³.
Wa¿nym ród³em finansowania badañ by³y tematy
zlecane przez jednostki gospodarcze i organy administracji pañstwowej. W uczelni w ubieg³ym roku realizowano 53 takie tematy na kwotê ok. 1 600 000 z³.
W 2003 r. na konkursy XXV i XXVI KBN z³o¿ono
³¹cznie 132 wnioski, w tym 33 wnioski promotorskie oraz
9 zamawianych. Realizowano 122 granty (w tym 53 promotorskie) na ³¹czn¹ kwotê 2 938 022 z³. Dodatkowo
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realizowano 9 projektów badawczych zamawianych
na kwotê 659 920 z³.
Poni¿ej przedstawiono tematy projektów badawczych w³asnych realizowanych na poszczególnych wydzia³ach.
Wydzia³ Rolniczo-Ekonomiczny
1. Synteza i w³aciwoci wybranych azaheterocyklicznych luminoforów do urz¹dzeñ elektroluminescencyjnych.
2. Oddzia³ywanie samorz¹dów terytorialnych na zrównowa¿ony rozwój obszarów wiejskich.
3. Organizacja i efektywnoæ inwestycji produkcyjnych
w rolniczych gospodarstwach indywidualnych w Ma³opolsce.
4. Wykorzystanie analitycznego procesu hierarchicznego AHP i metod pokrewnych oraz ich modyfikacja
w rozwi¹zywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i mened¿erskich w rolnictwie i gospodarce
¿ywnociowej.
5. Wykorzystanie analitycznego procesu hierarchicznego w modelowaniu postaw konsumenckich w bran¿y
piwowarskiej.
6. Spó³dzielczoæ wiejska w aktywizacji rodowisk lokalnych.
7. Fluorescencja chlorofilu jako narzêdzie selekcji genotypów kukurydzy o zwiêkszonej tolerancyjnoci fotosyntezy na ch³ód.
8. Badanie wspó³zale¿noci miêdzy reakcj¹ rolin rzepaku ozimego na patogena (Phoma lingam) i zdolnoci do nabywania odpornoci na mróz (badania in vitro i in vivo).
9. Kierunki i zaawansowanie procesów glebotwórczych
w glebach górnoreglowych Babiogórskiego Parku
Narodowego.
10. Wp³yw siarki na w³aciwoci fizyczne i chemiczne
gleb pól górniczych by³ej kopalni siarki w Grybowie.
11. Pedogenetyczne uwarunkowania infiltracji i retencji
wody w glebach wytworzonych z py³ów lessopodobnych.
12. Charakterystyka gleb górskich, kwanych m³ak niskoturzycowych.
13. Wp³yw uszkodzeñ porostowych ziarniaków pszen¿yta jarego na ich wigor i cechy struktury plonu.
14. Wartoæ paszowa i ekologiczna runi górskich u¿ytków zielonych.
15. Wp³yw sk³adowisk odpadów komunalnych o ró¿nym
okresie eksploatacji w Baryczy, Krzy¿u i Boles³awiu
na mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.
16. Badania nad wykorzystaniem osadów ciekowych
jako nawozu oraz ich mikrobiologiczne i chemiczne
przemiany w uprawie wierzby energetycznej.
17. Wykorzystanie oddzia³ywañ allelopatycznych rolin
do ograniczania zachwaszczania w kukurydzy.
18. Glebochronna wartoæ rolin uprawnych w zale¿noci od ich faz rozwojowych i nachylenia stoku na
dwóch typach gleby w warunkach opadu symulowanego i atmosferycznego.

19. Znaczenie drobnej przedsiêbiorczoci w rozwoju
obszarów wiejskich Ma³opolski.
20. Strategie rozwoju wiejskich rodowisk lokalnych
w Ma³opolsce.
21. Agrotechniczna i jakociowa ocena nowych rodów
owsa nieoplewionego.
22. Ocena przydatnoci fizycznych metod do zwalczania bakteryjnych i grzybowych chorób ziemniaka.
Wydzia³ Hodowli i Biologii Zwierz¹t
1. Udzia³ leptyny w rozrodzie samic ptaków domowych.
2. Steroidogeneza, apoptoza i proliferencja w jajniku kury (Gallus domesticus) podczas przerwy w nienoci.
3. Udzia³ opioidów w regulacji syntezy i sekrecji hormonu wzrostu i somatomedyn u owiec
4. Analiza miêdzynarodowych i krajowych oszacowañ
wartoci hodowlanych buhajów czarno-bia³ych w zakresie cech wydajnoci mlecznej i pokroju.
5. Wykorzystanie pomiarów temperatury cia³a krów i ja³ówek biorczyñ do wczesnego prognozowania skutecznoci zabiegów embriotransferu.
6. Czynniki reguluj¹ce przebieg laktacji u owiec o zró¿nicowanym okresie aktywacji p³ciowej.
7. Zmiana profilu kwasów t³uszczowych w tuszy w zale¿noci od rodzaju dodatku t³uszczu do paszy, masy
cia³a, stopnia odt³uszczenia i p³ci tuczników.
8. Wartoæ rzena tuczników mieszañców o ró¿nej masie cia³a.
9. Dobrostan loch utrzymanych w okresie oko³oporodowym w ró¿nych typach kojców.
10. Wp³yw temperamentu na cech produkcyjne jenotów.
11. Wp³yw melatoniny i 17beta estradiolu na podwzgórzowy system aminergiczny u niedojrza³ych, dojrzewaj¹cych i dojrza³ych samic karpia.
12. Udzia³ GNRH i niesteroidowych czynników gonadowych w regulacji syntezy i uwalniania hormonów gonadotropinowych u karpia.
13. Wp³yw d³ugotrwa³ego podawania gonadotropiny kosmówkowej na funkcje p³ciowe ogierów podczas
dojrzewania.
14. Przemieszczanie siê metali ciê¿kich (Zn, Cu, Hg,
Cd, Pb) w ³añcuchu troficznym: pod³o¿e-d¿d¿ownica-ryba.
15. Ocena potencjalnej pojemnoci wy¿ywieniowej
i wartoci od¿ywczej bazy pokarmowej dla jeleniowatych w Puszczy Romnickiej.
16. Badania nad wykorzystaniem nasion lnu oleistego
w ¿ywieniu zwierz¹t w powi¹zaniu z mo¿liwoci¹ ich
produkcji w rejonie Polski po³udniowej.
17. Szacowanie rozk³adu w ¿waczu suchej masy i bia³ka pasz objêtociowych (zielonki, kiszonki, siana)
metod¹ NIRS.
Wydzia³ In¿ynierii rodowiska i Geodezji
1. Nowy typ rekuperatora do odzyskania ciep³a i optymalizacji mikroklimatu w pomieszczeniach dla drobiu.
2. Mikroklimat fermy drobiu w zale¿noci od jej budowy,
si³y i kierunku wiatru.
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3. Czynniki wp³ywaj¹ce na erozjê mechaniczn¹ i chemiczn¹ oraz depozycjê materia³u dennego w korytach rzecznych wybranych zlewni górskich w Karpatach Zachodnich.
4. Kompleksowe badania ³añcucha troficznego: o³owiu,
chromu, kadmu i cynku w glebie, wodzie i rolinach,
zwierzêtach i ludziach w rejonach silnie zanieczyszczonych i oddalonych od orodków przemys³owych.
5. Wp³yw infrastruktury na wiat dzikich zwierz¹t i sposoby niwelowania ujemnych skutków budowy autostrad w Polsce i Europie.
6. Integracja europejska a perspektywy u¿ytkowania
gruntów rolnych w obszarach objêtych ochron¹ przez
parki narodowe na przyk³adzie Pienin.
7. Wp³yw projektowanej autostrady na obni¿enie wartoci gruntów rolnych w aspekcie ich produkcyjnego
wykorzystania.
8. Zmiany u¿ytkowania ziemi w procesie urbanizacji
krajobrazu na przyk³adzie miasta Podgórza i Zamocia.
9. Metoda oceny przestrzennego ukszta³towania gruntów gospodarstw rolnych i jego zró¿nicowania na terenie wsi z wykorzystaniem mapy numerycznej.
10. Opracowanie formu³y i weryfikacja istniej¹cych na prognozowanie zamulenia ma³ych zbiorników wodnych.
11. Cechy fizyczne, chemiczne i reologiczne osadów
dennych ma³ych zbiorników wodnych jako podstawa
do oceny mo¿liwoci ich rolniczego wykorzystania.
12. Prognozowanie zjawisk filtracyjnych z wykorzystaniem numerycznego modelu obliczeniowego.
13. Oddzia³ywanie na rodowisko nowo wybudowanego zbiornika Domaniów na rzece Radomce.
14. Metodyka przestrzennego kszta³towania obszarów
wiejskich na przyk³adzie wybranej jednostki osadniczej Polski po³udniowej.
15. Wp³yw czynników rodowiskowych i antropogennych na jakoæ wód powierzchniowych w mikrozlewniach na terenie górskim i podgórskim.
16. Zmiennoæ opadów atmosferycznych na obszarze
Polski w kontekcie wystêpuj¹cych zaburzeñ ekologicznych i gospodarczych.
17. Iloæ cieków odprowadzanych do kanalizacji z gospodarstw wiejskich w wietle struktury zu¿ycia wody wodoci¹gowej.

6. Charakterystyka gleb i rolinnoci na gruntach rekultywowanych oraz na powierzchniach pozostawionych wy³¹cznie procesowi sukcesji na przyk³adzie
wyrobiska kopalni piasku Szczakowa.
7. Endofityczne grzyby w aspekcie asymilacyjnym
drzew oraz ich zwi¹zki z wyrolosprawcami i chorobami drzew lenych.
8. Dendrochronologiczna analiza zró¿nicowania wymagañ klimatycznych oraz charakterystyka budowy morfologicznej drzew i podstawowych w³aciwoci drewna jedlicy zielonej (Pseudotsuga menziesii Franco).
9. Techniczno-eksploatacyjne aspekty oddzia³ywania
kó³ pojazdów na glebê len¹.
10. Analiza kryteriów sortowania nasion drzew lenych.
11. Techniczno-eksploatacyjne aspekty mechanizacji
wybranych prac szkó³karskich.
12. Wykorzystanie analizy portfelowej BCG w procesie
zarz¹dzania sprzeda¿¹ na rynku drzewnym.
13. Struktura i dynamika drzewostanów w strefie górnej
granicy lasu w Bieszczadzkim Parku Narodowym.
14. Zró¿nicowanie wartoci u¿ytkowej surowca drzewnego lasów ¯ywiecczyzny.
15. Badania poziomu uszkodzeñ wybranych piêter lasu
w wyniku realizowanych prac pozyskaniowych.
16. Opracowanie proekologicznej technologii pozyskiwania drewna w drzewostanach trzebie¿owych ekonomicznie akceptowalnej przez wykonawców prac
lenych.
17. Wp³yw wielkoci i sposobu pobierania próby na dok³adnoæ okrelania cech drzewostanu.
18. Biomasa i roczna produkcja rolinnoci drzewiastej
Puszczy Niepo³omickiej.
19. Wykorzystanie technik hodowli in vitro dla aktywnej
ochrony cisa pospolitego (Taxus baccata L.) na stanowiskach naturalnych.
20. Powi¹zania wybranych parametrów technicznych
lenych dróg stokowych z intensywnoci¹ odwadniania zlewni górskich przez sieci tych dróg.
21. Dynamika zapasu wody w glebach wybranych drzewostanów wierkowych Beskidu.
22. Wp³yw cech biometrycznych drzewostanów na dynamikê zwierciad³a wody gruntowej.

Wydzia³ Leny

1. Opracowanie metod zró¿nicowanej analizy rolinnych genomów mitochondialnych dla linii cytoplazmatycznych i mêskop³odnych.
2. Badania nad chorobami grzybowymi ciecierzycy (cicer arietinum L.) oraz próby ochrony przed przymrozkami.
3. Wystêpowanie, szkodliwoæ oraz biochemiczne podstawy ¿erowania przyl¿eñców (Thysanoptera) na ró¿nych odmianach kapusty g³owiastej (Brassica oloeracea v. capitata).
4. Biologiczna ochrona ziemniaka przed niektórymi
grzybami chorobotwórczymi.
5. Badania nad sk³adem gatunkowym, biologi¹ i efektywnoci¹ parazytoidów tantnisia krzy¿owiaczka Plutella

1. Dynamika rolinnoci Pieniñskiego Parku Narodowego  kierunek i zakres zmian w latach 1965-2000.
2. Jêzycznik zwyczajny Phyllitis scolopendrium (L.)
Newm. w Polsce  ocena zasobów, struktura populacji, tendencje dynamiczne i prognoza na przysz³oæ.
3. Dynamika przyrostu na gruboæ oraz jej uwarunkowania u sosny zwyczajnej i dêbu szypu³kowy.
4. Wp³yw klimatu, dynamiki drzewostanu oraz zanieczyszczeñ powietrza na przyrost i prze¿ywalnoæ
drzew w naturalnych wierczynach Karpat i Sudetów.
5. Relacje przestrzenne miêdzy dynamik¹ drzewostanu
a rozwojem odnowieñ w lasach naturalnych.
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xylostella L., wraz z prób¹ hodowli Diadegama fenestralis Holmgr.
6. Badania nad wystêpowaniem i etiologi¹ brudnej plamistoci jab³ek.
7. Badania nad wystêpowaniem, biologi¹, szkodliwoci¹ i zwalczaniem szrotówka kasztanowcowiaczka
Cameraria ohridella Deschka i Dimic nowego dla Polski szkodnika kasztanowca bia³ego Aesculus hippocastanum L.
8. Opracowanie sposobu rozmna¿ania w bioreaktorze lilii
z³otog³ów i nie¿yczek w aspekcie czynnej ochrony tych
gatunków i ich wykorzystania jako rolin ozdobnych.
9. Wp³yw podk³adek, nawo¿enia, podwójnego pnia. ciêcia letniego oraz wysokoci okulizacji na wzrost i plonowanie jab³oni odmiany rubin.
10. Ocena przydatnoci na skalê produkcyjn¹ metody
in vitro z uwzglêdnieniem termoterapii do rozmna¿ania wegetatywnych podk³adek czereni, porównanie wzrostu i owocowania drzew 4 odmian czereni rosn¹cych na 6 podk³adkach w pierwszych latach po posadzeniu.
11. Wp³yw podk³adek na akumulacjê sk³adników mineralnych w korzeniach, korze i drewnie pni drzew
oraz na jakoæ przechowalnicza jab³ek.
12. Wp³yw siarczanów na stan od¿ywiania, plonowanie
rolin i jakoæ owoców pomidora szklarniowego
uprawianego w systemach bezglebowych.
13. Ocena zale¿noci anatomicznej budowy licia pomidora szklarniowego i dyfuzji CO2 do mezofilu od
stadium rozwojowego rolin.
14. Analiza wybranych czynników warunkuj¹cych regulacjê wartoci od¿ywczej oraz podniesienie jakoci
plonu broku³u.
15. Sterowanie upraw¹ ró¿nych form kalafiora w produkcji na zbiór jesienny.
16. Zmiany zawartoci karotenoidów ze szczególnym
uwzglêdnieniem likopenu w owocach pomidorów
szklarniowych wybranych odmian uprawianych
w atmosferze wzbogaconej w dwutlenek wêgla.
17. Doskonalenie technologii uprawy kapusty pekiñskiej
na zbiór wiosenny i jesienny.
18. Mechanizmy bioremediencji chromu przez dro¿d¿e.
Mo¿liwoci wykorzystania mikroorganizmów eukariotycznych w procesie oczyszczania wód zanieczyszczonych toksycznymi zwi¹zkami chromu.
19. Opracowanie metody oceny mrozoodpornoci mieszañców w hodowli nowych odmian ró¿aneczników
(Rhododendron L.), w oparciu o oznaczanie flawonoidów przy pomocy wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).
20. Biologiczny rozk³ad rodowiskowych zanieczyszczeñ formaldehydem i jego pochodnymi oraz d³ugo³añcuchowymi zwi¹zkami alifatycznymi przez metylotroficzne dro¿d¿e oraz ich mutanty.
Wydzia³ Techniki i Energetyki Rolnictwa
1. Analiza funkcjonalnoci zintegrowanego systemu
grzewczego w ogrzewanych tunelach foliowych.

2. Standaryzacja metod pomiaru w³aciwoci fizyczno-mechanicznych rolinnych materia³ów ziarnistych.
3. Wp³yw gruboci okrywy owocowo-nasiennej na twardoæ rolinnych materia³ów ziarnistych.
4. Wp³yw wielokrotnych przejazdów ci¹gnikiem na plonowanie wybranych gatunków traw oraz na w³aciwoci powietrzno-wodne gleby.
5. Zmiany infrastruktury technicznej obszarów wiejskich
w aspekcie funkcji gospodarczych gmin górskich.
6. Doskonalenie parametrów technicznych procesu doju krów w aspekcie jego automatyzacji i robotyzacji.
7. Prognozowanie zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ wiejskich odbiorców w warunkach rynkowych.
Wydzia³ Technologii ¯ywnoci
1. W³aciwoci funkcjonalne maltodekstryn ró¿nego pochodzenia.
2. Wp³yw procesu utleniania skrobi na strukturê powierzchniow¹ i w³aciwoci ziaren skrobiowych.
3. Zmiany w strukturze chemicznej i w³aciwociach
skrobi poddanych fosforyzacji.
4. Wykorzystanie jednowymiennych w³aciwoci skrobi
do modelowania cech reologicznych i mechanicznych kleików i ¿eli skrobiowych.
5. Efekty ¿ywieniowe ró¿nicowania stopnia konwersji fitynianów przy zmiennych poziomach defosforylacji
pasz.
6. Badania nad dostosowaniem preparatu pektolitycznego Pektopol PT 400 do potrzeb przemys³u paszowego.
7. Optymalizacja wytwarzania i ch³odniczego przechowywania przetworów typu gravad z pstr¹ga têczowego (Oncorhynchus mykiss).
8. Porównanie wp³ywu procesu technologicznego
i okresu sk³adowania na wartoæ od¿ywcz¹ mro¿onek i konserw sterylizowanych ze szpinaku nowozelandzkiego i szpinaku zwyczajnego.
9. Dynamika powstawania i zmian zawartoci niektórych kwasów organicznych podczas fermentacji brzeczek miodowych.
10. Optymalizacja otrzymywania alkoholowych kremów
emulsyjnych w celu poprawy ich stabilnoci.
11. Mikrobiologiczne aspekty otrzymywania spirytusów
liwkowych w okolicach £¹cka.
12. ¯ywieniowe i funkcjonalne (prozdrowotne) w³aciwoci chleba z dodatkiem nasion lnu oleistego.
13. Modyfikacja skrobi owsianej.
14. Ocena i porównanie w³aciwoci funkcjonalnych
(prozdrowotnych) ziarna jêczmienia i owsa  odmian oplewionych i nieoplewionych.
15. Ocena przeciwmia¿d¿ycowego oddzia³ywania jaja
kurzego wzbogaconego w sprzê¿one dieny kwasu
linolowego (SKL), na organizm modelowego (hiperlipidemicznego) szczura.
16. Próba wykorzystania bulw topinamburu (Heliantuhus
tuberosus L.) do otrzymywania soków owocowych.
17. Wp³yw fruktanów na biodostêpnoæ wapnia i magnezu z diety szczurów laboratoryjnych.
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Wykaz tematów realizowanych w ramach projektów
badawczych zamawianych:
Wydzia³ Rolniczo-Ekonomiczny
1. Fizykochemiczne w³aciwoci polisacharydów i ich
pochodnych oraz specyficzne zastosowania polimerów naturalnych.
Wydzia³ Hodowli i Biologii Zwierz¹t
1. Rola uk³adu opioidowego i glikokortikoidowego w regulacji osi podwzgórzowo-przysadkowo-gonadowej
podczas synchronizacji rui u owiec.
2. Okrelenie zale¿noci miêdzy uszkodzeniami struktur morfologicznych plemnika, a gospodark¹ hormonaln¹ i zakresem zmian w sk³adzie osocza nasienia
ogiera.
3. Wp³yw metali ciê¿kich (Pb, Cd, Zn, Cu) na podwzgórzow¹ kontrolê dojrzewania p³ciowego i efektywnoæ
sztucznego tar³a u samic karpia.
4. Badanie wp³ywu antyestrogenów i inhibitorów aromatazy na stymulowanie analogiem GnRH uwalnianie
LH u karpia i karasia celem doskonalenia metod
sztucznego tar³a u ryb karpiowatych.
Wydzia³ Leny
1. Rola konkurencji i dyspersji w kszta³towaniu ró¿norodnoci gatunkowej drzewostanów w lasach naturalnych rodkowej Europy.
Wydzia³ Technologii ¯ywnoci
1. Produkty enzymatycznej konwersji fitynianów jako
¿ywnoæ funkcjonalna.
2. Nowe preparaty bia³kowe z soi otrzymywane metod¹
ograniczonej hydrolizy enzymatycznej ekstrudatów.
3. Zastosowanie enzymatycznej modyfikacji surowców
i sk³adników ¿ywnoci w celu opracowania produktów nowej generacji i polepszenia funkcjonalnych
w³aciwoci ¿ywnoci.

Wydzia³ Hodowli i Biologii Zwierz¹t
1. 4 lutego  Zwierzêta w miecie
2. 16 marca  Szko³a Zimowa z zakresu hodowli zwierz¹t
3. 8 sierpnia  Sytuacja polskiej hodowli w aspekcie
wst¹pienia do Unii Europejskiej
4. 9 wrzenia  Zasoby genetyczne zwierz¹t w Polsce  68 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
Wydzia³ In¿ynierii rodowiska i Geodezji
1. 13 czerwca  Kataster, Fotogrametria, Geoinformatyka  nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju
2. 2527 czerwca  Meteorologia i klimatologia
w kszta³towaniu rodowiska wiejskiego
3. 1416 wrzenia  Kszta³towanie i ochrona rodowiska w aspekcie zrównowa¿onego rozwoju obszarów
wiejskich
4. 16 padziernika  Ochrona jakoci i zasobów wód
Wydzia³ Ogrodniczy
1. 13 marca  Szrotówek kasztanowcowiaczek (Cmeraria ochidella) nowe zagro¿enie dla kasztanowca
bia³ego w Polsce
2. 911 wrzenia  Wspó³czesne ogrodnictwo i jakoæ
¿ycia
Wydzia³ Techniki i Energetyki Rolnictwa
1. 1721 lutego  Postêp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie
2. 1215 czerwca  Zastosowanie techniki wideo-komputerowej w badaniach naukowych w rolnictwie
3. 2224 wrzenia  Infrastruktura ekologiczna terenów wiejskich: rozwój i nowe technologie
Wydzia³ Technologii ¯ywnoci
1. 8 maja  Food Safety
2. 1617 czerwca  ¯ywnoæ regionalna na tle wspó³czesnych trendów produkcji ¿ywnoci w Polsce
i w Europie
4.3. Aparatura naukowo-badawcza

4.2. Konferencje naukowe

4.3.1. Zakupy aparatury

W 2003 r. zorganizowano 21 konferencji naukowych,
w tym 7 miêdzynarodowych. Konferencje, które w wiêkszoci zorganizowane by³y przez wydzia³y uczelni obejmowa³y nastêpuj¹c¹ problematykê:

Dzia³ Aparatury Naukowej i Dydaktycznej w 2003 r.
dokona³ zakupów rodków trwa³ych i niskocennych,
aparatury specjalnej, materia³ów i czêci zamiennych
oraz przekaza³ do zap³aty faktury za us³ugi na ³¹czn¹
kwotê 5.108.705,  z³.

Wydzia³ Rolniczo-Ekonomiczny
1. 1415 maja  Jony metali w rodowisku
2. 1313 czerwca  Chwasty segetalne  pozytywne
aspekty wystêpowania w agrocenozach
3. 912 wrzenia  Gleba w rodowisku
4. 2526 wrzenia  Zrównowa¿ony rozwój rolnictwa
i obszarów wiejskich w procesie integracji europejskiej
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4.3.2. rodki trwa³e
Z ogólnej kwoty 5.108.705,  z³ wydanej na zakupy
aparatury 1.188.192,  z³ przeznaczono na rodki trwa³e, czyli na urz¹dzenia, które s¹ w³asnoci¹ uczelni
i wprowadzone zosta³y na jej stan maj¹tkowy (tabele 10
i 11).
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Tabela 10. ród³a finansowania zakupu aparatury naukowo-badawczej
Kwota
[tys. z³]

ród³a finansowania
Przychody dzia³alnoci dydaktycznej

697,8

Unwestycje Szkó³ Wy¿szych  zadanie
inwestycyjne Wydzia³ Technologii ¯ywnoci

273,0

Inwestycje aparaturowe

190,0

Dotacja MPiPS

12,2

FOREMMS

11,7

INRATION

3,5
1.188,2

Razem

4.3.3. Aparatura specjalna
W okresie sprawozdawczym zakupiono aparaturê
specjaln¹ o wartoci 2.504,0 tys. z³ w 588 pozycjach.
Tabela 12. Wartoæ zakupów z podzia³em na ród³a ich finansowania

Rodzaj finansowania

Wydzia³y

Wartoæ
rodków
trwa³ych
[tys. z³]

Liczba
pozycji

Liczba
pozycji

570,9

96

DS

1.234,2

255

BW

649,0

213

49,9

24

2.504,0

588

Granty

Zlecone
Tabela 11. Lokalizacja rodków trwa³ych zakupionych w 2003 r.

Wartoæ
zakupów
[tys. z³]

Razem

Tabela 13. Lokalizacja zakupionej aparatury na wydzia³ach

Wydzia³y

Wartoæ
zakupów
[tys. z³]

Liczba
pozycji

149,2

30

Hodowli i Biologii Zwierz¹t

30,4

11

Leny

14,4

2

Rolniczo-Ekonomiczny

608,3

128

In¿ynierii rodowiska i Geodezji

93,5

31

Hodowli i Biologii Zwierz¹t

380,8

61

Ogrodniczy

59,7

16

Leny

370,5

104

Techniki i Energetyki Rolnictwa

12,5

8

In¿ynierii rodowiska i Geodezji

310,4

121

441,6

38

Ogrodniczy

263,8

49

10

Techniki i Energetyki Rolnictwa

303,5

73

341,9

67

Technologii ¯ywnoci

228,2

41

1.188,2

213

4,0

2

34,5

9

2.504,0

588

Rolniczo-Ekonomiczny

Technologii ¯ywnoci
Jednostki Ogólnouczelniane
Administracja
Razem

45,0

Jednostki Ogólnouczelniane
Administracja
Razem

Czêæ przychodów dzia³alnoci dydaktycznej w wysokoci 218,5 tys. z³ zosta³a wykorzystana na zakup
oprogramowania komputerowego (system Windows
oraz Office) dla administracji i jednostek organizacyjnych uczelni nie posiadaj¹cych róde³ innego rodzaju finansowania.
Na dzieñ 31 grudnia 2003 r. wartoæ aparatury naukowo badawczej wynosi³a 32.124,7 tys. z³ w 5.232 pozycjach, a jej umorzenie wskazywa³o, ¿e rednie jej zu¿ycie równe by³o 82%. G³ównym powodem wzrostu zu¿ycia aparatury by³o przyjêcie na stan maj¹tkowy uczelni w ub. r. 622 poz. aparatury specjalnej (czêciowo lub
ca³kowicie umorzonej podczas kilkuletniego u¿ytkowania) o ³¹cznej wartoci 1.794,5 tys. z³ oraz wyj¹tkowo
ma³a dotacja na dofinansowanie inwestycji aparaturowych (zaledwie 190 tys. z³).

Struktura zakupów aparatury specjalnej by³a nastêpuj¹ca:
 spe³niaj¹ca kryteria aparatury badawczej  44,4%
 mikrokomputery  40,4%
 inne  15,2%
4.3.4. Likwidacje i zmiany miejsca u¿ytkowania
W 2003 roku przeprowadzono likwidacjê 620 poz.
sprzêtu laboratoryjnego oraz 124 poz. aparatury naukowo badawczej. Zlikwidowane rodki trwa³e o ³¹cznej wartoci 324,3 tys. z³ zosta³y zamortyzowane wiele
lat temu, zu¿yte lub niesprawne. W okresie sprawozdawczym, celem lepszego wykorzystania aparatury naukowo-badawczej i sprzêtu laboratoryjnego, dokonano
38 zmian miejsca u¿ytkowania.
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4.4 Ochrona patentowa i licencje
W roku kalendarzowym 2003 ochron¹ patentow¹
zajmowa³ siê rzecznik patentowy, który wiadczy³ specjalistyczne us³ugi w zakresie:
 uzyskiwania i korzystania z ochrony prawnej dla powstaj¹cych i zg³oszonych w uczelni rozwi¹zañ wynalazczych bêd¹cych wynikami prac naukowo-badawczych, dozorowania op³at za zg³oszenie wynalazku
i op³at za kolejne okresy ochronne oraz rozliczania
op³at licencyjnych dla kwestury,
 udzielania porad pracownikom Akademii Rolniczej
w sprawach zwi¹zanych z ochron¹ w³asnoci przemys³owej, szczególnie dotycz¹cej wynalazków i umów licencyjnych zezwalaj¹cych obcym osobom na korzystanie z chronionych wyników prac stanowi¹cych w³asnoæ AR oraz doradztwa z zakresu ochrony w³asnoci intelektualnej, g³ównie z dziedziny prawa autorskiego.
W 2003 r. w Urzêdzie Patentowym Rzeczypospolitej
Polskiej zg³oszono do ochrony patentowej wynalazek
zarejestrowany pod nr P-361612 pt. Kolumna separacyjna do materia³ów ziarnistych, zw³aszcza do nasion
drzew lenych. Zg³oszenie pochodzi³o z Katedry Mechanizacji Prac Lenych Wydzia³u Lenego.
W 2003 r. w wydawnictwie UP RP Biuletyn Urzêdu
Patentowego (BUP) zosta³y opublikowane dwa og³oszenia o zg³oszeniach wynalazków z Akademii Rolniczej w Krakowie:
 P-353630 pt. Separator pneumatyczny do materia³ów sypkich, zw³aszcza do nasion drzew lenych
og³oszone w BUP nr 10 str. 10,
 P-350836 pt. Sposób wykonywania obudowy biologicznej pylistych terenów poprzemys³owych, zw³aszcza ja³owych i fitotoksycznych sk³adowisk odpadów
po flotacji rud metali nie¿elaznych og³oszone w BUP
nr 11 str. 9.
Rozwi¹zania te wesz³y do wiatowego stanu techniki,
a informacje o nich dostêpne s¹ w internetowych bazach
patentowych: polskiej pod adresem www. uprp. pl/polski
oraz europejskiej pod adresem ep. espacenet. com.
Akademia Rolnicza otrzyma³a w 2003 r. kolejn¹
op³atê licencyjn¹ w kwocie 2.178,14 EUR za korzystanie z wynalazku zg³oszonego w trybie miêdzynarodowym o nr PCT/EP97/02324 pt. Oral delivery form having a high absorption efficiency and method for making
same (t³um.: Doustna kompozycja potêguj¹ca absorpcjê jelitow¹ oraz metoda jej wytwarzania).
W roku sprawozdawczym rzecznik patentowy wspomaga³ dzia³alnoæ naukowo-badawcz¹ wiadcz¹c zainteresowanym pracownikom pomoc w przeprowadzaniu
badañ patentowych w literaturze patentowej. W tym zakresie wykonano badania patentowe dotycz¹ce rozeznania stanu techniki dla tematów:
 sposoby zagêszczania np. soków, roztworów cukru
(M. Sikora)
 sposób testowania potomstwa drzew (J. Sabor)
 regulatory wzrostu rolin zawieraj¹ce mikroorganizmy
z grzybów (S. Kowalski)
 urz¹dzenia sortuj¹ce (J. Walczyk, P. Tylek),
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Rzecznik patentowy przeprowadzi³ tak¿e badanie
czystoci i zdolnoci patentowej wyników dwóch prac
naukowo-badawczych zakoñczonych w 2003 r. pt.:
 Badania nad biologicznymi uwarunkowaniami tworzenia banków genów lasotwórczych drzew lenych
 praca wykonana przez zespó³ autorski pod kierownictwem prof. dr hab. Janusza Sabora z Katedry Nasiennictwa, Szkó³karstwa i Selekcji Drzew Lenych,
 Badania nad wzrostem i rozwojem sadzonek wybranych gatunków drzew lenych sztucznie mikoryzowanych i nie mikoryzowanych wysadzonych w uprawy
o ró¿nych warunkach glebowo siedliskowych,
z uwzglêdnieniem gruntów porolnych i zdegradowanych oraz opracowanie biopreparatu mikoryzowego
wraz z instrukcj¹ jego wytwarzania i zastosowania
w praktyce lenej  praca wykonana przez zespó³ autorski pod kierownictwem prof. dr hab. Stefana Kowalskiego z Katedry Fitopatologii Lenej.
4.5. Dzia³alnoæ wydawnicza
W 2003 r. Wydawnictwo Akademii Rolniczej opublikowa³o 24 pozycje o ³¹cznej objêtoci 377,3 arkuszy
wydawniczych (o 79,5 ark. wiêcej ni¿ w roku poprzednim) i ³¹cznym nak³adzie 8080 egzemplarzy (w porównaniu z rokiem poprzednim o 3170 egz. wiêcej). W sumie koszt wszystkich publikacji wyniós³ 172 883 z³.
W tym czasie w wydawnictwie zatrudnionych by³o
5 osób (4 etaty), w tym 3 redaktorów (2,5 etatu).
Wród wydawnictw 2003 r. najwiêcej by³o publikacji
naukowych  rozpraw, materia³ów konferencyjnych oraz
czasopism naukowych.
W drugim roku istnienia ogólnopolskiego czasopisma uczelni rolniczych Acta Scientiarum Polonorum
ukaza³y siê 2 zeszyty publikowanej przez Wydawnictwo
AR serii Formatio Circumiectus (Kszta³towanie rodowiska). W rankingu czasopism KBN seria ta otrzyma³a
wysok¹, jak na pocz¹tkuj¹cy tytu³ kategoriê B.
Wydawano ponadto dwie serie Zeszytów Naukowych Akademii Rolniczej im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie: In¿ynieria rodowiska (zesz. 24) oraz Ogrodnictwo (zesz. 25).
W serii Rozprawy Zeszytów Naukowych, w której
publikowane s¹ rozprawy habilitacyjne, wydano 7 pozycji. Zeszyty te wydawane zosta³y w nak³adzie 120 egzemplarzy.
W serii Sesja Naukowa Zeszytów Naukowych AR
w Krakowie wydano 4 numery:
 Przedsiêbiorczoæ w agrobiznesie a rozwój obszarów wiejskich (zesz. 87),
 Nasiennictwo, szkó³karstwo i selekcja drzew w programach studiów i praktyce lenej (zesz. 88),
 Gospodarowanie metodami ekologicznymi na tle
zrównowa¿onego rozwoju po³udniowo-wschodniej
Polski (zesz. 89),
 Turystyka wiejska w Polsce  od rozproszonych dzia³añ do kompleksowej strategii (zesz. 90).
Ponadto ukaza³y siê 2 publikacje zawieraj¹ce materia³y konferencyjne: Agriculture and rural development in transition economies i Rozwój agrobiznesu
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na obszarach wiejskich wobec integracji z Uni¹ Europejsk¹".
Wydrukowano tak¿e 4 skrypty:
 Przewodnik do æwiczeñ z chemii rolnej, pod red.
E. Gorlacha,
 Postawy analizy ¿ywnoci T. Fortuny, L. £uszczaka,
J. Sobolewskiej-Zieliñskiej,
 Spó³dzielczoæ wiejska B. Brzozowskiego,
 Hodowla byd³a pod red. A. Wêglarza.
Wydawnictwo przygotowa³o do druku dwie ksiêgi
z okazji jubileuszu 50-lecia uczelni oraz 323 numer Biuletynu Regionalnego Zak³adu Doradztwa Rolniczego,
zawieraj¹cy wyniki badañ naukowych pracowników AR
przeznaczonych do stosowania w praktyce.
4.6 Biblioteka G³ówna
Zbiory Biblioteki G³ównej w 2003 r. wzros³y o 4.941
jednostek obliczeniowych, w tym o 3.076 woluminów
druków zwartych, o 1.033 woluminów wydawnictw ci¹g³ych oraz o 832 jednostki obliczeniowe zbiorów specjalnych.
Na dzieñ 31.12.03 r. stan zbiorów Biblioteki G³ównej
obejmowa³:
 wydawnictwa zwarte  205.692 wol.
 czasopisma  101.078 wol.
 zbiory specjalne  49.651 jednostek obliczeniowych
Razem 356.421 wol.
W stosunku do analogicznego okresu roku 2002
oznacza to przyrost odpowiednio o 1,5; 1,0 i 1,7%.
W roku sprawozdawczym Biblioteka prenumerowa³a 98 tytu³ów czasopism zagranicznych oraz 366 tytu³ów
polskich czasopism i wydawnictw ci¹g³ych. Dodatkowo
w drodze wymiany uzyskano 130 tytu³ów czasopism
i wydawnictw ci¹g³ych.
Integraln¹ czêæ oferty Biblioteki G³ównej stanowi³a
prenumerata 6 zagranicznych bibliograficzno-abstraktowych komputerowych baz danych: AGRIS, AGRICOLA,
HORTCD, TREECD i CURRENT CONTENST z dwoma
seriami: Life Science i Agriculture Biology and Environmental Sciences oraz BN-OPALE dla systemu VTLS.
Szeroki dostêp do polskiej literatury naukowej zapewnia³y
bazy SIG¯ i AGRO-LIBREX. Rozszerzono zakres informacji oferowanej przez komputerowe bazy danych poprzez przyst¹pienie Biblioteki G³ównej do konsorcjum
EIFL/EBSCO. Serwis EBSCO oferuje ok. 160 tytu³ów
specjalistycznych czasopism rolniczych i ok. 300 tytu³ów
czasopism uwzglêdniaj¹cych w swoim profilu nauki rolnicze i pokrewne. Do oferty EBCSO maj¹ dostêp wszyscy
pracownicy naukowi Akademii Rolniczej w Krakowie dysponuj¹cy pod³¹czeniem do sieci komputerowej. W 2003 r.
zakupiono dwie niezwykle wa¿ne bazy: EUROPRAWNIK
i PRAWO OCHRONY RODOWISKA.
W czytelni studenckiej Biblioteki G³ównej oraz
dwóch czytelniach zlokalizowanych w kampusie przy al.
29 Listopada zarejestrowano ³¹cznie 26.706 czytelników, którym udostêpniono 56.434 woluminów druków
zwartych, 108.959 woluminów czasopism i 429 pozycji
zbiorów specjalnych. Z czytelni pracowników nauki skorzysta³o 1.311 osób, którym udostêpniono 9.543 wolu-

minów, w tym 3.191 druków zwartych i 6.352 woluminów czasopism.
Ze zbiorów Biblioteki G³ównej udostêpniono poprzez
wypo¿yczalniê miejscow¹ 31.475 woluminów druków
zwartych oraz 877 woluminów czasopism. Do Biblioteki
G³ównej wpisanych zosta³o 7.466 czytelników, w tym
936 pracowników naukowych i 6.156 studentów Akademii Rolniczej. Niezmienn¹ popularnoci¹ cieszy³a siê
w 2003 r. wypo¿yczalnia miêdzybiblioteczna, za porednictwem której udostêpniono 137 pracownikom naukowym uczelni 273 pozycje odbitek, druków zwartych,
czasopism i elektronicznych plików pdf. Z us³ug wypo¿yczalni miêdzybibliotecznej skorzysta³o 107 instytucji
naukowych, którym wypo¿yczono 476 pozycji obejmuj¹cych wczeniej ju¿ wymienione rodzaje noników informacji naukowej.
W 2003 r. przeprowadzono ca³kowit¹ migracjê katalogów bibliotecznych z systemu VTLS Classic do
VTLS/VIRTUA. Zaadaptowano te¿ katalog  portal Chameleon, najnowszy produkt firmy VTLS u¿ywany do
przeszukiwania elektronicznego. Systematycznie prowadzono retrokonwersjê tradycyjnych katalogów kartkowych do katalogu elektronicznego, postêpuj¹c¹ równolegle z wprowadzaniem pozycji bie¿¹cych. Opracowano 1.978 rekordów bibliograficznych tytu³ów ksi¹¿ek
nowych i z retrokonwersji oraz 5.061 rekordów egzemplarza, tak ¿e na koniec roku sprawozdawczego do katalogu komputerowego systemu VTLS/VIRTUA wprowadzonych zosta³o 19.688 tytu³ów obejmuj¹cych ³¹cznie 58.829 egzemplarzy. Biblioteka G³ówna korzystaj¹c
z mo¿liwoci wynikaj¹cej z uczestnictwa w systemie
NUKat pozyska³a z tej bazy dodatkowo 557 rekordów
bibliograficznych. W Bibliotece G³ównej opracowano
1.295 hase³ wzorcowych dla ogólnopolskiej bazy
CKHW. Ogó³em dla tej bazy Biblioteka G³ówna opracowa³a 8.563 has³a. Wyrazem zaanga¿owania we wspó³pracê w ramach Bazy 6-ciu by³o opracowanie w 2003
r. 15.625 hase³ wzorcowych wspólnych. W Bazie 6-ciu
Biblioteka G³ówna zajmuje kluczow¹ pozycjê, poniewa¿
jej pracownicy od momentu powo³ania Bazy pe³ni¹
obowi¹zki managera i bibliotekarza systemowego, skutecznie na bie¿¹co kontroluj¹c bufor i zapewniaj¹c jego
czystoæ, a tak¿e dbaj¹c o podnoszenie kwalifikacji zawodowych wszystkich uczestników zaanga¿owanych
w obs³ugê tego przedsiêwziêcia. Ten element wspó³pracy by³ szczególnie wa¿ny poniewa¿ w 2003 r. do pracy
w Bazie 6-ciu do³¹czy³a Biblioteka G³ówna Akademii
Wychowania Fizycznego.
Pracownia us³ug informacyjnych na trwa³e wpisa³a
siê w zakres us³ug wiadczonych przez Bibliotekê
G³ówn¹. W 2003 r. z mo¿liwoci pracowni skorzysta³o
1.577 u¿ytkowników, dla których przygotowano 215.456
rekordów bibliograficznych. Najczêciej przeszukiwanymi bazami by³y: AGRIS, SIG¯, AGRO-LIBREX, AGRICOLA i obie serie CURRENT CONTENS.
Od wielu lat Biblioteka G³ówna w ramach dokumentowania badañ naukowych prowadzonych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych uczelni uczestniczy w aktualizacji bazy systemu informacji o badaniach
rolniczych SYNABA-SIBROL, której koordynatorem jest
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Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie. W roku
sprawozdawczym opracowano i przekazano do bazy
SYNABA-SIBROL 166 rekordów zawieraj¹cych informacje o tematach badawczych zakoñczonych i kontynuowanych w 2003 r.
Przedstawiony wy¿ej zakres dokonañ Biblioteki
G³ównej w 2003 r. by³by niepe³ny bez informacji o pod-

jêtych dzia³aniach przygotowawczych maj¹cych na celu
uruchomienie czytelni zewnêtrznej w nowo oddanym
budynku Wydzia³u Technologii ¯ywnoci przy ul. Balickiej w Krakowie. W ramach tych dzia³añ zgromadzono
podrêczny ksiêgozbiór tematyczny, opracowano koncepcjê zagospodarowania wnêtrza czytelni oraz przygotowano wstêpny plan obsady personalnej.

5. Wspó³praca miêdzynarodowa
Wspó³praca z zagranic¹ odbywa³a siê na podstawie
porozumieñ dwustronnych zawartych miêdzy jednostkami Akademii Rolniczej i uczelniami zagranicznymi
oraz wynika³a z protoko³ów wykonawczych do umów
rz¹dowych z partnerami zagranicznymi.
Ogó³em realizowano 19 tematów we wspó³pracy
z Uniwersytetami Rolniczymi w Pradze, Nitrze i Brnie,
z Uniwersytetem w Wisconsin-Madison (USA) oraz
z Lwowsk¹ Szko³¹ Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie.
W roku sprawozdawczym realizowano:
1) cztery tematy w ramach 5 Programu Ramowego Unii
Europejskiej:
a) Sustainable Grassland Withstanding Environmental Stress  SAGES  (do grudnia 2003 r.), koordynator: Norsk Regnesentral, Norwegia (Katedra
Fizjologii Rolin, Wydzia³ Rolniczo-Ekonomiczny)
b) Information Visualisation for Site Planning -INVISIP  (do grudnia 2003), koordynator: Fraunhofer
Gesellschaft zur Foerderung der angewandten
Forschung e. v., Darmstadt, Niemcy (Katedra
Geodezji Wy¿szej, Wydzia³ In¿ynierii rodowiska
i Geodezji)
c) Landscape Development, Biodiversity and Co-operative Livestock System in Europe, LACOPE, koordynator: Universitat Stuttgart, Niemcy (Katedra
Hodowli Owiec i Kóz, Wydzia³ Hodowli i Biologii
Zwierz¹t)
d) 400 Years of Annual Reconstruction of European
Climate Variability Using a High Resolution Isotopic Network  ISONET, koordynator: Forschungszentrum Juelich GmbH, Niemcy (Katedra Botaniki Lenej i Ochrony Przyrody, Wydzia³ Leny)
2) jeden temat w ramach Europejskiego Programu COST:
 Cost 843  Opracowanie wymogów jakociowych
rolin rozmna¿anych metod¹ biotechnologiczn¹ in
vitro w po¿ywkach p³ynnych (Katedra Rolin
Ozdobnych, Wydzia³ Ogrodniczy)
W programie US-Poland Technology Transfer Program realizowano 1 projekt badawczy we wspó³pracy
z Uniwersytetem Mississippi (USA) pt. Forecasting of
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fluvial processes on the Skawa river within back-water
reach of Swinna Poreba reservoir. Uczestniczy³a w nim
Katedra Gospodarki Wodnej Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji
Miêdzynarodowe programy dydaktyczne realizowane w 2003 r. to:
1) Leonardo da Vinci:
 projekt pilota¿owy: Initial Training in Viable Agri-tourism: Development of transnational and flexible
model (Zak³ad Rolnictwa wiatowego, Wydzia³
Rolniczo-Ekonomiczny)
2) Jean Monnet
 modu³ europejski: Agriculture and Rural Development in the European Union (Zak³ad Rolnictwa
wiatowego, Wydzia³ Rolniczo-Ekonomiczny)
W dniach 31.05. 08.06.2003 r. w uczelni przebywa³a grupa 15 studentów z Purdue University, West Lafyette, USA, uczestnicz¹c w zajêciach z zakresu hodowli
i ¿ywienia zwierz¹t gospodarskich po³¹czonych z wyjazdami studyjnymi do gospodarstw, zak³adów przemys³u
spo¿ywczego i orodków naukowo-badawczych, a tak¿e w programie kulturalnym.
W dniach 0610.10.2003 r. przeprowadzone zosta³y
zajêcia fakultatywne i æwiczenia terenowe: Rolnictwo
i rozwój obszarów wiejskich w Polsce, w których uczestniczy³o 9 studentów University of Guelph, Ontario, Kanada.
Zajêcia przygotowano na zlecenie uczelni kanadyjskiej.
W dniach 29.10. 01.11.2003 r.  w uczelni przebywa³a grupa 11 osób z Rumunii (doradcy, przedstawiciele izb rolniczych, agrobiznesu i ministerstwa rolnictwa
oraz nauczyciele uczelni rolniczych) uczestnicz¹cy
w programie szkoleniowym Departamentu Rolnictwa
USA. Gocie spotkali siê z przedstawicielami agrobiznesu, pracownikami Ma³opolskiego Orodka Doradztwa
Rolniczego oraz przedstawicielami instytucji pracuj¹cych na rzecz rolnictwa.
Wspó³praca z zagranic¹ wi¹za³a siê równie¿ z wyjazdami pracowników naukowych na sta¿e naukowe,
konferencje i konsultacje. Skalê tych wyjazdów oraz ich
koszt przedstawiaj¹ tabele 14,15 i 16.
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Tabela 14. Wyjazdy zagraniczne pracowników uczelni w latach 20012003
Liczba osób wyje¿d¿aj¹cych
Jednostki

ogó³em

w tym pracownicy samodzielni

2001

2002

2003

2001

2002

2003

Rolniczo-Ekonomiczny

50

53

53

20

26

26

Hodowli i Biologii Zwierz¹t

56

64

39

28

21

10

In¿ynierii rodowiska i Geodezji

20

89

47

8

22

12

Leny

17

37

30

7

14

14

Ogrodniczy

28

29

19

9

11

6

Techniki i Energetyki Rolnictwa

11

9

10

7

5

7

Technologii ¯ywnoci

30

6

17

16

3

9

Zak³ad Doradztwa Rolniczego

10

10

9







Studium WF

4



3







Studium Jêzyków Obcych



1









Administracja



4

3







229

302

229

97

102

84

Wydzia³y:

Jednostki Ogólnouczelniane:

Razem

Tabela 15. Wyjazdy zagraniczne pracowników uczelni w 2003 r.
Liczba osób

Koszt wyjazdów zagranicznych

Rolniczo-Ekonomiczny

53

95.918,60

Hodowli i Biologii Zwierz¹t

39

70.037,25

In¿ynierii rodowiska i Geodezji

47

92.562,60

Leny

30

37.431,29

Ogrodniczy

19

31.254,45

Techniki i Energetyki Rolnictwa

10

25.121,05

Technologii ¯ywnoci

17

48.878,06

Zak³ad Doradztwa Rolniczego

9

24.584,94

Studium WF

3

1.500,00

Administracja

3

Jednostki
Wydzia³y:

Jednostki Ogólnouczelniane:

Razem

229
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5.009,88
432.298,12
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Tabela 16. Koszt realizacji wyjazdów zagranicznych w 2003 r i ród³a ich finansowania
Podró¿

Diety

ród³a finansowania
Akademia Rolnicza

Razem

2.734,41

5.240,53

7.974,94

BW

53.550,03

30.349,74

83.899,77

Granty

67.458,88

18.685,90

86.144,78

2.931,03

3.052,14

5.983,17

8.486,12

6.747,83

15.233,95

12.953,66

4.138,12

17.091,78

Umowy rz¹dowe KBN*
SPUB
SAGES
FOREMMS



1.000,55

1.000,55

INVISIP

19.143,86

11.500,04

30.646,90

LACOPE

5.977,75

6.638,69

12.616,44

15.022,56

8.239,48

23.262,04

LEONARDO DA VINCI

3.718,42

1.657,52

5.375,94

Fundusz dydaktyczny

9.566,24

4.831,53

14.397,77

SUPPLIERS

Fundusz doktorancki



433,80

Inne
Razem

433,80

28.790,42

8.254,30

37.044,72

294.793,29

137.504,83

432.298,12

* rodki z DS na realizacjê programów wynikaj¹cych z protoko³ów wykonawczych do umów rz¹dowych.

6. Zatrudnienie i rozwój kadr
6.1. Stan zatrudnienia i awanse
Stan zatrudnienia w Akademii Rolniczej na dzieñ
31.12.03 r. wynosi³ 1358 osób pe³nozatrudnionych oraz
71 osób zatrudnionych w niepe³nym wymiarze czasu pracy. Przeciêtne zatrudnienie na koniec 2003 r. wynios³o
1377,7 pe³nozatrudnionych i 52 niepe³nozatrudnionych.
Zmiany zatrudnienia w latach 20012003 w poszczególnych grupach pracowniczych przedstawiono
w tabeli 17. Wynika z niej, ¿e zatrudnienie w Akademii
Rolniczej w okresie od 2001 do 2003 roku uleg³o
zmniejszeniu o 43 osoby pe³nozatrudnione, z równoczesnym wzrostem zatrudnienia pracowników w niepe³nym wymiarze czasu pracy o 21 osób. W grupie na-

uczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-technicznych zarejestrowano spadek zatrudnienia. W pozosta³ych grupach pracowniczych tj. administracji, obs³ugi
i bibliotece nast¹pi³ nieznaczny jego wzrost.
W tabeli 18 przedstawiono zatrudnienie nauczycieli akademickich na przestrzeni ostatnich trzech lat. W latach 2001-2003 ogólne zatrudnienie w grupie nauczycieli akademickich uleg³o zmniejszeniu o 16 osób. W tej
grupie pracowniczej zarejestrowano istotne zmiany
w strukturze zatrudnienia. Stwierdzono wzrost zatrudnienia w grupie profesorów tytularnych (o 8 osób)
i w grupie starszych wyk³adowców (o 23 osoby) oraz
spadek zatrudnienia w grupie asystentów o 29 osób. Na
koniec 2003 r. grupa profesorów tytularnych stanowi³a

Tabela 17. Stan zatrudnienia w Akademii Rolniczej w latach 20012003
31.12.2001

31.12.2002

31.12.2003

Nauczyciele akademiccy

724 + 12*

722 + 11*

708 + 31*

Pracownicy naukowo-techniczni

326 + 22*

301 + 25*

284 + 26*

27

28

29

173 + 10*

173 + 11*

179 + 9*

Grupa pracownicza

Pracownicy biblioteki
Pracownicy administracji
Pracownicy obs³ugi
Razem

22

151 + 6*

155 + 6*

158 + 5*

1401 + 50*

1379 + 53*

1358 + 71*
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Tabela 18. Struktura zatrudnienia w grupie nauczycieli akademickich w latach 20012003
31.12.2001

31.12.2002

31.12.2003

Profesorowie zwyczajni

32

33

40

Prof. nadzwyczajni z tytu³em

66

74

75

Prof. nadzwyczajni bez tytu³u

23

21

19

Docenci

3

3

2

Nauczyciele akademiccy

Adiunkci ze stopniem doktora habilitowanego

81

79

80

Adiunkci ze stopniem doktora

247

271

254

Starsi wyk³adowcy

81

80

103

Wyk³adowcy

10

8

10

Asystenci ogó³em

177

149

120

w tym asystenci ze stopniem doktora



33

50

Lektorzy

4

4

5

Instruktorzy
Razem







724

722

708

W 2003 roku na stanowisko profesora zwyczajnego
mianowanych zosta³o 9 nauczycieli akademickich. Na
stanowisko profesora nadzwyczajnego mianowano 11
nauczycieli akademickich. Stopieñ doktora habilitowanego w 2003 r. uzyska³o 12 osób. Na stanowiska starszych wyk³adowców zosta³o mianowanych 31 osób
a na stanowisko adiunkta 33 osoby.
Tabela 19 przedstawia stan zatrudnienia nauczycieli akademickich na poszczególnych wydzia³ach uczelni.
W 2003 r. najwiêcej nauczycieli akademickich zatrudnionych by³o na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym 

16,2%, adiunktów 47,2 % w stosunku do ogó³u zatrudnionych nauczycieli. Na ogóln¹ liczbê adiunktów, tj. 334
pracowników, 80 osób posiada³o stopieñ naukowy doktora habilitowanego co stanowi³o 24 % adiunktów.
Drug¹ co do liczebnoci grup¹ byli pracownicy zatrudnieni na stanowisku asystenta (120 osób w tym 50 posiadaj¹cych stopieñ doktora). Grupa ta stanowi³a 16,9% ogólnej liczby nauczycieli akademickich. Starsi wyk³adowcy
i wyk³adowcy stanowili oko³o 16% ogólnej liczby nauczycieli akademickich. Zarejestrowano wzrost zatrudnienia w tej
grupie pracowników o 28,4% w stosunku do roku 2002.

Tabela 19. Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich na wydzia³ach (stan na dzieñ 31.12.03 r.)
Grupa pracownicza
Wydzia³y

prof.
prof.
nadzw.
zwycz.
z tyt.

prof.
asyst.
starsi
nadzw. doc. adiunkci
wyk³ad.
ogó³em
wyk³ad.
bez tyt.

asyst.
lektorzy
z dr.

Ogó³em

Rolniczo-Ekonomiczny

7

15

4

2

78

24



33

20



153

Hodowli i Biologii
Zwierz¹t

10

13

3



49

3



10

5



88

In¿ynierii
rodowiska
i Geodezji

3

13

4



66

21



26

8



123

Leny

4

11

2



51

4



21

6



93

Ogrodniczy

6

13

2



52

7

2

6

3



88

Techniki
i Energetyki
Rolnictwa

5

4

3



29

8

1

7

2



57

Technologii
¯ywnoci

5

6

1



28

5

2

17

6



64

Jednostki
Ogólnouczelniane









1

31

5



5

42

Razem

40

75

19

2

334

103

10

120

5

708
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uczelnianych) stanowili 29,4% (tabela 20). Na Wydziale
Hodowli i Biologii Zwierz¹t wskanik ten by³ najwy¿szy
i wynosi³ 38,0%, a na Wydziale Techniki i Energetyki
Rolnictwa najni¿szy oko³o 23%.
Strukturê zatrudnienia pracowników naukowo-technicznych na poszczególnych stanowiskach przedstawiono w tabeli 21. Najliczniejsz¹ grupê pracowników
stanowili specjalici, których na uczelni zatrudnionych
by³o 121, w tym 26 pracowników na stanowisku specjalisty naukowo-technicznego, natomiast 75 osób na stanowisku starszego technika i 56 pracowników na stanowisku starszego specjalisty.
Z analizy stopnia wykszta³cenia pracowników naukowo-technicznych wynika, ¿e sporód 284 zatrudnionych
w Uczelni 204 osoby posiada³y wykszta³cenie wy¿sze, co
stanowi 71,8% ogó³u pracowników naukowo-technicznych (tabela 22). W grupie tej 13 osób posiada³o stopieñ
doktora, w tym 7 pracowników zatrudnionych by³o na
Wydziale Hodowli i Biologii Zwierz¹t. Druga co do wielkoci grupa to 38 osób z wykszta³ceniem policealnym,

153 osoby, co stanowi³o oko³o 21,6% ogó³u zatrudnionych w uczelni nauczycieli akademickich. Najliczniejsz¹
grup¹ w strukturze zatrudnienia nauczycieli na wszystkich wydzia³ach na dzieñ 31.12.03 r. byli adiunkci.
Udzia³ tej grupy w zale¿noci od wydzia³u kszta³towa³
siê od 43,7% do 59%. Porównuj¹c grupê profesorów tytularnych na wydzia³ach mo¿na zauwa¿yæ, ¿e na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierz¹t zatrudnionych by³o 23
profesorów tytularnych, co stanowi 26,1 % ogólnej liczby nauczycieli zatrudnionych na wydziale. Tak¿e na Wydziale Ogrodniczym wskanik ten by³ wysoki i wynosi³
21,6% ogólnej liczby nauczycieli. Najmniejszy udzia³
profesorów tytularnych w ogólnej liczbie zatrudnionych
by³ na Wydziale In¿ynierii rodowiska i Geodezji (13%)
oraz na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym (14,4%).
W 2003 r. z grupy nauczycieli akademickich na emeryturê i rentê przesz³o 11 osób, w tym 3 osoby z tytu³em
profesora.
Pracownicy naukowo-techniczni w ogólnej liczbie
zatrudnionych na wydzia³ach (bez jednostek ogólno-

Tabela 20. Stan zatrudnienia pracowników naukowo-technicznych na wydzia³ach (stan na dzieñ 31.12.03 r.)
Ogólna liczba
pracowników
zatrudnionych
na wydziale

Jednostki

Pe³nozatrudnieni
pracownicy
naukowo-techniczni

Procentowy udzia³
pracowników
naukowo-technicznych

Wydzia³y:
Rolniczo-Ekonomiczny

209

56

27,8

Hodowli i Biologii Zwierz¹t

142

54

38,03

In¿ynierii rodowiska i Geodezji

167

44

26,35

Leny

134

41

30,6

Ogrodniczy

126

38

30,16

Techniki i Energetyki Rolnictwa

74

17

22,97

Technologii ¯ywnoci

92

28

30,43

Jednostki Ogólnouczelniane

48

6

12,5

992

284

Razem

28,63

Tabela 21. Struktura zatrudnienia pracowników naukowo-technicznych na poszczególnych stanowiskach
Starszy
specjalista

Specjalista
nauk.-tech.

Specjalista

Starszy
technik

Technik

Laborant

Robotnik

Ogó³em

Rolniczo-Ekonomiczny

11

8

10

14

6

1

6

56

Hodowli i Biologii Zwierz¹t

Jednostki
Wydzia³y:

11

5

20

7





11

54

In¿ynierii rodowiska
i Geodezji

9

4

20

10

1





44

Leny

12

3

11

13

1

1



41

Ogrodniczy

7



17

12

1



1

38

Techniki i Energetyki
Rolnictwa



1

6

8

2





17

Technologii ¯ywnoci

3

5

8

11

1





28

Jednostki
Ogólnouczelniane

3



3









6

56

26

95

75

12

2

18

284

Razem
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Tabela 22. Struktura zatrudnienia pracowników naukowo-technicznych na wydzia³ach wg wykszta³cenia (stan na dzieñ 31.12. 03 r.)
Wydzia³y

Wy¿sze mgr,
Policeane,
mgr in¿.,
pomaturalne,
licencjat
rednie zawodowe

Wy¿sze
ze stopniem
doktora

rednie
ogólne

Inne

Ogó³em

Rolniczo-Ekonomiczny



32

11

5

8

56

Hodowli i Biologii Zwierz¹t

7

30

3

3

11

54

In¿ynierii rodowiska i Geodezji

2

35

4

3



44

Leny



32

8

1



41

Ogrodniczy

3

27

5

1

2

38

Techniki i Energetyki Rolnictwa



8

3

4

2

17

1

21

4

1

1

28

Technologii ¯ywnoci
Jednostki Ogólnouczelniane
Razem



6







6

13

191

38

18

24

284

pomaturalnym lub rednim zawodowym. Stanowili oni
13,4% ogó³u pracowników naukowo-technicznych.
W Bibliotece G³ównej zatrudnionych by³o 29 osób,
w tym 3 starszych kustoszy dyplomowanych (tabela 23).
Tabela 23. Struktura zatrudnienia w Bibliotece G³ównej (stan
na dzieñ 31.12.03 r.)
Stanowisko

Liczba
pracowników

Starszy kustosz dyplomowany

3

Kustosz

10

Starszy bibliotekarz

5

Bibliotekarz

5

M³odszy bibliotekarz

5

Magazynier biblioteczny

1

Razem

29

W grupie pracowników administracji w 2003 r. stan
zatrudnienia zwiêkszy³ siê o 6 osób w porównaniu
z 2002 r. Na 179 pe³nozatrudnionych pracowników ad-

ministracyjnych (tabela 24), 40 osób zatrudnionych by³o bezporednio dla potrzeb wydzia³ów. Do obs³ugi studentów (domy studenckie i sto³ówka) zatrudnionych by³o 17 pracowników, pozostali to pracownicy administracji centralnej: pionów rektorskich (49 osób) i dyrektora
administracyjnego (73 osoby).
W 2003 r. wród pracowników zatrudnionych w administracji 47 osób pe³ni³o funkcje kierownicze. Najliczniejsz¹ grupê tj. 57 osób stanowili pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach: referentów, ksiêgowych, magazynierów i techników. Druga co do wielkoci
grupa to specjalici  39 pracowników i starsi referenci 
9 pracowników. Pozosta³e 27 osób zatrudnieniowych by³o na innych stanowiskach administracyjnych wed³ug
obowi¹zuj¹cego taryfikatora.
W grupie pe³nozatrudnionych pracowników obs³ugi
na koniec 2003 r. zatrudnionych by³o 158 osób, w tym
na stanowiskach portierów i stra¿ników  67 osób (w
Stra¿y AR  47 pracowników, w domach studenckich
i Centrum Kongresowym 20 osób), sprz¹taj¹cych  31,
konserwatorów ró¿nych bran¿  16, robotników  12,
kierowców  5, pracowników zatrudnionych w sto³ówce 
12, wona  1, dozorca  1, w ramach umów okresowych

Tabela 24. Stan zatrudnienia pracowników administracji (stan na dzieñ 31.12.03 r.)
Struktura zatrudnienia w administracji

Liczba zatrudnionych pracowników

Administracja centralna, w tym:

139

Pion Rektora

13

Pion Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju

12

Pion Prorektora ds. Nauki i Wspó³pracy Miêdzynarodowej

12

Pion Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich
(w tym domy studenckie, sto³ówki, Centrum Kongresowe z KA Arka)

29
(17)

Pion Dyrektora Administracyjnego

73

Administracja Wydzia³owa, w tym:

40

Dziekanaty

32
8

Pe³nomocnicy i administracja na wydzia³ach

179

Razem
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na stanowisku szatniarzy zatrudnionych by³o 13 osób.
Grupa pracowników obs³ugi stanowi³a 11,6% ogólnej
liczby pracowników zatrudnionych w uczelni.
W 2003 r. z ró¿nych wzglêdów uczelniê opuci³o 110
osób z czego:
 dwadziecia w drodze wypowiedzenia umowy przez
uczelniê,
 jedna na skutek w³asnego wypowiedzenia,
 piêædziesi¹t szeæ zwolnionych z innych przyczyn,
 jedna z powodu niezdolnoci do pracy,
 szesnacie w zwi¹zku z przejciem na emeryturê,
 szeæ osób zmar³o.
Na koniec 2003 r. w zawieszeniu stosunku pracy pozostawa³o 10 osób korzystaj¹cych z urlopu wychowawczego lub bezp³atnego.

Regulacjê dla poszczególnych grup pracowników
oraz stanowisk przeprowadzono wed³ug dwóch kryteriów:
 wysokoci redniej podwy¿ki na jeden etat kalkulacyjny dla poszczególnych stanowisk, wed³ug których
MENiS obliczy³o ca³kowit¹ kwotê przekazan¹ uczelni,
 koniecznoci osi¹gniêcia we wrzeniu 2003 r. okrelonych ustaw¹ z dnia 20.07.2001 r. o zmianie ustawy
o szkolnictwie wy¿szym, ustawy o szko³ach zawodowych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 85
poz. 924) proporcji wynagrodzeñ brutto w poszczególnych grupach stanowisk: profesorów; adiunktów
i starszych wyk³adowców; asystentów, wyk³adowców,
lektorów; pracowników nie bêd¹cych nauczycielami:
2,91 : 1,84 : 1,00 : 0,99.

6.2. Odznaczenia

6.4. Habilitacje i doktoraty

W 2003 r. pracownicy Akademii Rolniczej w Krakowie wyró¿nieni zostali nastêpuj¹cymi odznaczeniami
pañstwowymi i resortowymi:

W roku kalendarzowym 2003 przeprowadzono
w Akademii Rolniczej w Krakowie 12 przewodów habilitacyjnych i 72 przewody doktorskie.
Stopnie doktora habilitowanego uzyskali pracownicy
naukowi wydzia³ów:
 Rolniczo-Ekonomicznego  4 osoby,
 Hodowli i Biologii Zwierz¹t  3 osoby,
 Lenego  1 osoba,
 Ogrodniczego  2 osoby,
 Technologii ¯ywnoci  2 osoby.
Stopnie doktora nauk rolniczych i lenych uzyskali
pracownicy naukowi wydzia³ów:
 Rolniczo-Ekonomicznego  17 osób,
 Hodowli i Biologii Zwierz¹t  12 osób,
 In¿ynierii rodowiska i Geodezji  11 osób,
 Lenego  14 osób,
 Ogrodniczego  6 osób,
 Techniki i Energetyki Rolnictwa  4 osoby,
 Technologii ¯ywnoci  8 osób.

 Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
 1 pracownik
 Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
4 pracowników
 Z³otym Krzy¿em Zas³ugi  13 pracowników
 Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi  26 pracowników
 Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi  10 pracowników
 Medalem Komisji Edukacji Narodowej  16 pracowników
6.3. Regulacja wynagrodzeñ
Zgodnie z rozporz¹dzeniem MENiS z dnia 1.08.03 r.
w sprawie zmiany warunków wynagradzania za pracê
i przyznawania innych wiadczeñ zwi¹zanych z prac¹
dla pracowników uczelni pañstwowych (Dz. U. nr 141
poz. 1364), z dniem 1 wrzenia 2003 r. w uczelni przeprowadzona zosta³a regulacja p³ac. W wyniku negocjacji ze zwi¹zkami zawodowymi przydzielon¹ kwotê rozdzielono w ca³oci wed³ug zasad zawartych w porozumieniu z dnia 15 wrzenia 2003 r.

Trzech pracowników Akademii Rolniczej (jedna
z Wydzia³u Rolniczo-Ekonomicznego oraz dwie z Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji) uzyska³o stopieñ naukowy doktora w innych uczelniach.

7. Dzia³alnoæ promocyjna uczelni
7.1. Biuro Promocji
Biuro Promocji Akademii Rolniczej kontynuowa³o
swoje zadania, maj¹c na celu kszta³towanie pozytywnego wizerunku Akademii Rolniczej oraz upowszechnianie informacji nt. funkcjonowania i bie¿¹cej dzia³alnoci
uczelni. Pracownik biura pe³ni³ funkcjê rzecznika prasowego AR oraz w zwi¹zku z 50-leciem AR funkcjê sekretarza komitetu programowo-organizacyjnego jubileuszu.
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Dzia³alnoæ promocyjna biura w 2003 r. prowadzona
by³a na kilku p³aszczyznach:
1. Promocja oferty i dzia³alnoci dydaktycznej oraz reklama kierunków studiów i specjalnoci wród m³odzie¿y szkó³ rednich:
 wydano Biuletyn Informacyjny AR w ca³oci powiêcony ofercie edukacyjnej i warunkom studiowania w uczelni,
 zorganizowano stoiska uczelni na targach edukacyjnych w Krakowie, Rzeszowie, Kielcach, Nowym
S¹czu,

www.ar.krakow.pl

Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie
 przygotowano reklamê studiów w uczelni dla wydawnictw i informatorów edukacyjnych (Telbit, Perspektywy, informatory na targi edukacyjne, itp.)
oraz prasy lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej
(Gazeta Wyborcza, Gazeta Krakowska, Dziennik
Polski, Dziennik Zachodni, Trybuna l¹ska i inne),
 przygotowano prezentacjê uczelni w ramach cyklicznie organizowanego Uniwersytetu dla M³odzie¿y
i wyg³oszono prelekcje skierowane do m³odzie¿y
szkó³ rednich na temat mo¿liwoci kszta³cenia w AR.
2. Promocja dzia³alnoci naukowo-badawczej (konferencji naukowych, programów badawczych, sylwetek
pracowników naukowych.), oraz uroczystoci i imprez odbywaj¹cych siê w uczelni poprzez:
 wydanie dwujêzycznego informatora o uczelni,
 zredagowanie i wydanie 5 numerów Biuletynu Informacyjnego AR,
 kontynuowanie wspó³pracy z mediami: lokaln¹ pras¹, radiem i telewizj¹ oraz wydawnictwami ogólnopolskimi takimi jak miesiêcznik informacyjno-publicystyczny Forum Akademickie,
 podpisanie i realizowanie umowy z miesiêcznikiem
Miesi¹c w Krakowie dotycz¹cej wywiadów z pracownikami naukowymi naszej uczelni,
 przygotowanie multimedialnej, polsko-angielskiej
prezentacji uczelni.
3. Wspó³praca z jednostkami zajmuj¹cymi siê promocj¹
w innych wy¿szych uczelniach:
 praca w podkomisji ds. promocji uczelni Krakowa
i regionu w kraju i w Europie dzia³aj¹cej w ramach
Ma³opolskiego Forum Edukacyjnego,
 udzia³ w ogólnopolskich konferencjach dotycz¹cych promocji uczelni wy¿szych,
 zorganizowano stoisko Akademii Rolniczej podczas Festiwalu Nauki w Krakowie,
 w³¹czono siê w organizacjê Dnia Pamiêci Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Biuro Promocji ponadto:
 przygotowywa³o informacje o wa¿nych wydarzeniach
maj¹cych miejsce w uczelni,
 koordynowa³o na terenie uczelni zbiórkê pieniêdzy dla
Hospicjum w. £azarza w ramach akcji "Pola Nadziei",
 pracownik biura uczestniczy³ w posiedzeniach Senatu, przygotowywa³o sprawozdania z ich przebiegu na
stronê internetow¹ uczelni.
7.2. Biuro Promocji Zawodowej
Biuro Promocji Zawodowej (BPZ) powsta³o na mocy
zarz¹dzenia rektora nr 1/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r.
G³ównym celem utworzenia BPZ by³a promocja na
rynku pracy absolwentów oraz studentów Akademii

Rolniczej, a tak¿e pomoc w pozyskiwaniu przez nich
pracy.
W roku sprawozdawczym Biuro Promocji Zawodowej umo¿liwi³o studentom i absolwentom:
a) korzystanie z pomocy doradcy zawodowego,
 uczestniczenie w zajêciach warsztatowych organizowanych z zakresu:
 doskonalenia umiejêtnoci interpersonalnych (autoprezentacja, wspó³praca w grupie),
 przygotowania dokumentów aplikacyjnych,
 planowania przysz³oci zawodowej wg narzêdzia
Career Manager,
b) korzystanie z literatury dotycz¹cej funkcjonowania na
rynku pracy,
c) uzyskanie informacji o praktykach, kursach, sta¿ach
oraz studiach podyplomowych (BPZ opracowa³o i wyda³o informator pt. Studia Podyplomowe na Akademii Rolniczej w Krakowie).
Ponadto dzia³alnoæ Biura Promocji Zawodowej
w 2003 r. obejmowa³a:
 promocjê dzia³alnoci biura w rodowisku Akademii
Rolniczej,
 przyst¹pienie do Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier,
 organizacjê akcji rekrutacyjnych,
 organizacjê akcji w³asny biznes,
 rozbudowê strony internetowej przeznaczonej dla studentów i absolwentów poszukuj¹cych pracy, sta¿y
i praktyk zawodowych oraz dla pracodawców,
 przeprowadzenie badañ ankietowych dotycz¹cych
zatrudnienia absolwentów AR (opracowanie wyników
ankiety zosta³o zamieszczone w Biuletynie Informacyjnym AR (nr 5 (33) grudzieñ 2003),
 organizacjê I Targów Pracy Akademii Rolniczej w Krakowie pod nazw¹ Spotkanie z rynkiem pracy,
 pozyskanie rodków finansowych w ramach konkursów
grantowych og³oszonych przez Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej w wysokoci 46 000 z³,
czego rezultatem by³o zakupienie sprzêtu komputerowego, sprzêtu biurowego, specjalistycznych programów,
wydanie materia³ów informacyjno-promocyjnych BPZ
oraz organizacja Targów Pracy Akademii Rolniczej.
Dzia³alnoæ BPZ w liczbach przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
 studenci oraz absolwenci zasiêgaj¹cy informacji
o dzia³alnoci Biura  ok. 1000.
 rozmowy doradcze  ok. 125.
 studenci kierowani do pracodawców  ok. 210.
 studenci uczestnicz¹cy w zajêciach warsztatowych 
190 osób.
 liczba absolwentów wprowadzonych do bazy danych
 800 osób.
 oferty pracy  84.

www.ar.krakow.pl
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8. Dzia³alnoæ finansowa
W roku 2003 gospodarka pañstwa, w zwi¹zku ze
zbli¿aj¹c¹ siê akcesj¹ nastawiona by³a na przystosowanie przepisów prawnych do standardów obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej. W dalszym ci¹gu korygowane
by³y przepisy z zakresu finansów publicznych oraz ewidencji ksiêgowej. Nak³ada³o to na administracjê (g³ównie kwesturê uczelni) obowi¹zek wprowadzania nowych
uregulowañ w zakresie gospodarki finansowej. W obszarze gospodarki maj¹tkiem nieruchomym uczelnia
w 2003 r. po³o¿y³a g³ówny nacisk na ewidencjonowanie
praw w³asnoci. Sk³adniki mienia nieruchomego wystêpuj¹ce dotychczas w ewidencji pozabilansowej sukcesywnie wprowadzano do ewidencji ksiêgowej. Akademia Rolnicza ugruntowa³a swoj¹ p³ynnoæ finansow¹,
co pozwala³o na prawid³owe i efektywne wykonywanie
zadañ. P³ynnoæ finansowa uczelni pozwala³a na terminow¹ regulacjê zobowi¹zañ w stosunku do dostawców
towarów i us³ug. Terminowo regulowano tak¿e zobowi¹zania w stosunku do bud¿etu, a wiêc urzêdów skarbowych, Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Rozliczenia z ZUS, w szczególnoci w zakresie naliczania kapita³u pocz¹tkowego, by³y przedmiotem
szczegó³owej kontroli inspektorów tej instytucji. Ocena
wyliczeñ by³a pozytywna. Do koñca 2003 r. doprowadzono do zgodnoci rodków na rachunkach bankowych z zapisami na kontach w ewidencji ksiêgowej.
W roku 2003 dotacje bud¿etowe sp³ynê³y do uczelni
w ca³oci i wynios³y:
 dotacja na dzia³alnoæ dydaktyczn¹  56.315,0 tys. z³
 fundusz pomocy materialnej dla studentów 
7.658,7 tys. z³
 dzia³alnoæ statutowa  6.981,9 tys. z³
 badania w³asne  2.834,0 tys. z³
 inwestycje  Wydzia³ Technologii ¯ywnoci 
5.000,0 tys. z³
 aparatura naukowa  1.021,0 tys. z³
Wynik finansowy w 2003 r. stanowi³ nadwy¿kê w wysokoci 4.061,5 tys. z³ (tabela 25). Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991r.
w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni zosta³
on przeznaczony na:
 utworzenie w³asnego funduszu stypendialnego dla
pracowników (5%  203,1 tys. z³), który bêdzie wyp³acany na podstawie regulaminu,
 odpis na uczelniany fundusz nagród dla studentów
(2%  81,2 tys. z³),
 fundusz zasadniczy uczelni (93,0%  3.772,2 tys. z³).
W uczelni utworzony zosta³ tak¿e tzw. fundusz zapasowy (730.930,18 z³) do wysokoci naliczonej amortyzacji bud¿etowej, z którego zrealizowane zostan¹ niezbêdne remonty w obiektach dydaktycznych. Zobowi¹zanie w stosunku do Zak³adowego Funduszu wiadczeñ Socjalnych z roku 1999, w wysokoci 1/3 nale¿nej
kwoty, tj. 527.457,11 z³ przekazano na rachunek funduszu z rachunku bie¿¹cego uczelni.
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Tabela 25. Rozliczenie dzia³alnoci operacyjnej (w tys. z³)
Rodzaj dzia³alnoci

Rok
2003

I. Dzia³alnoæ dydaktyczna
1. Przychody
2. Koszty
3. Wynik dzia³alnoci

71.578,6
72.682,5
-1.103,9

II. Dzia³alnoæ badawcza
1. Przychody
2. Koszty
3. Wynik dzia³alnoci

15.133,6
15.246,3
-112,7

III. Pozosta³e przychody operacyjne
IV. Przychody finansowe
V. Pozosta³e koszty operacyjne

5.064,9
1.456,6
-1.165,7

VI. Koszty finansowe

-77,2

VII. Zyski nadzwyczajne



VIII. Straty nadzwyczajne



IX. Wynik finansowy brutto
Podatek dochodowy
X. Wynik finansowy netto
(-) niedobór (+) nadwy¿ka finansowa

4.062,0
-0,5
+4.061,5

Podkreliæ nale¿y, ¿e wydzia³y i jednostki ogólnouczelniane na dzieñ 31.12.2003 r. zbilansowa³y swoje koszty
z osi¹gniêtymi przychodami. Wydzia³y, dziêki racjonalnej
gospodarce finansowej mog¹ przeznaczaæ wiêksze rodki na prowadzenie dzia³alnoci badawczej, wspó³pracê
miêdzynarodow¹, dzia³alnoæ dydaktyczn¹ oraz remonty.
Wynik Lenego Zak³adu Dowiadczalnego w Krynicy jest nadwy¿k¹ finansow¹ i wynosi 16,4 tys. z³. Nadwy¿ka ta bêdzie zbilansowana z funduszem zasadniczym LZD powoduj¹c w ten sposób jego zwiêkszenie.
£¹czny wynik finansowy Akademii Rolniczej oraz
Lenego Zak³adu Dowiadczalnego w Krynicy wynosi
4.077,9 tys. z³.
W 2003 r. uczelnia dysponowa³a dotacj¹ na fundusz pomocy materialnej dla studentów, z którego wyp³acone by³y stypendia i zapomogi, utrzymywane domy
i sto³ówki studenckie oraz realizowane dop³aty do domów studenckich. Rozliczenie tego Funduszu przedstawiono w tabeli 26. Pozycja 3e (koszty prowadzenia
domów studenckich) zawiera koszty remontów domów
studenckich:
 M³odoæ  172,8 tys. z³
 III Oaza  474,4 tys. z³
 IV Czwórka  340,3 tys. z³
 Bratniak  184,0 tys. z³.
Niewykorzystana na koniec 2003 r. kwota funduszu
pomocy materialnej przechodzi na rok nastêpny do dalszego wykorzystania zgodnie z planem rzeczowo-finansowym. Na koniec roku 2003, dziêki utrzymuj¹cej siê
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Tabela 26. Realizacja Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów (w tys. z³)
Przychody/koszty

Lp.

Rok 2002

Rok 2003

1.

Stan funduszu na pocz¹tek roku

3.392,3

4.497,3

2.

Zwiêkszenia ogó³em w tym:

1.282,0

12.898,5

781,2
4.407,7
600,2


7.658,7
4.491,2
731,4
17,2

11.715,0

12.963,5

1.181,2
3.500,6
20,1
326,2
4.639,7
497,4
1.479,3
70,5

2.252,7
2.794,9
16,1
366,6
5,650,6
577,4
1.278,8
26,4

4.497,3

4.432,3

a) dotacje z bud¿etu
b) op³aty za korzystanie z domów studenckich
c) op³aty za korzystanie ze sto³ówek studenckich
d) dop³aty do stypendiów dla obcokrajowców
3.

Zmniejszenia ogó³em:
a) stypendia socjalne
b) stypendia za wyniki w nauce
c) stypendia socjalne dla osób niepe³nosprawnych
d) zapomogi
e) koszty prowadzenia domów studenckich
f) dop³aty do domów studenckich
g) koszty prowadzenia sto³ówek studenckich
h) dop³aty do sto³owek studenckich

4.

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego

p³ynnoci finansowej w uczelni, przekazano na rachunek
bankowy funduszu pomocy materialnej dla studentów
rodki, doprowadzaj¹c do zgodnoci z zapisami na koncie w ewidencji ksiêgowej.
W roku sprawozdawczym w dalszym ci¹gu prowadzono intensywne starania i negocjacje w sprawie uzyskania rekompensaty za maj¹tek nieruchomy u¿yczony
Uniwersytetowi Rzeszowskiemu.

Sprawozdanie finansowe (bilans) za 2003 r. by³o
przedmiotem badania przez Kancelariê Bieg³ych Rewidentów Audytor. Sprawozdanie to wraz z raportem
bieg³ego rewidenta przedstawione zosta³o na posiedzeniu Senackiej Komisji d/s Bud¿etu oraz na posiedzeniu
Senatu Akademii Rolniczej. Orygina³ do wgl¹du znajduje w Kwesturze Akademii Rolniczej.

9. Administrowanie uczelni¹
9.1. Inwestycje i remonty

Tabela 27. Rozliczenie inwestycji Wydzia³ Technologii ¯ywnoci (w tys. z³)

9.1.1. Inwestycje
W ramach nowych inwestycji w Akademii Rolniczej
kontynuowano budowê Wydzia³u Technologii ¯ywnoci
przy ul. Balickiej 122 w Krakowie. W 2003 r. zakoñczono pierwszy etap realizacji budowy. Umowa z wykonawc¹  z PBP Budostal 3 zosta³a rozwi¹zana i wszczêto procedury wy³onienia nowego wykonawcy. Koszty tej
inwestycji wydatkowane w 2003 r. w wysokoci
5.463.408,71 z³ zosta³y pokryte z funduszu inwestycyjnego otrzymanego z Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu, Komitetu Badañ Naukowych oraz ze rodków
w³asnych (tabela 27).
Po rozliczeniu omawianej inwestycji na koniec 2003
r. pozosta³oæ nak³adów w stosunku do wartoci kosztorysowej wynosi 10.316,8 tys. z³., co obrazuje tabela 28.

Dotacja przyznana przez MENiS na 2003 r.

5.000,0

Wykonanie za rok 2003

5.463,4

Sfinansowanie z dotacji

5.000,0

Sfinansowanie ze rodków w³asnych
Rozliczone w roku 2003

463,4
8.747,1

Tabela 28. Rozliczenie nak³adów inwestycji Wydzia³ Technologii ¯ywnoci poniesionych od pocz¹tku jej realizacji (w tys. z³)
Wartoæ kosztorysowa

49.930,0

Poniesione koszty od pocz¹tku realizacji

39.613,2

Pozosta³oæ nak³adów do wartoci
kosztorysowej (1  2)

10.316,8

Udzia³ w³asnych rodków uczelni
w poniesionych kosztach
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9.1.2. Remonty
W roku 2003 wykonano szereg du¿ych remontów
kapitalnych z jednoczesn¹ adaptacj¹ i modernizacj¹:
1. w budynku Collegium Godlewskiego zosta³ wykonany I etap remontu i modernizacji instalacji elektrycznych wraz z malowaniem holu, korytarzy i klatek
schodowych,
2. w budynku Collegium Godlewskiego zmodernizowano 2 sale wyk³adowe z kompletnym nowoczesnym
wyposa¿eniem oraz systemem wentylacyjnym nawiewno-wyci¹gowym,
3. wykonano I etap remontu i modernizacji instalacji
elektrycznych z wymian¹ stropów podwieszanych
w Budynku Jubileuszowym,
4. w Budynku Jubileuszowym zmodernizowano pomieszczenie sanitarne z wymian¹ pionów wodno-kanalizacyjnych,
5. w budynku Jubileuszowym wykonano malowanie korytarzy i klatek schodowych oraz wymieniono czêæ
posadzek z wyk³adziny i p³ytek PCV na p³ytki terakota,
6. w Budynku Jubileuszowym zosta³a wykonana modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem i wykonaniem wentylacji nawiewno-wyci¹gowej,
7. w pomieszczeniach czytelni i katalogu zlokalizowanym w Budynku Jubileuszowym zmodernizowano
owietlenie,

8. w dalszym ci¹gu du¿y nacisk po³o¿ono na sukcesywn¹ wymianê okien w budynkach:
 Wydzia³u Lenego,
 Wydzia³u Ogrodniczego,
 Jubileuszowym,
 Wydzia³u Techniki i Energetyki Rolnictwa,
 domach studenckich III i IV,
9. wykonano I etap kanalizacji opadowej i kanalizacji
sanitarnej dla campusu dydaktycznego Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji w Mydlnikach,
10. w campusie dydaktycznym przy Al. 29 Listopada wykonano boisko sportowe o nawierzchni asfaltowej,
11. w DS. III wyremontowano 1/3 sanitariatów wraz
z wymian¹ pionów,
12. w DS. III i DS. IV wykonano remont kapitalny bocznych klatek schodowych,
13. wykonano czêci ogrodzenia metalowego w DS. "
M³odoæ" wraz z wzmocnieniem skarp wokó³ budynku,
12. dokoñczono instalacjê sygnalizacji po¿aru przy DS.
III, DS. IV i DA. Bratniak.
Oprócz wy¿ej wymienionych du¿ych zadañ wykonano szereg mniejszych remontów. Du¿y nacisk po³o¿ono na usprawnienie wentylacji. Informacje dotycz¹ce
kosztów robót obrazuj¹ tabelaryczne zestawienia, sporz¹dzone zgodnie z podzia³em na ród³a finansowania
robót.

Tabela 29. Koszty prac remontowych wykonywanych w obiektach Akademii Rolniczej w 2003 r. p³atne z funduszu dydaktycznego
(stan na dzieñ 31.12.03 r.)
Obiekty

Zobowi¹zania podjête w 2003 r. [z³.]

Faktury zap³acone

Collegium Godlewskiego, al. Mickiewicza 21

121.002,37

121.002,37

Budynek Jubileuszowy, al. Mickiewicza 24/28

294.008,90

294.008,90

Wydzia³ Leny, al. 29 Listopada 46

190.000,00

190.000,00

Campus, al. 29 Listopada

193.606,67

193.606,67

Wydzia³ Techniki i Energetyki Rolnictwa, ul. Balicka 104
Razem

35.295,05

35.295,05

833.912,99

833.912,99

Tabela 30. Koszty prac remontowych wykonywanych w obiektach Akademii Rolniczej w 2003 r. p³atne z funduszu pomocy materialnej dla studentów (stan na dzieñ 31.12.03 r.)
Obiekty

Zobowi¹zania podjête w 2003 r. [z³.]

Wszystkie obiekty: prace awaryjne i konserwacyjne,
zgodnie z nakazami PIP, Sanepidu, P.Po¿.

27.543,97

27.543,97

DS. III, al. 29 Listopada 48c

469.925,95

469.925,95

DS. IV, al. 29 Listopada 48b

334.312,63

334.312,63

DA Bratniak, ul. Jab³onowskich 10/12

183.977,74

183.977,74

85.370,80

85.370,80

1.101.131,09

1.101.131,09

DS. M³odoæ, ul. Urzêdnicza 68
Razem
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Tabela 31. Koszty prac remontowych wykonywanych w obiektach Akademii Rolniczej w 2003 r. p³atne ze sprzeda¿y sk³adników
maj¹tkowych (stan na dzieñ 31.12.03 r.)
Obiekty

Zobowi¹zania podjête w 2003 r. [z³.]

Faktury zap³acone

Collegium Godlewskiego, al. Mickiewicza 21

156.815,77

156.815,77

Budynek Jubileuszowy, al. Mickiewicza 24/28

628.716,56

628.716,56

Wydzia³ Leny, al. 29 Listopada 46

192.030,00

192.030,00

Wydzia³ Techniki i Energetyki Rolnictwa, ul. Balicka 104
Campus, al. 29 Listopada
Katedra Hodowli Rolin i Nasiennictwa, ul. £obzowska 24

50.000,00

50.000,00

207.083,64

207.083,64

33.170,20

33.170,20

1.588,00

1.588,00

Stacje dowiadczalne Prusy, Przegorzaly, Bielany, Garlica

23.946,26

23.946,26

Campus, ul. Balicka 253

92.157,81

92.157,81

CK i KA Arka, al. 29 Listopada

Budynek po IBMER  dokumentacja
Katedra Ichtiologii i Rybactwa, Stacja Rybacja, ul. Spiczakowa
Razem

9.2. Zamówienia publiczne
Akademia Rolnicza im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie,
jako pañstwowa szko³a wy¿sza, bêd¹ca jednostk¹ sektora finansów publicznych w zrozumieniu ustawy z dnia
26.11.1998 r. o finansach publicznych, by³a zobowi¹zania
do stosowania w praktyce postanowieñ ustawy z dnia
10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych w zwi¹zku
z wydatkowaniem rodków publicznych na realizacjê zamierzeñ zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ uczelni w zakresie:
 zakupów aparatury naukowo-badawczej ze rodków
przyznawanych przez Komitet Badañ Naukowych, pozyskanych drog¹ dotacji celowych, grantów oraz finansowanych ze rodków wygospodarowanych w ramach realizacji tematów zleconych,
 remontów i modernizacji obiektów dydaktycznych i administracyjnych oraz infrastruktury technicznej uczelni,
stacji dowiadczalnych oraz domów studenckich, celem ich utrzymania w nale¿ytym stanie technicznym,
 zakupów artyku³ów s³u¿¹cych do zaspokojenia potrzeb
dydaktyczno-naukowych jednostek uczelni (zaopatrzenia w sprzêt komputerowy, programy komputerowe,
wydawnictwa i czasopisma krajowe oraz zagraniczne,
inne noniki informacji naukowej, odczynniki chemiczne, gazy techniczne, rodki ochrony rolin, itp.),
 zabezpieczenia potrzeb uczelni w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb administracyjnych (zakupy materia³ów eksploatacyjnych do sprzêtu komputerowego, artyku³ów biurowych oraz mebli biurowych,
rodków czystoci).
 zabezpieczenia ci¹g³oci wiadczenia us³ug w zakresie ochrony medycznej pracowników uczelni i studentów, wiadczenia us³ug poligraficznych, us³ug konserwacyjnych i naprawczych sprzêtu komputerowego
oraz kserograficznego, a tak¿e utrzymania czystoci
i porz¹dku w obiektach uczelni.
Dzia³ Zamówieñ Publicznych Akademii Rolniczej
w Krakowie w 2003 r. prowadzi³ dalsze intensywne dzia³ania maj¹ce na celu uporz¹dkowanie wykonywania za-

338,12

338,12

50.480,46

50.480,46

1.436.326,82

1.436.326,82

dañ wynikaj¹cych z obowi¹zku stosowania w praktyce
wydanych ustaw, w kontekcie wieloci i ró¿norodnoci
dysponentów rodków publicznych funkcjonuj¹cych
w ramach uczelni, w tym w szczególnoci dzia³añ maj¹cych na celu ujednolicenie procedur planowania i wydatkowania tych rodków. Tak wiêc zadania w zakresie
dokonywania zakupów dostaw, us³ug i robót budowlanych dla potrzeb uczelni realizowane by³y w pierwszej
kolejnoci za porednictwem Dzia³u Zamówieñ Publicznych, dzia³aj¹cego we wspó³pracy z przedstawicielami
zainteresowanych jednostek uczelni.
W 2003 r. Dzia³ Zamówieñ Publicznych przeprowadzi³ ogó³em 212 postêpowañ o udzielenie zamówieñ publicznych, zakoñczonych zawarciem 185 umów z wy³onionymi w ich wyniku dostawcami i wykonawcami.
W wyniku tego, dzia³aj¹c zgodnie z przepisami ustawy
o zamówieniach publicznych, uczelnia wzbogaci³a siê
o nastêpuj¹c¹ aparaturê naukowo-badawcz¹:
 mikroskop si³ atomowych dla potrzeb Katedry In¿ynierii i Aparatury Przemys³u Spo¿ywczego Wydzia³u
Technologii ¯ywnoci,
 zestaw do kompleksowego badania procesów rozrodczych u ryb dla potrzeb katedry Ichtiobiologii i Rybactwa
 laboratoryjny przepuszczalnociomierz glebowy dla
Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
 analizator rtêci AMA 254 wraz z oprogramowaniem
 chromograf gazowy
 dokona³a licznych zakupów w zakresie innego sprzêtu jak: sprzêt komputerowy, kserokopiarki, sprzêt do
projekcji.
W 2003 r. przeprowadzono procedury przetargowe,
w wyniku których zawarto umowy dotycz¹ce robót budowlanych, na podstawie których zrealizowano w uczelni szereg remontów i modernizacji (patrz rozdzia³ inwestycje i remonty).
Zaznaczyæ nale¿y, ¿e przewa¿aj¹ca wiêkszoæ postêpowañ przeprowadzona zosta³a w preferowanym przez
ustawê o zamówieniach publicznych trybie przetargu nieograniczonego. Zbiorcze zestawienie procedur udzielenia
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zamówieñ publicznych o wartociach, objêtych przepisami ustawy o zamówieniach publicznych, przeprowadzo-

nych przez Dzia³ Zamówieñ Publicznych Akademii Rolniczej w Krakowie w 2003 r. przedstawia tabela 32.

Tabela 32. Zbiorcze zestawienie procedur udzielania zamówieñ publicznych przeprowadzonych przez DZP w 2003 r.
Roboty budowlane

Dostawy

Us³ugi

Liczba przeprowadzonych postêpowañ

72

109

31

Liczba zawartych umów

54

103

28

5.230.421,37

1.760.857,57

5.071.735,05

44


7

3

36


3
45
19

13


1
3
11

Wartoæ brutto w z³
Tryby przeprowadzenia postepowañ:
 przetarg nieograniczony
 przetarg ograniczony
 przetarg dwustopniowy
 negocjacje z zachowaniem konkurencji
 zapytanie o cenê
 zamówienie z wolnej rêki

10. Jubileusz 50-lecia Akademii Rolniczej im. Hugona Ko³³¹taja
w Krakowie
W 2003 roku Akademia Rolnicza im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie obchodzi³a Jubileusz 50-lecia swojego istnienia. To szczególne wydarzenie sta³o siê okazj¹ nie tylko do przypomnienia historii, podsumowania minionych
lat i dokonanych osi¹gniêæ uczelni, ale tak¿e do pokazania dzisiejszego jej wizerunku oraz przestawienia planów
na przysz³oæ. Na posiedzeniu Senatu w dniu 20 grudnia
2002 r. podjêto uchwa³ê dotycz¹c¹ Misji Akademii Rolniczej w Krakowie, okrelaj¹c¹ szczegó³owo kierunki dzia³añ uczelni w zakresie kszta³cenia studentów oraz prowadzenia badañ naukowych w obszarze rolnictwa, lenictwa i gospodarki ¿ywnociowej. W ten w³anie sposób
zapocz¹tkowano obchody roku jubileuszowego AR.
Program uroczystoci jubileuszowych przedstawia³
siê nastêpuj¹co:
14 marca Dzieñ Otwarty AR zainaugurowa³ uroczystoci jubileuszowe. Centrum Kongresowe oraz inne
obiekty uczelni odwiedzi³o wówczas ponad tysi¹c osób,
w wiêkszoci m³odzie¿ szkó³ rednich. Oprócz prezentacji oferty dydaktycznej poszczególnych wydzia³ów
przygotowano tak¿e ciekawe wyk³ady, filmy, wycieczki
do stacji dowiadczalnych itp.
7 kwietnia mia³a miejsce uroczystoæ nadania godnoci doktora honoris causa Akademii Rolniczej w Krakowie prof. dr hab. Jerzemu Strze¿kowi z Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego. Wród wielu zaproszonych
goci w uroczystoci wziêli udzia³ rektorzy i prorektorzy
uczelni rolniczych z ca³ej Polski.
2627 kwietnia odby³a siê VI Ma³opolska Gie³da Agroturystyczna, która cieszy³a siê ogromnym zainteresowaniem mieszkañców Krakowa i okolic. W programie gie³-
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dy znalaz³y siê prezentacje krajowych i zagranicznych
ofert agroturystycznych, wystêpy zespo³ów ludowych,
wystawy rêkodzie³a ludowego oraz degustacje potraw
regionalnych.
7 maja by³ dniem promocji habilitacyjnych i doktorskich.
Z r¹k rektora dyplomy odebra³o 77 osób, w tym 8 doktorów habilitowanych i 69 doktorów.
910 maja odby³y siê Jubileuszowe Dni Nauki Akademii Rolniczej, impreza edukacyjna dla dzieci, m³odzie¿y
i doros³ych. Zainteresowani mogli uczestniczyæ w wyk³adach, obejrzeæ ciekawe filmy edukacyjne, wystawy
i prezentacje przygotowane przez pracowników uczelni.
W tych dniach Akademiê Rolnicz¹ odwiedzi³o oko³o
5 tysiêcy osób.
2130 maja mia³a miejsce pielgrzymka pracowników
i studentów Akademii Rolniczej do Watykanu, w której
uczestniczy³ rektor i reprezentacja Senatu. 25 maja
uczestnicy pielgrzymki spotkali siê z Ojcem w. Janem
Paw³em II. Podczas audiencji Ojciec w. powiêci³
przygotowany tekst Misji Uczelni oraz przekaza³ rektorowi w³asnorêcznie podpisane b³ogos³awieñstwo dla
wszystkich pracowników i studentów uczelni z okazji
jubileuszu.
2325 maja na Wydziale Ogrodniczym AR odby³y siê
Dni Owada. Dla zwiedzaj¹cych przygotowano ciekawe
kolekcje ¿ywych owadów, kiermasze, wystawy oraz liczne zabawy i konkursy. 23 maja by³ dniem edukacyjnym
dla przedszkolaków, dzieci szkó³ podstawowych i m³odzie¿y szkó³ rednich. Mogli oni poszerzyæ swoj¹ wiedzê entomologiczn¹ bior¹c udzia³ w specjalnie przygotowanych wyk³adach i prezentacjach.
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13 wrzenia w Klubie Akademickim Arka z jubileuszowym repertuarem wyst¹pi³ Kabaret Pod Bud¹.
18 wrzenia tytu³ doktora honoris causa Akademii Rolniczej w Krakowie nadano prof. dr hab. Teofilowi Mazurowi
z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie
25 wrzenia odby³a siê jubileuszowa miêdzynarodowa
konferencja naukowa pt. Wy¿sze szkolnictwo rolnicze
wobec wyzwañ wspó³czesnego wiata. Konferencjê
poprzedzi³o uroczyste posiedzenie Senatu, w którym
uczestniczy³o wielu zaproszonych goci krajowych i zagranicznych oraz przedstawiciele w³adz pañstwowych
i lokalnych. Za wk³ad wniesiony w dotychczasowy rozwój naszej uczelni oraz za wieloletni¹ wspó³pracê 26
osób uhonorowanych zosta³o Jubileuszow¹ Odznak¹
Piêædziesiêciolecia Akademii Rolniczej w Krakowie.
3 padziernika na okolicznociowym posiedzeniu Senatu AR zas³u¿onym pracownikom uczelni wrêczono
odznaczenia pañstwowe oraz Jubileuszow¹ Odznakê
Piêædziesiêciolecia Akademii Rolniczej w Krakowie.
9 padziernika odby³a siê inauguracja roku akademickiego 2003/2004. Integraln¹ czêci¹ uroczystoci by³o
otwarcie nowego obiektu Wydzia³u Technologii ¯ywnoci w Mydlnikach.
5 grudnia tytu³ doktora honoris causa Akademii Rolniczej w Krakowie otrzyma³ prof. Filipp W. Simon z Uniwersytetu Wisconsin w Madison.
Godnym odnotowania jest fakt utworzenia w grudniu
2003 r. Chóru Akademii Rolniczej, którego cz³onkami s¹
pracownicy i studenci uczelni.
W kalendarz obchodów jubileuszowych wpisa³y siê
organizowane przez wydzia³y i inne jednostki uczelni
liczne zjazdy absolwentów oraz konferencje naukowe:
2728 czerwca  sesja naukowa z okazji 35-lecia Lenego Zak³adu Dowiadczalnego w Krynicy,
8 wrzenia  konferencja naukowa z okazji 50-lecia Wydzia³u Hodowli i Biologii Zwierz¹t pt. Nauka praktyce,
26 wrzenia  konferencja miêdzynarodowa z okazji
80-lecia Wydzia³u Rolniczo-Ekonomicznego pt. Zrównowa¿ony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w procesie integracji europejskiej,

30 wrzenia  sesja naukowa pt. Badania i nauczanie
na Wydziale Lenym na przestrzeni 50-ciu lat dzia³alnoci Akademii Rolniczej.
Wszystkie uroczystoci, konferencje i imprezy
o charakterze naukowo-edukacyjnym zorganizowane
z okazji jubileuszu zosta³y szczegó³owo opisane w Biuletynie Informacyjnym Akademii Rolniczej w Krakowie
nr 2 (30), 4 (32) i 5 (33) z 2003 r. Z okazji jubileuszu wydano równie¿ pozycje ksi¹¿kowe:
 Ksiêga Jubileuszowa Akademii Rolniczej im. Hugona
Ko³³¹taja w Krakowie 19532003,
 Profesorowie, docenci i doktorzy habilitowani Wy¿szej Szko³y Rolniczej  Akademii Rolniczej w Krakowie 19532003,
 dwujêzyczny informator o uczelni pt. Akademia Rolnicza w Krakowie; Agricultural University of Krakow.
Z okazji jubileuszu Senat AR ustanowi³ Jubileuszow¹ Odznakê Piêædziesiêciolecia Akademii Rolniczej
w Krakowie. Odznak¹ t¹ wyró¿nione zosta³y osoby,
które wnios³y znacz¹cy wk³ad w rozwój uczelni lub których dzia³alnoæ sprzyja jej rozwojowi. Pierwsz¹ jubileuszow¹ odznakê otrzyma³ Ojciec wiêty Jan Pawe³ II
w dniu 25 maja 2003 r. w Watykanie. £¹cznie uhonorowano ni¹ 104 osoby, w tym 73 pracowników naszej
uczelni. Przygotowano równie¿ inne okolicznociowe
pami¹tki m. in. miniaturê ber³a rektorskiego. Na wiêkszoci z nich znalaz³ siê nadruk specjalnie zaprojektowanego logo 50-lecia Akademii Rolniczej. Bank BPH
PBK wyda³ kartê kredytow¹ z wizerunkiem uczelni,
z której dochody przeznaczane s¹ na wspieranie edukacji studentów Akademii Rolniczej w Krakowie.
W trakcie Roku Jubileuszowego z wieloma firmami
podpisano umowy dotycz¹ce wspó³pracy, sponsoringu,
patronatów medialnych, reklamy prasowej itd. G³ównym
sponsorem obchodów 50-lecia AR by³ Bank BPH PBK SA.
Patronat medialny sprawowa³a Telewizja Polska Oddzia³
w Krakowie oraz Dziennik Polski. Informacje i artyku³y
o jubileuszu ukaza³y siê we wszystkich krakowskich tytu³ach prasowych, wielu wydaniach ogólnopolskich oraz
pismach bran¿owych, a tak¿e w radiu i telewizji.
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