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Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie
Sprawozdanie Rektora
Akademii Rolniczej im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie
z dzia³alnoci Uczelni w 2004 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 dyrektora
administracyjnego, kwestora, kierowników dzia³ów w pionie rektorskim oraz kierowników jednostek ogólnouczelnianych. Opracowanie zawiera szczegó³owe informacje liczbowe wraz z komentarzami obejmuj¹ce rok kalendarzowy
2004 i rok akademicki 2003/2004.

1. Struktura Uczelni
W Akademii Rolniczej im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie podstawowymi jednostkami organizacyjnymi s¹:
1) Wydzia³ Rolniczo-Ekonomiczny;
2) Wydzia³ Hodowli i Biologii Zwierz¹t;
3) Wydzia³ In¿ynierii rodowiska i Geodezji;
4) Wydzia³ Ogrodniczy;
5) Wydzia³ Leny;
6) Wydzia³ Techniki i Energetyki Rolnictwa (obecnie Wydzia³ Agroin¿ynierii);
7) Wydzia³ Technologii ¯ywnoci
na których na dzieñ 31 grudnia 2004 roku funkcjonowa³y 74 katedry i 10 zak³adów.
Oprócz wydzia³ów w strukturze Akademii funkcjonowa³o Miêdzywydzia³owe Studium Biotechnologii powo³ane jako
miêdzywydzia³owa jednostka dydaktyczna w celu prowadzenia kierunku studiów biotechnologia.
W strukturach poszczególnych wydzia³ów istnia³o szereg innych jednostek naukowo-dydaktycznych:
1) 31 katedralnych i zak³adowych stacji dowiadczalnych,
2) 6 wydzia³owych pracowni komputerowych,
3) laboratoria wydzia³owe, pracownie, itp.
Poza wydzia³ami w strukturze Uczelni funkcjonowa³y jednostki ogólnouczelniane wykonuj¹ce ró¿ne zadania:
1) Biblioteka G³ówna,
2) Studium Jêzyków Obcych,
3) Studium Wychowania Fizycznego,
4) Studium Doktoranckie,
5) Leny Zak³ad Dowiadczalny w Krynicy-Zdroju,
6) Wydawnictwo AR,
7) Centrum Kongresowe,
8) Klub Akademicki ARKA,
9) Zamiejscowy Orodek Dydaktyczny w Krynicy-Zdroju.
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2. Zarz¹dzanie uczelni¹
2.1. Dzia³alnoæ Senatu
W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. odby³o siê 9 posiedzeñ Senatu, na których podjêto 107 uchwa³ o charakterze stanowi¹cym lub opiniuj¹cym.
Uchwa³y te mo¿na podzieliæ na cztery grupy:
1) dotycz¹ce spraw osobowych,
2) podejmowane w ramach ustawowych i statutowych kompetencji stanowi¹cych Senatu np. zatwierdzenie sprawozdania z dzia³alnoci Uczelni za rok 2003  ocena dzia³alnoci rektora; uchwalenie planu rzeczowo-finansowego
Uczelni na rok 2004, wyra¿enie zgody na zawarcie umowy z Wojewod¹ Ma³opolskim na dofinansowanie ze rodków unijnych projektu Akademii pn. Ma³opolskie Centrum Monitoringu i Atestacji ¯ywnoci, okrelenie zasad rekrutacji na studia i ustalenie limitów przyjêæ, okrelenie wymiaru pensum dydaktycznego i zasad jego rozliczania, nowelizacja statutu Uczelni, nowelizacja regulaminu studiów, wyra¿enie zgody na zawarcie umowy z zagraniczn¹ instytucj¹ naukow¹, dysponowanie maj¹tkiem nieruchomym Akademii, itd.
3) dotycz¹ce spraw organizacyjnych tj. najczêciej dokonuj¹ce przekszta³ceñ w strukturach Wydzia³u Rolniczo-Ekonomicznego, Wydzia³u Lenego, Wydzia³u Hodowli i Biologii Zwierz¹t, Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji,
dokonuj¹ce przekszta³ceñ jednostek ogólnouczelnianych np. w³¹czenie Zak³adu Doradztwa Rolniczego w strukturê Wydzia³u Rolniczo-Ekonomicznego, wy³¹czenie ze struktury Centrum Kongresowego Klubu Akademickiego ARKA,
utworzenie Zamiejscowego Orodka Dydaktycznego w Jeziorowicach k/Zawiercia, wyra¿enie opinii w sprawie likwidacji sto³ówki uczelnianej, zatwierdzenie regulaminu pracy senackiej komisji ds. oceny kadr, itd.;
4) podejmowane w ró¿nych sprawach wymagaj¹cych wypowiedzi spo³ecznoci akademickiej Uczelni np. stanowisko
Senatu w sprawie uzyskania z bud¿etu MENiS rekompensaty za mienie Akademii utracone w zwi¹zku z utworzeniem Uniwersytetu Rzeszowskiego, opinia w sprawie zg³oszenia kandydata na cz³onka Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej, itd.

2.2. Akty normatywne
Dla wykonania uchwa³ Senatu oraz na podstawie ogólnej klauzuli kompetencyjnej zawartej w art. 49 ustawy z dnia
12 wrzenia 1990 r. o szkolnictwie wy¿szym i w Statucie Akademii, w roku 2004 Rektor wyda³ 39 zarz¹dzeñ oraz
7 pism okólnych.
2.2.1. Zarz¹dzenia Rektora
mo¿na podzieliæ na trzy grupy:
1) zarz¹dzenia wykonawcze do uchwa³ Senatu  zwykle dotycz¹ wewnêtrznych spraw Akademii, g³ównie wszelkiego
typu przekszta³ceñ organizacyjnych;
2) zarz¹dzenia wydane w zwi¹zku z obowi¹zkiem stosowania w Uczelni przepisów ustawowych i innych (np. wynikaj¹cych z przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej) np. stosowanie ustawy o gospodarce odpadami, wprowadzenie
nowego regulaminu pracy Akademii; zarz¹dzenie w spr. rozk³adu czasu pracy dla pracowników nie bêd¹cych nauczycielami akademickimi; zarz¹dzenie w spr. wprowadzenia nowego regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom AR; zarz¹dzenie w spr. utworzenia Bran¿owego Punktu Kontaktowego w celu prowadzenia prac
wspomagaj¹cych przystêpowanie do 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej, zarz¹dzenie w spr. obowi¹zku
szkolenia w zakresie obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludnoci, itd.;
3) zarz¹dzenia porz¹dkowe.
Wykaz zarz¹dzeñ wydanych w 2004 r.
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1/ 2004

z dnia 6 lutego 2004 r. w spr. zmiany w Zarz¹dzeniu Rektora Nr 4/2003 z dnia 21 lutego 2003 roku
w spr. zasad, form i trybu udzielania zamówieñ publicznych;

2/ 2004

z dnia 10 lutego 2004 r. w spr. gospodarki pomieszczeniami Uczelni (WT¯, WO, Biblioteka G³ówna);

3/OC/2004

z dnia 23 lutego 2004 r. w spr. obowi¹zku szkolenia w zakresie obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludnoci w 2004 roku;

4/2004

z dnia 25 lutego 2004 r. w spr. gospodarki pomieszczeniami Uczelni (Biblioteka G³ówna, WR-E);
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5/2004

z dnia 9 marca 2004 r. w spr. dni wolnych od pracy w roku 2004;

6/2004

z dnia 11 marca 2004 r. w spr. wysokoci op³at za wydanie dyplomu doktora i doktora habilitowanego;

7/2004

z dnia 23 marca 2004 r. w spr. zasad funkcjonowania parkingów usytuowanych w obrêbie nieruchomoci Akademii;

8/2004

z dnia 24 marca 2004 r. w spr. zinwentaryzowania oprogramowania komputerowego u¿ytkowanego
w Uczelni;

9/2004

z dnia 29 marca 2004 r. w spr. bezpieczeñstwa pracy z substancjami i preparatami chemicznymi;

10/OC/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r. w spr. prowadzenia dzia³alnoci naukowo-badawczej i innej z wykorzystaniem
toksycznych zwi¹zków chemicznych lub ich prekursorów;
11/2004

z dnia 15 kwietnia 2004 r. w spr. ustalenia wewn¹trzuczelnianego trybu sk³adania wniosków o unijne
dop³aty bezporednie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

12/2004

z dnia 27 kwietnia 2004 r. w spr. nowelizacji Regulaminu Studiów;

13/2004

z dnia 13 maja 2004 r. w spr. ustalenia wysokoci op³aty dla kandydatów na studia w roku akademickim 2004/2005;

14/2004

z dnia 31 maja 2004 r. w spr. przekszta³ceñ organizacyjnych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym;

15/2004

z dnia 31 maja 2004 r. w spr. przekszta³ceñ organizacyjnych na Wydziale Lenym;

16/2004

z dnia 31 maja 2004 r. w spr. owiadczeñ studentów o samodzielnym wykonywaniu prac dyplomowych;

17/2004

z dnia 16 czerwca 2004 r. w spr. utworzenia Bran¿owego Punktu Kontaktowego w celu prowadzenia
prac wspomagaj¹cych przystêpowanie do 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej;

18/2004

z dnia 28 czerwca 2004 r. w spr. wprowadzenia Regulaminu pracy Akademii Rolniczej im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie;

19/2004

z dnia 14 lipca 2004 r. w spr. zmian organizacyjnych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym;

20/2004

z dnia 14 lipca 2004 r. w spr. zmian organizacyjnych na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierz¹t;

21/2004

z dnia 15 lipca 2004 r. w spr. odp³atnoci za studia zaoczne (czesne) oraz odp³atnoci za powtarzanie
przedmiotu i powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych i zaocznych w roku akademickim
2004/2005;

22/2004

z dnia 19 lipca 2004 r. w spr. wymiaru pensum dydaktycznego, warunków jego obni¿ania oraz zasad
ustalania godzin obliczeniowych w roku akademickim 2004/2005;

23/2004

z dnia 20 lipca 2004 r. w spr. zmian organizacyjnych na Wydziale In¿ynierii rodowiska i Geodezji;

24/2004

z dnia 20 lipca 2004 r. w spr. zmian organizacyjnych na Wydziale Lenym;

25/2004

z dnia 26 lipca 2004 r. w spr. ewidencji rodków trwa³ych i wartoci niematerialnych i prawnych oraz
zmiany w Regulaminie wewnêtrznej gospodarki finansowej AR;

26/2004

z dnia 26 lipca 2004 r. w spr. zmian organizacyjnych na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierz¹t;

27/2004

z dnia 10 wrzenia 2004 r. w spr. likwidacji sto³ówki uczelnianej;

28/2004

z dnia 16 wrzenia 2004 r. w spr. wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym AR;

29/2004

z dnia 29 wrzenia 2004 r. w spr. gospodarki odpadami;
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30/2004

z dnia 1 padziernika 2004 r. w spr. wdro¿enia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom AR;

31/2004

z dnia 29 padziernika 2004 r. w spr. zniesienia Szko³y Wiedzy o Terenie;

32/2004

z dnia 17 listopada 2004 r. w spr. zmian organizacyjnych na Wydziale Lenym;

33/2004

z dnia 15 grudnia 2004 r. w spr. likwidacji sk³adników maj¹tkowych Uczelni;

34/2004

z dnia 16 grudnia 2004r. w spr. gospodarki pomieszczeniami Uczelni;

35/2004

z dnia 17 grudnia 2004 r. w spr. zniesienia Zamiejscowego Orodka Dydaktycznego w Krynicy;

36/2004

z dnia 20 grudnia 2004 r. w spr. wprowadzenia Aneksu do Uczelnianego Planu Kont;

37/2004

z dnia 21 grudnia 2004 r. w spr. zmiany nazwy Wydzia³u Techniki i Energetyki Rolnictwa;

38/2004

z dnia 21 grudnia 2004 r. w spr. zmiany nazwy Katedry Mechanizacji Rolnictwa (WTiER);

39/2004

z dnia 30 grudnia 2004 r. w spr. rozk³adu czasu pracy w 2005 roku dla pracowników nie bêd¹cych nauczycielami akademickimi

2.2.2. Pisma Okólne Rektora
mia³y charakter informacyjny, tzn.
1) podawa³y do powszechnej wiadomoci treæ tych uchwa³ Senatu, które powinny byæ znane ca³ej spo³ecznoci akademickiej Uczelni np. uchwa³a w sprawie zmiany w statucie AR, uchwa³a w sprawie limitów przyjêæ na studia;
2) przypomina³y o koniecznoci stosowania obowi¹zuj¹cych przepisów, g³ównie wewn¹trzuczelnianych np. w sprawie
finansowania zakupów i konserwacji odzie¿y ochronnej oraz finansowania zakupów posi³ków profilaktycznych i napojów, zasad zwalniania z obowi¹zku odp³atnoci za studia (czesne);
3) informowa³y wybrane grupy pracowników funkcyjnych o treci niektórych szczególnych przepisów dotycz¹cych
bezpieczeñstwa i postêpowania w warunkach jego zagro¿enia.
Wykaz pism okólnych wydanych w 2004 r.
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1/OC/2004

z dnia 14 kwietnia 2004 r. w spr. zapewnienia bezpieczeñstwa pracownikom i studentom;

2/2004

z dnia 27 kwietnia 2004 r. w spr. limitów przyjêæ na studia w roku akademickim 2004/2005;

3/2004

z dnia 31 maja 2004 r. w spr. treci Uchwa³y Senatu Nr 29/2004 z dnia 28 maja 2004r. wprowadzaj¹cej zmiany w Statucie Akademii;

4/2004

z dnia 9 czerwca 2004 r. w spr. finansowania zakupów i konserwacji odzie¿y ochronnej oraz finansowania zakupów posi³ków regeneracyjnych i napojów;

5/2004

z dnia 14 czerwca 2004 r. w spr. powo³ywania kierowników katedr i zak³adów na kadencjê 2004-2009;

6/OC/2004

z dnia 23 czerwca 2004 r. w spr. obowi¹zku szkolenia pracowników i studentów oraz postêpowania
w warunkach zagro¿enia bezpieczeñstwa;

7/2004

z dnia 29 lipca 2004 r. w spr. zwalniania z obowi¹zku odp³atnoci za studia zaoczne (czesne) oraz odp³atnoci za powtarzanie przedmiotu i powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych i zaocznych
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3. Dzia³alnoæ dydaktyczna i sprawy studenckie
W Akademii Rolniczej studiuje 12.454 studentów, zatrudnionych jest 1.421 pracowników, w tym 744 nauczycieli
akademickich. W sk³ad grona akademickiego wchodzi 211 samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych.
W obszarze dzia³alnoci dydaktycznej najwa¿niejsze i najpilniejsze zadania realizowane w roku 2004 to:
 akredytacja kierunków studiów i dostosowanie programów studiów do istniej¹cych wymogów poprzez system naboru na kierunki studiów, opracowanie nowych standardów nauczania oraz dzia³ania poprawiaj¹ce jakoæ nauczania,
 poszerzanie oferty edukacyjnej w tym studiów podyplomowych,
 przygotowanie uczelni na szersze otwarcie siê na przyjmowanie studentów zagranicznych szczególnie z Unii
Europejskiej,
 uruchomienie platformy e-learnigowej traktowanej jako forma kszta³cenia uzupe³niaj¹ca dotychczasowy tryb
nauczania.
Zgodnie ze znowelizowanymi zapisami w ustawie o szkolnictwie wy¿szym, mówi¹cymi, ¿e wy³¹cznie wyniki egzaminu maturalnego stanowi¹ podstawê przyjêcia na studia, Senat Akademii Rolniczej w uchwa³ach ze stycznia i maja
2004 roku okreli³ listê przedmiotów kierunkowych uwzglêdnianych w rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2005/06 z okreleniem poziomu, na jakim ma byæ zdawany egzamin. Dotyczy to przyjêæ na studia stacjonarne i zaoczne. Przyjêlimy zasady przeliczania wyników (tzw. wskanik punktowy) uzyskanych na wiadectwie dojrza³oci. Zasady obejmuj¹ wszystkich kandydatów, stwarzaj¹c im jednakowe szanse. Wyj¹tkiem jest kierunek Ogrodnictwo, specjalnoæ  sztuka ogrodowa, gdzie wprowadzono dodatkowe kryterium tj. egzamin z rysunku odrêcznego.
Odnotowalimy wzrost liczby kandydatów na studia, w przeprowadzonej rekrutacji liczba kandydatów na studia
dzienne na 1 miejsce wynosi³a 3,3 (przy znacznym zró¿nicowaniu pomiêdzy wydzia³ami). Nowa matura, do której dostosowalimy system rekrutacji pozwoli utrzymaæ nam kszta³cenie elitarne a wiêc takie gdzie mamy pond trzech kandydatów na jedno oferowane miejsce.
Pozytywne wyniki akredytacji naszych kierunków studiów, które sukcesywnie przeprowadza Pañstwowa Komisja
Akredytacyjna to szansa na podniesienie poziomu kszta³cenia ale i motywacja m³odzie¿y do studiowania w Akademii
Rolniczej w Krakowie. W roku 2004 szeæ kierunków studiów (Geodezja i Kartografia, Rolnictwo, Lenictwo, Zootechnika, Technologia ¯ywnoci i ¯ywienie Cz³owieka i Technika Rolnicza i Lena) zosta³o ocenione przez PKA i uzyska³o pozytywn¹ ocenê. Pozosta³e kierunki Akademii Rolniczej przygotowuj¹ raporty samooceny.
Modyfikujemy ofertê dydaktyczn¹ w Zamiejscowych Orodkach Dydaktycznych powo³anych na podstawie Uchwa³y Senatu AR z dnia 19 grudnia 2003 roku. Prowadzimy ZOD-y na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym w Radoczy i Cudzynowicach, na Wydziale In¿ynierii rodowiska i Geodezji w Trzcianie oraz na Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa w Milówce. Trwaj¹ prace nad otwarciem kolejnego orodka w Jeziorowicach, który bêdzie prowadzony przez
dwa wydzia³y tj. Wydzia³ Hodowli i Biologii Zwierz¹t oraz Wydzia³ Ogrodniczy  rekrutacja od roku akademickiego
2005/06.
Uzupe³niany jest ca³ociowy system kszta³towania i kontroli oceny jakoci nauczania w Akademii Rolniczej jako
istotny element maj¹cy na celu uzyskanie akredytacji prowadzonych kierunków studiów.

3.1. Oferta kszta³cenia na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych
W Akademii Rolniczej im. Hugona Ko³³¹taja kszta³cenie odbywa siê na 7 wydzia³ach i Miêdzywydzia³owym Studium Biotechnologii. Studia realizowane s¹ w formie:
 jednolitych studiów magisterskich,
 wy¿szych studiów zawodowych (in¿ynierskie),
 magisterskich studiów uzupe³niaj¹cych.
Jednolite studia magisterskie (dzienne) trwaj¹ piêæ lat (10 semestrów), koñcz¹ siê obron¹ pracy magisterskiej oraz
egzaminem dyplomowym, a absolwenci otrzymuj¹ dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych z tytu³em magistra in¿yniera. Studia in¿ynierskie trwaj¹ cztery lata (8 semestrów realizowanych w systemie 3-dniowych zjazdów), koñcz¹ siê
obron¹ pracy in¿ynierskiej oraz egzaminem dyplomowym, a absolwenci uzyskuj¹ tytu³ zawodowy in¿yniera. Magisterskie studia uzupe³niaj¹ce trwaj¹ 1,5 roku (3 semestry), koñcz¹ siê obron¹ pracy magisterskiej i egzaminem dyplomowym, absolwenci otrzymuj¹ tytu³ magistra in¿yniera.
W Akademii Rolniczej na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym na kierunku Zarz¹dzanie i Marketing prowadzone s¹
równie¿ dzienne magisterskie studia uzupe³niaj¹ce dla absolwentów licencjackich studiów z Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Zawodowej. Studia trwaj¹ 2 lata (4 semestry) i koñcz¹ siê obron¹ pracy magisterskiej i egzaminem dyplomowym. Kszta³cenie studentów Akademii Rolniczej odbywa siê na 12-stu kierunkach i 23 specjalnociach (studia dzienne) oraz na 10-ciu kierunkach i 15-stu specjalnociach (studia zaoczne) (tab. 1). Wszyscy zainteresowani mog¹ zapoznaæ siê z nasz¹ ofert¹ edukacyjn¹ na: stronie internetowej AR, Targach Edukacyjnych, Dniu Otwartym AR organizowanym corocznie b¹d zakupuj¹c informator dla kandydatów na studia.
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Tabela 1.
Kierunki i specjalnoci studiów realizowane w Akademii Rolniczej

Zajêcia s¹ prowadzone w siedzibie Akademii Rolniczej w Krakowie, a tak¿e w Zamiejscowych Orodkach Dydaktycznych.
Dla studentów dostêpne s¹ wszystkie formy kszta³cenia w³aciwe szkole wy¿szej, równie¿ metod¹ e-learningow¹
na studiach zaocznych. Obok tradycyjnych wyk³adów, æwiczeñ laboratoryjnych i projektowych prowadzone by³y seminaria specjalizacyjne i zajêcia fakultatywne. Szeroka jest tak¿e gama przedmiotów wybieranych przez zainteresowanych. Proces dydaktyczny uzupe³niany jest tak¿e praktykami zawodowymi w Polsce i zagranic¹.
Akademia Rolnicza stwarza mo¿liwoci podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zdobywania i poszerzania wiedzy
przez osoby posiadaj¹ce wy¿sze wykszta³cenie podejmuj¹c naukê na studiach podyplomowych, które s¹ istotnym
elementem dzia³alnoci dydaktycznej.
W Akademii Rolniczej prowadzony jest nabór na nastêpuj¹ce studia podyplomowe:
1. Ochrony Przyrody i rodowiska (przy Wydz. Lenym),
2. U¿ytkowania Lasu i Transportu Lenego (przy Wydz. Lenym),
3. Zarz¹dzanie Jakoci¹ w Przemyle Spo¿ywczym (przy Wydz. Technologii ¯ywnoci),
4. ¯ywienia Cz³owieka z Elementami Gospodarstwa Domowego (przy Wydz. Technologii ¯ywnoci),
5. Genetyki i Selekcji 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. Siedliskoznawstwa Lenego (przy Wydz. Lenym),
11. Infrastruktura Sanitarna w Ochronie i Kszta³towaniu rodowiska (przy Wydz. In¿ynierii rodowiska i Geodezji),
12. Integracja Gospodarki ¯ywnociowej Polski z Uni¹ Europejsk¹ (przy Wydz. Technologii ¯ywnoci),
13. Ochrona Rolin w Nowych Technologiach Rolniczych (przy Wydz. Rolniczo-Ekonomicznym),
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14.
15.
16.
17.
18.

Ochrona Rolin w Terenach Wiejskich (przy Wydz. Ogrodniczym),
Ochrona Rolin Ogrodniczych Metod¹ Konwencjonaln¹, Integrowan¹ i Ekologiczn¹ (przy Wydz. Ogrodniczym),
Wiedzy o Unii Europejskiej Agro-Unia (przy Wydz. Rolniczo-Ekonomicznym),
w zakresie nowoczesnej technologii produkcji mleka (przy Wydz. Hodowli i Biologii Zwierz¹t),
w zakresie hodowli i rozrodu zwierz¹t futerkowych (przy Wydz. Hodowli i Biologii Zwierz¹t).
W roku 2004 studiowa³o na studiach podyplomowych 382 s³uchaczy, 179 osoby uzyska³y wiadectwo ukoñczenia
studiów podyplomowych. Studia podyplomowe s¹ odp³atne.
Planowane jest uruchomienie Studium Podyplomowego z zakresu Aktualne formy hodowli i u¿ytkowania koni
przy Wydziale Hodowli i Biologii Zwierz¹t Akademii Rolniczej.

3.2. Rekrutacja
Liczba kandydatów, którzy z³o¿yli dokumenty na rok akademicki 2004/05 w porównaniu z rokiem ubieg³ym wzros³a o 1.046 osób i wynios³a 8.141, w tym 6.105 na studia dzienne i 2.036 na studia zaoczne. rednio na 1 miejsce na
studia dzienne ubiega³o siê 3,3 kandydata a na studia zaoczne 1,4. Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji 2004/2005
zosta³y sporz¹dzone dwie listy osób, które pozytywnie zaliczy³y postêpowanie kwalifikacyjne: lista osób przyjêtych
oraz lista rezerwowa kandydatów, którzy nie zakwalifikowali siê z braku wymaganej liczby punktów. W roku 2004/2005
limit przyjêæ wzrós³ o 135 miejsc na studiach dziennych i 60 na studiach zaocznych. Wszystkie miejsca limitowe zosta³y wype³nione. W padzierniku 2004 r rozpoczê³o naukê 3.321 studentów, w tym 1.887 na studiach dziennych
i 1.434 na studiach zaocznych.
Do najbardziej popularnych kierunków pod wzglêdem liczby kandydatów nale¿a³y:
 na studiach dziennych: Zarz¹dzanie i Marketing  7,9 kand. na 1 miejsce, Ochrona rodowiska  5,3, Geodezja i Kartografia  4,7, Biotechnologia  4,0, Ogrodnictwo  3,8,
 na studiach zaocznych: Technologia ¯ywnoci i ¯ywienie Cz³owieka  2,2 kand. na 1 miejsce, Lenictwo 
2,1, Geodezja i Kartografia  1,7, Ochrona rodowiska  1,7, Zarz¹dzanie i Marketing  1,7.
Najwiêkszy wzrost liczby kandydatów na studia dzienne bo a¿ o 746 osób w porównaniu z rokiem ubieg³ym zanotowano na kierunku Zarz¹dzanie i Marketing. Przyczyn¹ takiej sytuacji by³o najprawdopodobniej przywrócenie na
tym kierunku konkursu wiadectw w postêpowaniu kwalifikacyjnym.
Tabela 2
Liczba kandydatów i przyjêtych na I rok w roku akademickim 2004/2005

3.3. Sprawy studenckie
W roku 2004 w Akademii Rolniczej w Krakowie studiowa³o 12.454 osób (tab. 3), w tym na studiach dziennych
7.579, na studiach zaocznych 4.875, w tym 7 obcokrajowców. W porównaniu z rokiem ubieg³ym liczba studentów
wzros³a o 808 osób. W roku 2004 Uczelniê opuci³o 1.676 absolwentów.
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Tabela 3
Liczba studentów i absolwentów wg systemów kszta³cenia (dzienne i zaoczne)
Stan na 30.11.2004 r.

3.3.1. Odp³atnoci studenckie
Wysokoæ op³at semestralnych za studia zaoczne zosta³a ustalona przez Akademiê Rolnicz¹ w roku akademickim 2004/2005 z uwzglêdnieniem kosztów kszta³cenia na danym kierunku studiów (tab. 4).
Tabela 4
Op³aty semestralne za studia zaoczne (czesne) w roku akademickim 2004/05
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W roku akademickim 2004/2005 egzekwowane by³y odp³atnoci za powtarzanie semestru na studiach dziennych
w wysokoci  600 z³ a za powtarzanie przedmiotu zarówno na studiach dziennych i zaocznych  200 z³.

3.3.2. Sprawy socjalno-bytowe studentów
System pomocy materialnej dla studentów Akademii Rolniczej przechodzi³ transformacje na przestrzeni roku akademickiego 2003/2004. Bardziej miarodajnym obszarem czasowym dla celów porównawczych jest rok kalendarzowy
2004. Kwota dotacji na Fundusz Pomocy Materialnej z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu jest dzielona na podstawie opracowanego i zatwierdzonego preliminarza na dany rok kalendarzowy. Wielkoæ kwot wylicza siê proporcjonalnie do liczby studentów na danym kierunku studiów.
Dla wiêkszej kontroli na pocz¹tku roku akademickiego 2003/2004 wprowadzono wewnêtrzny system rozliczania
i bie¿¹cego monitoringu powierzonych funduszy na szczeblu centralnym. Odwo³awcza Komisja Stypendialna opiniuje
Prorektorowi ds. Dydaktycznych i Studenckich miesiêczny preliminarz rodków na pomoc materialn¹ dla studentów.
W celach analitycznych prowadzona jest w Dziale Nauczania bie¿¹ca sprawozdawczoæ i kontrola powierzanych
Wydzia³owym Komisjom Stypendialnym rodków finansowych. W trybie miesiêcznym liczony jest wynik finansowy
wyodrêbnionym jednostkom ksiêgowym (Wydzia³owym Komisjom Stypendialnym).
System pomocy dla studentów zosta³ znowelizowany zgodnie z ustaw¹ z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy
o szkolnictwie wy¿szym. Pomoc¹ materialn¹ zostali objêci wszyscy studenci, nie tylko studiów stacjonarnych ale równie¿ zaocznych, wieczorowych i eksternistycznych. Akademia Rolnicza zgodnie z w/w ustaw¹ by³a zobowi¹zana do
wyp³aty wiadczeñ z wyrównaniem studentom studiów zaocznych za okres od 01.01.2004 r. do 30.06.2004 r.
Ramy czasowe ustawy:
Okres przejciowy od 1 stycznia 2004 r. do 30 wrzenia 2004 r. (dotyczy wiadczeñ z wyrównaniem  studia w systemie zaocznym w przypadku AR). Nowy system obowi¹zuje od 1 padziernika 2004 r. Do koñca roku kalendarzowego 2004 w zakresie finansowania obiektów studenckich nie wprowadza siê pe³nych restrykcji finansowych. Od
1 stycznia 2005 r. ustawa z dnia 28 maja 2004 r. obowi¹zuje ca³kowicie zarówno w systemie stypendialnym jak
i w strefie finansów Funduszy Pomocy Materialnej.
W dniach 1024 wrzenia zebrano 259 wniosków o stypendium socjalne z wyrównaniem oraz jeden wniosek
o stypendium specjalne dla niepe³nosprawnych. Na wyp³atê tych wiadczeñ zosta³o przeznaczone ok. 300 tys. z³. Dodatkowo obliczono stypendia za wyniki w nauce, które ³¹cznie przyznano dla ponad 100 studentów zaocznych o ³¹cznej wartoci równie¿ ok. 300 tys. z³.
Akademia Rolnicza opracowa³a nowy system przyznawania pomocy materialnej dla studentów wdro¿ony zarz¹dzeniem Rektora, do którego za³¹cznikiem jest nowy regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów. Nowy regulamin obowi¹zuje od 1 padziernika 2004 r. Spe³nia wszystkie wymagania ustawy z dnia 28 maja 2004 r. 
jego treæ zosta³a zaakceptowana przez Uczelnian¹ Radê Samorz¹du Studentów.
Najwa¿niejsze zmiany, które wprowadza regulamin:
1) wszyscy studenci, niezale¿nie od trybu i rodzaju studiów maj¹ równe prawa przy ubieganiu siê o udzielenie pomocy materialnej.
2) zwiêkszenie i ujednolicenie zasad dokumentowania uzyskiwanych dochodów.
3) uszczelnienie zasad okrelania sytuacji rodzinnej wnioskodawcy.
4) zwiêkszenie autonomii studentów przy opiniowaniu sk³adanych wniosków, przy jednoczesnej kontroli ze strony
pracowników uczelni.
5) wprowadzenie przejrzystych wniosków o udzielenie pomocy materialnej, u³atwiaj¹cych proces sk³adania podañ
oraz podejmowania decyzji.
Wysokoæ stypendium socjalnego w tym okresie wynosi³a, w zale¿noci od dochodu od 50 z³ do 300 z³. Wysokoæ stypendium specjalnego dla niepe³nosprawnych (po 1 padziernika 2004 r. dodatku z tytu³u niepe³nosprawnoci) nie przekracza³a wartoci 300 z³. Z wyj¹tkiem stypendium za wyniki w nauce i sporcie, student sk³ada w dziekanacie wniosek o udzielenie wiadczenia na ustalonym przez Uczelniê formularzu, do³¹czaj¹c do niego komplet odpowiednich dokumentów.
W³aciwe komisje rozpatruj¹ zarejestrowane wnioski i w terminie do trzech dni od dnia posiedzenia komisji przedk³adaj¹ dziekanowi opiniê w formie propozycji list wyp³at wraz z uzasadnieniem. Decyzjê o przyznaniu wiadczenia
podejmuje dziekan. Wysokoæ stypendium za wyniki w nauce jest zró¿nicowana i zale¿y od poziomu uzyskanej redniej ocen, przy czym stawki stypendium, zale¿ne od podstawy naliczania stypendiów kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co:
a) 30 % podstawy naliczania stypendium  otrzymuje 4 % studentów, którzy uzyskali najwy¿sze rednie ocen 
aktualna stawka 460 z³
b) 25 % podstawy naliczania stypendium  otrzymuje odpowiednio 6 % studentów  aktualna stawka 390 z³
c) 20 % podstawy naliczania stypendiów  otrzymuje odpowiednio 10 % studentów  aktualna stawka 310 z³.
Decyzje zawieraj¹ce odmowê przyznania wiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o terminie i mo¿liwoci odwo³ania siê, dostarczane s¹ indywidualnie zainteresowanym na pimie. W zwi¹zku z wprowadzeniem zasady
twardego finansowania obiektów studenckich z Funduszu Pomocy Materialnej dokonano aktualizacji ceny za zakwaterowanie w akademikach jak i wczeniej wprowadzonej decentralizacji finansów funduszu umo¿liwiaj¹cej analizê
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przychodów i kosztów w uk³adzie podmiotowo  rodzajowym. Podwy¿ki op³at za zakwaterowanie kszta³towa³y siê na
poziomie 10% dotychczasowej ceny. G³ównym za³o¿eniem projektu nowelizacji ustawy o szkolnictwie wy¿szym jest
wprowadzenie zasady twardego finansowania obiektów Funduszu Pomocy Materialnej. Autonomiczne finansowo
jednostki maj¹ wygenerowaæ dostatecznie du¿o przychodów tak, aby bie¿¹ca dzia³alnoæ by³a finansowana z w³asnych wp³ywów.

3.3.3. Domy studenckie i sto³ówki
Akademia Rolnicza im. H. Ko³³¹taja w Krakowie dysponuje czterema domami studenckimi. £¹czna liczba miejsc
wynosi 1.568.
Tabela 5
Domy studenckie AR

W zwi¹zku ze zmianami w ustawie o szkolnictwie wy¿szym i samofinansowaniu siê akademików  a co za tym
idzie wzrocie cen za miejsce w domach studenckich  jako jedyna Uczelnia w Krakowie na koniec 2004 roku mielimy zagospodarowanie miejsc w 99 %. Ponadto na terenie Krakowa nasi studenci zakwaterowani s¹ w Miasteczku
Studenckim Akademii Górniczo Hutniczej i obiektach Przedsiêbiorstwa Us³ug Hotelarskich i Turystycznych. Miejsca
w domach studenckich rozdzielono na poszczególne wydzia³y, proporcjonalnie do liczby studentów zamiejscowych
studiuj¹cych na danym wydziale. Po zamkniêciu okresu kwaterowania wolne miejsca rozdysponowywane by³y bezporednio przez Dzia³ Nauczania, co pozwoli³o na b³yskawiczne zasiedlanie ich przez chêtnych do zamieszkania studentów.
W roku 2004 Uczelnia dysponowa³a dwoma sto³ówkami studenckimi. Po wejciu w ¿ycie znowelizowanych zapisów ustawy o szkolnictwie wy¿szym i likwidacji dop³at do wy¿ywienia z funduszu pomocy materialnej, sto³ówki mog³y
funkcjonowaæ tylko do koñca roku 2004.

3.3.4. Opieka zdrowotna
Studenci Akademii Rolniczej objêci s¹ bezp³atnymi wiadczeniami w Zespole Opieki Zdrowotnej dla studentów
szkó³ wy¿szych. Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, obowi¹zuj¹ca od 1997 roku obejmuje ubezpieczeniem zdrowotnym studentów maj¹cych 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 wnosi do ZUS Uczelnia. Studenci mog¹ korzystaæ z Przychodni Scanmed (dawny ZOZ
dla Szkó³ Wy¿szych), gdzie znajduj¹ siê poradnie specjalistyczne.
Studenci II i IV roku studiów oraz studenci z sekcji sportowych przy Studium WF mog¹ wykonywaæ badania
okresowe oraz kontrolne w Zak³adzie Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne  Nowa Huta.

3.3.5. Praktyki studenckie  krajowe i zagraniczne
Sekcja Praktyk Studenckich w roku akademickim 2003/04 w cis³ej wspó³pracy z opiekunami dydaktycznymi zorganizowa³a praktyki programowe dla Wydzia³ów: Rolniczo-Ekonomicznego, Hodowli i Biologii Zwierz¹t, Ogrodniczego,
Techniki i Energetyki Rolnictwa, In¿ynierii rodowiska i Geodezji oraz Miêdzywydzia³owego Studium Biotechnologii.
£¹cznie wszystkie praktyki programowe odby³o i zaliczy³o 959 studentów. Spisanych zosta³o oko³o tysi¹ca porozumieñ dotycz¹cych organizacji praktyk studenckich, zamówiono zakwaterowanie w domach studenckich, przygotowano dokumenty do wyp³aty diet oraz refundacji kosztów przejazdu. W pierwszych dwóch tygodniach padziernika
2004 roku przeprowadzono w porozumieniu z opiekunami dydaktycznymi egzaminy z praktyk studenckich.
W okresie jesiennym 2003 roku zosta³y przeprowadzone na ka¿dym kierunku studiów spotkania informacyjno 
organizacyjne. Studenci otrzymali pe³n¹ informacje o programie praktyki, mo¿liwociach jego realizacji w kraju i zagranic¹, sposobie dokumentacji praktyki, egzaminie koñcowym, ubezpieczeniu oraz umocowaniu prawnym.
W roku akademickim 2003/2004 by³y realizowane praktyki zagraniczne przy wspó³pracy z nastêpuj¹cymi firmami;
Agroimpuls w Szwajcarii, Bayerische Jungbauernschaft e. V. w Niemczech, Keelings Limited Roslin w Irlandii, Equiservices w Irlandii, HOPS w Wielkiej Brytanii, Prospect Empolyment w Anglii, Haygrove Fruit w Anglii, Westmoor
Farm w Anglii, Stewarts of Tayside w Szkocji oraz CIMO w Finlandii.

12

www.ar.krakow.pl

Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie
Tabela 6
Praktyki programowe

£¹cznie na praktyki zagraniczne wyjecha³o do Szwajcarii 47 studentów, Niemiec 32, Irlandii 49, W. Brytanii 512
osób oraz Finlandii 10. Studenci w zwi¹zku z wyjazdami zagranicznymi otrzymuj¹ pomoc w wype³nianiu dokumentów, transferze pieniêdzy za granicê oraz tam gdzie jest to konieczne wizowane s¹ paszporty oraz organizowana podró¿. Przygotowano oko³o 850 certyfikatów w jêzyku angielskim i niemieckim. W czasie pobytu studentów na praktykach zagranicznych pe³niony by³ sta³y dy¿ur tak jak oczekuj¹ tego studenci oraz kontrahenci zagraniczni.
W 2004 roku wzorem lat ubieg³ych zorganizowana by³a praktyka dla studentów z Pañstwowego Uniwersytetu
Techniczno  Rolniczego w Charkowie na Ukrainie. W okresie od 28 maja do 31 padziernika 20 studentów ukraiñskich praktykowa³o w Stacji Hodowli Rolin w Modzurowie oraz w firmie Agrosad w wierklañcu (Zak³ad w Lipowej).
W kwietniu przeprowadzona zosta³a rekrutacja wród studentów III i IV r. Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji do pracy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie. Zatrudnionych zosta³o 22 studentów
w terminie od 15 czerwca do 15 wrzenia roku sprawozdawczego na stanowiskach sezonowych inspektorów terenowych.

3.4. Uczelniana Rada Samorz¹du Studentów Akademii Rolniczej.
Uczelniana Rada Samorz¹du 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.
Podczas realizacji obowi¹zków statutowych Samorz¹d Studentów aktywnie wspó³pracuje z Porozumieniem Samorz¹dów Studentów Uczelni Krakowa, Porozumieniem Samorz¹dów Studentów Uczelni Rolniczych a tak¿e z Parlamentem Studentów RP i z uczelniami zagranicznymi. Komisje problemowe dzia³aj¹ce w strukturach samorz¹du zajmuj¹ siê równie¿ sprawami socjalno  bytowymi studentów, promocj¹ dzia³alnoci studenckiej oraz wspó³prac¹
z uczelniami zagranicznymi.
W roku 2004 Samorz¹d aktywnie uczestniczy³ w Targach Edukacyjnych, co mia³o wp³yw na rozpropagowanie oferty edukacyjnej Uczelni i zwrócenie szczególnej uwagi na mo¿liwoæ kszta³cenia na ró¿nych Wydzia³ach.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje du¿a aktywnoæ studentów Akademii Rolniczej na polu dzia³alnoci charytatywnej, co potwierdza zamieszczony poni¿ej wykaz wa¿niejszych osi¹gniêæ URSS AR w roku ubieg³ym.
Uwagê nale¿y zwróciæ tak¿e na cykliczn¹ imprezê pt.: BAL BEANA  organizowan¹ dla studentów I roku, oraz
rajdy i wyjazdy szkoleniowe na szczeblu ogólnouczelnianym i wydzia³owym a tak¿e najbardziej oczekiwane wydarzenie kulturalne w rodowisku studenckim  Festiwal Kultury Studenckiej.
W roku 2004 odby³a siê równie¿ w Krakowie organizowana przez URSS AR Ogólnopolska Konferencja studencka na temat Bezpieczeñstwo i zapobieganie patologiom na Uczelniach Wy¿szych
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Wa¿niejsze dzia³ania Samorz¹du Studentów w roku 2004:
organizacja Dni Otwartych Akademii Rolniczej  cykliczne spotkanie skierowane do przysz³ych studentów AR,
zbiórka pieniêdzy w domach akademickich na rzecz Hospicjum w. £azarza w ramach akcji Pola Nadziei,
udzia³ w 2 Turnieju Sportowym Organizacji Studenckich AR, rozegranym pomiêdzy dru¿ynami AZS, OKS i URSS AR,
udzia³ w Ogólnokrakowskiej Spartakiadzie Sportowej organizowanej przez AWF,
organizacja ogólnopolskiej konferencji tematycznej pt. Bezpieczeñstwo i zapobieganie patologiom na Uczelniach
Wy¿szych,
organizacja cyklicznego balu integracyjnego dla studentów I roku  Bal Beana,
organizacja ogniska integracyjnego dla studentów I roku wszystkich wydzia³ów,
w³¹czenie siê w organizacje pó³kolonii zimowej oraz kolonii letniej dla dzieci potrzebuj¹cych z rodzin najbiedniejszych z parafii Bo¿ego Cia³a w Krakowie,
organizacja zbiórki darów wi¹tecznych przed wiêtami Bo¿ego Narodzenia, z których zosta³y wykonane paczki dla
dzieci z krakowskich domów dziecka oraz rodzin najbiedniejszych,
sprzeda¿ kartek wi¹tecznych wykonanych przez wychowanki Domu Dziecka Dla Dziewcz¹t w Krakowie,
organizacja dwóch ognisk dla wychowanków domów dziecka,
organizacja spotkania przedwi¹tecznego dla wychowanków krakowskich placówek opiekuñczo-wychowawczych
pod has³em Kolêdowanie Przy Zwierzêtach,
organizacja Wampiriady  akcji oddawania krwi przez studentów oraz pracowników AR,
organizacja Festiwalu Kultury Studenckiej 2004 Akademii Rolnicze w Krakowie:
 Wybory Najmilszej Studentki AR,
 Wybory AR  mana,
 Kabareton,
 Koncert zespo³u Stare Dobre Ma³¿eñstwo,
 Dyskoteki dla studentów.
cis³a wspó³praca z organizacjami studenckimi dzia³aj¹cymi przy Akademii Rolniczej,
organizacja wyjazdów naukowo-szkoleniowych dla studentów AR do Lwowa oraz Wiednia,
cis³a wspó³praca z Duszpasterstwem Akademickim AR.

3.5. Dzia³alnoæ naukowa studentów
W Uczelni, przy wszystkich wydzia³ach dzia³aj¹ studenckie ko³a naukowe, w ramach których funkcjonuj¹ sekcje
tematyczne. W roku 2004 dzia³a³o 9 kó³ naukowych, w ramach których by³o 61 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 2004 odby³y siê wydzia³owe sesje kó³ naukowych na siedmiu wydzia³ach, w tym
na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym zosta³a zorganizowana Ogólnopolska Sesja Kó³ Naukowych. Podsumowanie
Ogólnouczelnianej Sesji Kó³ Naukowych odby³o siê w czerwcu 2004 roku. Laureaci pierwszych miejsc na sesjach wydzia³owych otrzymali nagrody Rektora, dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe. Wydano z tej okazji zeszyt naukowy zawieraj¹cy streszczenia 63 referatów.
W roku 2004, korzystaj¹c z czêciowego dofinansowania przez Uczelniê, zorganizowano 13 obozów naukowych,
w których wziê³o udzia³ ok. 150 studentów. W trakcie obozów naukowych prowadzone by³y badania, wynikiem których by³y opracowania naukowe i sprawozdania. Na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwujemy wzrost zainteresowania studentów dzia³alnoci¹ w studenckich ko³ach naukowych jak i powstawanie nowych kó³ i sekcji.

3.6. Obci¹¿enie dydaktyczne nauczycieli akademickich
W roku akademickim 2003/2004 w Akademii Rolniczej w Krakowie zrealizowanych zosta³o 237.671 godzin dydaktycznych, w tym 67.977 godzin ponadwymiarowych. Godziny dydaktyczne zosta³y równie¿ wykonane przez doktorantów Studiów Doktoranckich (7.899 godzin) oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej przez osoby nie bêd¹ce pracownikami AR (2.257 godzin)  tab. 7.
Z tytu³u wypracowanych przez nauczycieli akademickich godzin ponadwymiarowych wyp³acono (bez pochodnych)
kwotê 2.756.608 z³. Najwiêksz¹ liczbê godzin zrealizowano na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym oraz Wydziale In¿ynierii rodowiska i Geodezji, najmniejsz¹ na Wydziale Ogrodniczym. Na ¿adnym z wydzia³ów nie wyst¹pi³ niedobór godzin dydaktycznych, wszyscy zatrudnieni nauczyciele wykonali swoje pensum.
Mimo prowadzonych od lat dzia³añ zmierzaj¹cych do racjonalnego wykorzystania kadry dydaktycznej w roku akademickim 2003/2004 nast¹pi³ wzrost liczby wykonanych godzin dydaktycznych w stosunku do roku poprzedniego
o oko³o 20 %. Wzrost ten wynika z wiêkszej liczby studentów, otwarcia nowych specjalnoci oraz dostosowania planów studiów do nowych standardów nauczania na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i zaocznych.
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Tabela 7
Sprawozdanie z wykonania planu zatrudnienia w roku akademickim 2003/2004

Obci¹¿enia dydaktyczne nauczycieli akademickich w roku akademickim 2003/2004 wg stanu na 31 grudnia 2004 r.
przedstawia tab. 8. Najwiêksz¹ liczb¹ godzin ponadwymiarowych na jednego nauczyciela obci¹¿one by³y Wydzia³y:
In¿ynierii rodowiska i Geodezji, Techniki i Energetyki Rolnictwa oraz Rolniczo-Ekonomiczny, najmniejsz¹ Studium
Wychowania Fizycznego oraz Wydzia³ Ogrodniczy. rednio w Akademii Rolniczej w roku ak. 2003/04 wykonano na
jednego nauczyciela akademickiego przypada³o 324,4 godziny, w tym 92,8 godziny zrealizowano jako godziny ponadwymiarowe co stanowi wzrost o oko³o 20% w stosunku do roku poprzedniego
Tabela 8
Obci¹¿enia dydaktyczne nauczycieli akademickich w roku akademickim 2003/04.

*w roku ak. 2004/05 w³¹czony w strukturê Wydzia³u Rolniczo-Ekonomicznego

W roku akademickim 2004/05 nast¹pi³ dalszy wzrost godzin ponadwymiarowych o ok. 29 % w stosunku do godzin
ponadwymiarowych zrealizowanych w roku akademickim 2003/04. Przyczyn¹ wzrostu, podobnie jak w latach poprzednich, jest wiêksza liczba studentów, zmiany planów studiów stacjonarnych i zaocznych dostosowuj¹ce je do wymaganych standardów nauczania a tak¿e realizowanie godzin dydaktycznych na kolejnych latach studiów nowych
kierunków i specjalnoci.
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Tabela 9
Plan zatrudnienia w roku akademickim 2004/2005  zestawienie zbiorcze

4. Dzia³alnoæ naukowo-badawcza
4.1. Tematyka badawcza i ród³a jej finansowania
Dzia³alnoæ naukowo-badawcza w roku 2004 realizowana by³a w ramach:
 dzia³alnoci statutowej
 badañ w³asnych
 projektów badawczych (grantów):
a) projektów badawczych autorskich
b) projektów badawczych zamawianych
 specjalnych programów i urz¹dzeñ badawczych
 prac zleconych
Dzia³alnoæ statutowa i badania w³asne finansowane s¹ ze rodków przyznawanych przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji 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. Kategoriê I otrzyma³ Wydzia³ Hodowli i Biologii Zwierz¹t. Wydzia³y: Rolniczo-Ekonomiczny i Technologii ¯ywnoci otrzyma³y kategoriê II, natomiast
Wydzia³y: In¿ynierii rodowiska i Geodezji, Ogrodniczy, Leny i Techniki i Energetyki Rolnictwa kategoriê III.
W roku 2004 uczelnia otrzyma³a dotacjê podmiotow¹ na dofinansowanie dzia³alnoci statutowej w wysokoci
6.753.600 z³. Z dotacji tej finansowano 76 tematów na kwotê 6.184.750 z³, koszty ³¹cznoci komputerowej krajowej
i zagranicznej oraz import czasopism zagranicznych i innych noników informacji naukowej w wysokoci 568.850 z³.
rodki na badania w³asne przyznane przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w roku 2004 wynosi³y 2.909.000 z³. W ramach badañ w³asnych realizowano 78 tematów.
Uczelnia otrzymuje równie¿ dotacjê na dofinansowanie dzia³alnoci wspomagaj¹cej badania obejmuj¹cej: wydawnictwa, funkcjonowanie Biblioteki G³ównej, organizowanie sympozjów i konferencji. W roku 2004 dotacja na ten cel
wynios³a 69.000 z³.
W uczelni realizowano równie¿ 45 tematów zlecanych przez jednostki gospodarcze i organy administracji pañstwowej na kwotê 1 856 000 z³.
W roku 2004 realizowanych by³o 113 grantów (w tym 43 promotorskie) na kwotê 2.815.220 z³ oraz 9 projektów badawczych zamawianych na kwotê 415.888 z³.
Poni¿ej przedstawiono wykaz projektów badawczych w³asnych rozpoczêtych w 2004 r. na poszczególnych wydzia³ach.
Wydzia³ Rolniczo-Ekonomiczny
1. Czynniki kszta³tuj¹ce rozwój dzia³añ grupowych rolników w Ma³opolsce; prof. dr hab. Janusz ¯mija
2. Materia³y elektroluminesnencyjne oparte na modyfikowanych polisilanach i modyfikowanym poli (N-winylokarbazolu) oraz chromoforach z rodziny pirazalochinolin; dr Andrzej Danel
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3. Badania mikrobiologiczne gleby, odcieków oraz wód powierzchniowych i podziemnych w strefie oddzia³ywania
sk³adowiska odpadów komunalnych aglomeracji krakowskiej; dr Krystyna Marcinowska
4. Agrotechniczna i jakociowa ocena plonu lawendy w¹skolistnej (Lavandula angusifolia) w zale¿noci od roku u¿ytkowania i terminu zbioru  promotorski; prof. dr hab. El¿bieta Pisulewska
Wydzia³ Hodowli i Biologii Zwierz¹t
1. Hormonalne mechanizmy procesów adaptacji u rebi¹t i klaczy w okresie oko³oporodowym  promotorski; prof. dr
hab. Józef Niezgoda
2. Czynniki genetyczne i rodowiskowe wp³ywaj¹ce na cechy reprodukcyjne u byd³a; prof. dr hab. Andrzej ¯arnecki
3. Wp³yw czêstoci doju krów na ich wydajnoæ i sk³ad mleka  promotorski; prof. dr hab. Jan Szarek
4. Okrelenie mo¿liwoci wykorzystania wskaników biochemicznych i badañ morfologicznych w ocenie wartoci biologicznej nasienia psów; prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz
5. Wp³yw transportu klaczy na natê¿enie wybranych reakcji stresowych podczas zimowego anestrus, cyklu rujowego
oraz w czasie wczesnej i pónej ci¹¿y; prof. dr hab. Józef Tischner
6. Okrelenie genetycznej odpornoci spokrewnionych koni czystej krwi arabskiej na zara¿enia nicieniami jelitowymi
(ma³ymi s³upkowcami  Cyathostominae) oraz opracowanie klucza do oznaczania gatunków tych paso¿ytów na
podstawie morfologicznych larw inwazyjnych; prof. dr hab. Bogus³aw Nowosad
7. Efektywnoæ szacowania strawnoci pasz objêtociowych metod¹ enzymatyczn¹ w woreczkach filtracyjnych  promotorski; dr hab. Zygmunt M. Kowalski
8. Przydatnoæ paszowa krajowych odmian zbó¿ w ¿ywieniu prze¿uwaczy; dr in¿. Piotr Micek
9. Wp³yw wybranych czynników genetycznych na u¿ytkowoæ rozp³odow¹ samic i samców jenotów hodowlanych
(Nyctereutes procyonoides); dr hab. Olga Szeleszczuk
Wydzia³ In¿ynierii rodowiska i Geodezji
1. Okrelenie czynników przyrodniczych warunkuj¹cych wystêpowanie u¿ytków ekologicznych w wybranych jednostkach fizjograficznych Wy¿yny Mo³opolskiej; dr hab. Andrzej Misztal
2. Wp³yw u¿ytkowania ma³ych zlewni górskich na wystêpowanie i natê¿enie erozji wodnej; prof. dr hab. Czes³aw Lipski
3. Mo¿liwoci rozwoju na terenach wiejskich w obszarze Nadnidziañskiego Parku Krajobrazowego; dr in¿. £ukasz Pop³awski
4. Przestrzenie refleksywne i hyperrefleksywne; dr hab. Marek Ptak
Wydzia³ Leny
1. Dynamika populacji gatunków drzewiastych w lasach o charakterze naturalnym w roztoczañskim Parku Narodowym; prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk
2. Wzrost i produkcyjnoæ olszy czarnej (Alus glutinosa (L.) Gaertn.) z zachodniej czêci Kotliny Sandomierskiej  promotorski; prof. dr hab. Stanis³aw Orze³
3. Badania nad nowymi typami objawów chorobowych i ich przyczynami w celu wyjanienia roli grzybów mikroskopijnych w powstawaniu i przebiegu wielkopowierzchniowych chorób kompleksowych; prof. dr hab. Tadeusz Kowalski
4. Nowy sposób zagro¿enia rodowiska kwanych gleb lenych ze strony glinu (Al); dr in¿. Piotr Gruba
5. Wp³yw czynników otoczenia na prze¿ywanie i ubywanie drzewostanów w klasach wieku w przerêbowo-zrêbowym
sposobie zagospodarowania; prof. dr hab. Ryszard Poznañski
Wydzia³ Ogrodniczy
1. Badania nad nowymi gatunkami grzybów powoduj¹cych brudn¹ plamistoæ jab³ek; dr hab. Marek Grabowski
2. Studium konidialne Venturia inaequalis (Cook) Aderh zimuj¹ce na pêdach jab³oni jako ród³o infekcji pierwotnej
w wybranych regionach Polski po³udniowej  promotorski; dr hab. Marek Grabowski
3. Biologiczne cechy truskawki decyduj¹ce o przydatnoci do uprawy sterowanej  promotorski; prof. dr hab. W³odzimierz Lech
4. Ró¿norodnoæ taksonomiczna py³ku kwiatowego gromadzonego przez rodziny pszczele (Apis mellifera L.) wychowuj¹ce ró¿n¹ liczbê potomstwa  promotorski; dr hab. Krystyna Czekoñska
5. Proekologiczne nawo¿enie warzyw azotem metod¹ depozytu amonowego i dokarmiania pozakorzeniowego; prof.
dr hab. W³odzimierz Sady
6. Zastosowanie os³on foliowych z surowców recyklingowanych do sterowania wzrostem, plonowaniem i wartoci¹
biologiczn¹ wybranych warzyw liciowych; dr hab. Piotr Siwek
7. Wp³yw czynników stresowych w fazie juwenialnej rolin oraz modyfikacji agrotechnicznych w uprawie polowej na
wysokoæ i jakoæ plonu broku³a  promotorski; prof. dr hab. Andrzej Libik
8. Wykorzystanie dro¿d¿y o zwiêkszonej zdolnoci akumulacji chromu w procesach oczyszczania cieków  promotorski; dr hab. Henryk Ko³oczek, prof. AR
9. Konstrukcja biocenoz mikroorganizmów degraduj¹cych uci¹¿liwe zanieczyszczenia rodowiska naturalnego; dr
hab. Henryk Ko³oczek, prof. AR
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Wydzia³ Techniki i Energetyki Rolnictwa
1. Okrelenie liczby punktów styku i powierzchni kontaktu miêdzy nasionami  promotorski; dr hab. Jaros³aw Fr¹czek
2. Wp³yw wybranych dzia³añ racjonalizuj¹cych zu¿ycie energii na poziomie emisji zanieczyszczeñ powietrza atmosferycznego w gminach wiejskich  promotorski; dr hab. Ma³gorzata Tojanowska
Wydzia³ Technologii ¯ywnoci
1. Wp³yw interakcji skrobi modyfikowanych z zamiennikami sacharozy na powstawanie wolnych rodników; prof. dr
hab. Teresa Fortuna
2. Elektrochemiczna synteza kompleksów bia³ek sojowych z polisacharydami anionowymi  promotorski dr hab.
Krzysztof Surówka
3. W³aciwoci lepkosprê¿yste modelowych mieszanin wybranych polisacharydów  promotorski; prof. dr hab. Miros³aw Grzesik
4. Interakcje skrobi ziemniaczanej z wybranymi hydrokoloidami polisacharydowymi; dr hab. Marek Sikora
5. Wp³yw wybranych procesów technologicznych na sk³ad chemiczny, zawartoæ substancji nieod¿ywczych i oddzia³ywanie prozdrowotne suchych nasion bobu (Vicia faba var. major)  promotorski; prof. dr hab. Pawe³ Pisulewski
Wykaz tematów realizowanych w ramach projektów badawczych zamawianych:
Wydzia³ Rolniczo-Ekonomiczny
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
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
4. Okrelenie znamion chemicznych przeciwutleniaczy w czasie obróbki technologicznej i kulinarnej oraz oceny wp³ywu tych zmian na aktywnoæ antyoksydacyjn¹ wytworzonych produktów spo¿ywczych
5. W³aciwoci antyoksydacyjne wybranych odmian jab³ek oraz napojów i innych przetworów z tych owoców w aspekcie oddzia³ywania prozdrowotnego
6. Okrelenie aktywnoci biologicznej antyoksydantów w wybranych warzywach kapustnych gotowych do spo¿ycia
pod k¹tem ich dzia³ania przeciwmia¿d¿ycowego, przy pomocy wybranych biomarkerów

4.2. Konferencje naukowe
W 2004 r. zorganizowano 19 konferencji naukowych, w tym 10 miêdzynarodowych. W konferencjach tych wziê³o
udzia³ 1993 osoby nie licz¹c bardzo popularnej w Krakowie imprezy edukacyjnej  Dni Owada
9 konferencji by³o dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
Zorganizowano nastêpuj¹ce konferencje:
Wydzia³ Rolniczo-Ekonomiczny
1. 2425 maja  Metal lons and other Abiotic Factors in the Environment
2. 1415 maja  Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w ujêciu regionalnym ze szczególnym uwzglêdnieniem Ma³opolski
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3. 1518 czerwca  XII Miêdzynarodowa Konferencja Skrobiowa Kraków  Moskwa
4. 78 wrzenia  III Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa Toksyczne substancje w rodowisku
5. 45 listopada  Wiejskie obszary problemowe w procesie konsolidacji z Uni¹ Europejsk¹
Wydzia³ Hodowli i Biologii Zwierz¹t
1. 911 lutego  Wypas zwierz¹t we wspó³czesnym modelu gospodarowania na ziemiach górskich
2. 29 marca  2 kwietnia  X Szko³a Zimowa z metodologii hodowli byd³a Trendy we wspó³czesnym chowie i hodowli byd³a
3. 1415 padziernika  I Miêdzynarodowej Konferencji pt.: Pig and poultry meat safety and quality  genetic and
non-genetic factors (Jakoæ i bezpieczeñstwo miêsa wieprzowego i drobiowego  czynniki genetyczne i poza genetyczne). Wspó³organizatorzy to: Wydzia³ Hodowli i Biologii Zwierz¹t, European Association for Animal Production, British Society of Animal Science, Hellenic Association for Animal Production, University of Bristol. By³a to
pierwsza tak du¿a konferencja naukowa w tej dziedzinie zorganizowana w krajach Europy rodkowo-Wschodniej.
Wydzia³ In¿ynierii rodowiska i Geodezji
1. 28 wrzenia  Zastosowanie odpadów przemys³owych i geosyntetyków w budownictwie ziemnym
2. 17 wrzenia  Monitorowanie rodowiska metodami teledetekcji, fotogrametri i geoinformatyki
3. 2425 wrzenia  Rola czynników ekologicznych w kszta³towaniu rodowiska dla potrzeb zrównowa¿onego rozwoju
Wydzia³ Ogrodniczy
1. 2123 maja  Dni Owada /Impreza edukacyjna po³¹czona z wystawami i konkursami/
2. 1718 czerwca  Proekologiczne aspekty stosowania nawozów w uprawach ogrodniczych
Wydzia³ Techniki i Energetyki Rolnictwa
1. 2327 lutego  Postêp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie  postêp przyjazny rodowisku
2. 2123 wrzenia  Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich
Wydzia³ Technologii ¯ywnoci
1. 19 listopada  Systemy zarz¹dzania jakoci¹ ¿ywnoci
2. 2526 maja  Polska ¿ywnoæ  stan obecny i perspektywy
3. 13 wrzenia  VI Krajowe Warsztaty ¯ywieniowe Postêpy w epidemiologii i ocenie ¿ywnoci funkcjonalnej
4. 15 padziernika  Polska ¿ywnoæ i napoje na rynkach Unii Europejskiej  szanse i zagro¿enia

4.3. Aparatura naukowo-badawcza
4.3.1. Zakupy aparatury
Dzia³ Aparatury Naukowej i Dydaktycznej w roku 2004 r. dokona³ zakupów rodków trwa³ych, aparatury specjalnej, programów komputerowych, rodków niskocennych, podzespo³ów do modernizacji, materia³ów, czêci zamiennych oraz przekaza³ do zap³aty faktury za naprawy i us³ugi na ³¹czn¹ kwotê 7 655.106 z³

4.3.2. rodki trwa³e
rodki trwa³e s¹ finansowane z dotacji bud¿etowych (na dzia³alnoæ dydaktyczn¹, naukow¹, funduszy) i wprowadzone zosta³y na jej stan maj¹tkowy. Na zakup aparatury naukowo-badawczej przeznaczono 2.827.780 z³.
Udzia³ poszczególnych róde³ finansowania i jej rozmieszczenie przedstawiaj¹ tab. 10 i 11.
Wród zakupionej aparatury znalaz³y siê urz¹dzania wysokiej klasy tj. sekwenator DNA, analizator Fiastar,
spektrometr masowy, chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym, spektrometry absorpcji atomowej (szt. 3),
reometr rotacyjny.
Na dzieñ 31.12.2004 r. ogólna wartoæ aparatury naukowo-badawczej wynosi³a 36.554.200 z³, a jej umorzenie
wskazuje, ¿e rednie zu¿ycie wynosi 82 %.
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Tabela 10
ród³a finansowania zakupu aparatury naukowo-badawczej

Tabela 11
Lokalizacja rodków trwa³ych zakupionych w 2004 r.

4.3.3. Aparatura specjalna
W roku sprawozdawczym zakupiono aparaturê specjaln¹ o wartoci 2.502.035 z³. Aparatura specjalna finansowana jest z rodków pozainwestycyjnych Uczelni i do momentu zakoñczenia badañ nie jest w³asnoci¹ Uczelni.
Udzia³ poszczególnych róde³ finansowania i jej rozmieszczenie przedstawiaj¹ tab. 12 i 13.
Struktura zakupów aparatury specjalnej jest nastêpuj¹ca;
 Spe³niaj¹ca kryteria aparatury badawczej

61,70%
 Mikrokomputery

20,45%
 INNE

17,85%
Tabela 12
ród³a finansowania zakupu aparatury specjalnej

20

www.ar.krakow.pl

Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie
Tabela 13
Lokalizacja aparatury specjalnej zakupionej w 2004 r.

4.3.4. Programy komputerowe
Zakup programów w wiêkszoci finansowany by³ z przychodów dzia³alnoci dydaktycznej. Na ten cel w roku 2004
wydano 198.587 z³. Zakupiono m.in.; Statisticê Data Miner, AudoCAD, LandDesktop, CorelDraw 11, Photoshop CS,
Flash MX 2004 prof. EDU, Macromedia Studio MX 2004 EDU, Adobe Acrobat 6.0 prof. EDU, Abby FireReader.

4.3.5. rodki niskocenne
Zakupiono 228 pozycji na kwotê 343.963 z³.

4.3.6. Podzespo³y do modernizacji aparatury
Dokonano 359 modernizacji aparatury naukowej na ogóln¹ kwotê 716.237 z³, w tym finansowanych ze rodków
Uczelnianych na kwotê 146.739 z³ i z tematów badawczych na kwotê 569.498 z³.

4.3.7. Materia³y eksploatacyjne, naprawy i us³ugi
Przekazano do zap³aty faktury na kwotê 1.066.504 z³.

4.3.8. Likwidacje i zmiany miejsca u¿ytkowania
W ubieg³ym roku Dzia³ Aparatury Naukowo-Dydaktycznej wprowadzi³ na stan maj¹tkowy Uczelni 293 pozycje aparatury specjalnej o ³¹cznej kwocie 1.479.301 z³.
Przeprowadzono 807 likwidacji sprzêtu laboratoryjnego na kwotê 24.155 z³ oraz 148 pozycji aparatury naukowo-badawczej na kwotê 551.116 z³. Aparatura ta by³a zamortyzowana i zu¿yta.
Celem lepszego wykorzystania aparatury naukowo badawczej i sprzêtu laboratoryjnego, dokonano 83 zmian miejsca u¿ytkowania.

4.4. Ochrona patentowa i licencje
W roku kalendarzowym 2004 r. ochron¹ zajmowa³ siê rzecznik patentowy, który wiadczy³ specjalistyczne us³ugi
w zakresie:
 uzyskiwania ochrony prawnej dla zg³oszonych w Uczelni rozwi¹zañ wynalazczych bêd¹cych nowatorskimi wynikami prac naukowo-badawczych, dozorowania op³at za zg³oszenie wynalazku i op³at za kolejne okresy ochronne,
 udzielania porad pracownikom Akademii Rolniczej w sprawach zwi¹zanych z ochron¹ w³asnoci przemys³owej,
szczególnie w zakresie wynalazków w aspekcie bezpiecznego publikowanie innowacyjnych wyników prac naukowo-badawczych oraz zawierania licencji patentowych umo¿liwiaj¹cych czerpanie korzyci maj¹tkowych z zezwalania osobom trzecim na korzystanie z chronionych rozwi¹zañ stanowi¹cych w³asnoæ AR,
 doradztwa z zakresu szeroko pojêtej ochrony w³asnoci intelektualnej, g³ównie z dziedziny prawa autorskiego, jak
równie¿ porad w sprawach o rejestracjê i ochronê nazw i oznaczeñ produktów rolnych i rodków spo¿ywczych oraz
produktów tradycyjnych, a tak¿e ochrony prawnej nowych odmian rolin.
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W 2004 r. zg³oszono w Urzêdzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej do ochrony patentowej wynalazek zarejestrowany pod nr P-369248 pt. Sposób wytwarzania bioplastyfikatora do zapraw hydraulicznych. Zg³oszenie pochodzi³o z Wydzia³u Rolniczo-Ekonomicznego, z Katedry Chemii. Koszty zg³oszenia pokryto z funduszu wydzia³owego, zgodnie z zarz¹dzon¹ decentralizacj¹ ogólnouczelnianych rodków finansowych.
W 2004 r. w wydawnictwie Urzêdu Patentowego RP Biuletyn Urzêdu Patentowego (BUP) zosta³o dokonane
og³oszenie o zg³oszonym przez Akademiê Rolnicz¹ im. H. Ko³³¹taja w Krakowie wynalazku o n/p nr i tytule: P-357061
pt. Sposób otrzymywania elastycznej folii hydro¿elowej z biopolimerów, zw³aszcza na materia³y opatrunkowe, którego publikacja ukaza³a siê w BUP nr 10 str. 29.
Rozwi¹zanie to wesz³o w ten sposób do wiatowego stanu techniki, a informacje o nim dostêpne s¹ w internetowych bazach patentowych: ogólnowiatowej na stronie Europejskiego Urzêdu Patentowego pod adresem ep. espacenet. com oraz polskiej na stronie Urzêdu Patentowego RP pod adresem www. uprp. pl.
W roku sprawozdawczym rzecznik patentowy wspomaga³ dzia³alnoæ naukowo-badawcz¹ wiadcz¹c zainteresowanym pracownikom pomoc w przeprowadzeniu badañ patentowych w literaturze patentowej, co daje gwarancjê
osi¹gniêcia nowoczeniejszego wyniku pracy badawczej, a tym samym wiêksz¹ szansê na jego realizacjê i wdro¿enie. W tym zakresie wykonano badania patentowe dotycz¹ce rozeznania stanu techniki dla tematów:
 sposób oceny polimorfizmu genetycznego jod³y za pomoc¹ markerów izoenzymowych, terpenowych i morfologicznych (J. Sabor, K. Skrzyszewska)
 sposoby barwienia i aromatyzowania wódek (A. Piz³o, T. Tuszyñski)
 konstrukcje mostów i przepustów drogowych dla dzikich zwierz¹t (J. Curzyd³o)
 separatory pneumatyczne do materia³ów sypkich (P. Tylek),
 sposób otrzymywania soli magnezowej siarczanowanej skrobi (P. Tomasik, H. Staroszczyk)
Rzecznik patentowy wykona³ badanie czystoci i zdolnoci patentowej wyników dwóch prac naukowo-badawczych zakoñczonych w 2004 r. pt.:
 Genetyczna analiza zmiennoci miêdzy i wewn¹trzpopulacyjnej jod³y pospolitej (Abies alba) w wietle potrzeb hodowli i zachowania zasobów genowych gatunków drzew lenych, praca wykonana przez zespó³ autorski pod kierownictwem prof. dr hab. Janusza Sabora z Katedry Nasiennictwa, Szkó³karstwa i Selekcji Drzew Lenych Wydzia³u Lenego
 Prace projektowo-przygotowawcze do modernizacji przejcia dla zwierz¹t nad autostrad¹ A-4 w okolicach
Nadlenictwa Prószków, praca wykonana przez zespó³ autorski pod kierownictwem prof. dr hab. Józefa Curzyd³o z Katedry Ekologicznych Podstaw In¿ynierii rodowiska Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji.
Obie prace wykonane zosta³y na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych z Warszawy, która wymóg tego
badania patentowego zwyczajowo ju¿ zastrzega sobie w umowach zawieranych z Akademi¹.
Rzecznik patentowy prowadzi³ szkolenia dla zainteresowanych jednostek w zakresie wyszukiwania opisów patentowych w ogólnie dostêpnej (bezp³atnej) internetowej bazie patentowej esp@cenet®, która posiada tak¿e polskojêzyczny serwer pl.espacenet.com.
W 2004 r. doradzano tak¿e indywidualnie pracownikom, zw³aszcza prowadz¹cych granty, w sprawach stosowania prawa patentowego i prawid³owego korzystania z systemu ochrony patentowej w pracach naukowo-badawczo.
W tym zakresie zalecano im na etapie planowania nowych prac wykonywanie rozeznania patentowego, przy wspó³udziale rzecznika patentowego, dla podejmowanego tematu i ustalenia dla niego najbli¿szego stanu techniki, a w fazie koñcowej pracy tj. przed jej opublikowaniem, sugerowano wnikliwe analizowanie, korzystnie z pomoc¹ rzecznika
patentowego, zdolnoci patentowej nowatorskich rozwi¹zañ technologicznych lub konstrukcyjnych powsta³ych w pracy, celem podjêcia przemylanej decyzji o ich zg³aszaniu do ochrony krajowej, b¹d zagranicznej. Uzyskanie ochrony prawnej w formie patentu na okrelone rozwi¹zanie umo¿liwia AR zdobywanie punktów do oceny prac naukowo-badawczych i do kategoryzacji Uczelni, a twórcom  pracownikom uczelni  daje to mo¿liwoæ zdobycia tzw. recenzowanej publikacji, do której zaliczany jest opis patentowy.
Na stanowisku Rzecznika Patentowego AR zatrudniony jest rzecznik patentowy mgr in¿. Zbigniew Korzeniowski
wpisany na listê UP RP pod nr 2460. Kontakt tel. 628-2970, 662-4328, e-mail: zkorzen@pk.edu.pl
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4.5. Dzia³alnoæ wydawnicza
W 2004 r. Wydawnictwo opublikowa³o 14 pozycji, o ³¹cznej objêtoci 198,5 arkuszy wydawniczych i ³¹cznym nak³adzie 3910 egzemplarzy. W sumie koszt wszystkich publikacji wyniós³ 115 528 z³.
Tabela 14
Zeszyty Naukowe, seria Rozprawy

Tabela 15
Materia³y konferencyjne

Tabela 16
Czasopisma naukowe
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Tabela 17
Biuletyny

Tabela 18
Skrypty

Tabela 19
Informacja zbiorcza

4.6. Biblioteka G³ówna
W roku sprawozdawczym Biblioteka G³ówna wzbogaci³a siê o 5.094 jednostek obliczeniowych z czego na ksi¹¿ki przypada 3.113 wol., na czasopisma 1.201 wol. oraz na zbiory specjalne 780 jednostek obliczeniowych. W 2004
roku Biblioteka G³ówna prenumerowa³a 100 tytu³ów czasopism zagranicznych i 402 tytu³y czasopism polskich. Dodatkowo z wymiany otrzymano 120 tytu³ów czasopism i wydawnictw ci¹g³ych.
Od wielu lat integraln¹ czêæ oferty Biblioteki G³ównej stanowi¹ elektroniczne bazy danych. W roku 2004 Biblioteka G³ówna prenumerowa³a nastêpuj¹ce zagraniczne bazy bibliograficzno-abstraktowe: AGRIS, TREECD, HORTCD
i CURRENT CONTENTS z dwiema seriami: Life Science i Agriculture Biology and Environmental Sciences w wersji
drukowanej i na dyskietkach. Dla potrzeb systemu VTLS prenumerowana by³a baza BN-OPALE. Poza tym Biblioteka G³ówna w dalszym ci¹gu by³a cz³onkiem konsorcjum, daj¹cego dostêp on-line do kilkuset tytu³ów czasopism zagranicznych. Z oferty tej na uwagê zas³ugiwa³y dwa pakiety czasopism EBSCOhost Electronic Journal i Academic Search Premier o ³¹cznej pojemnoci ponad 960 tytu³ów. Pakiety te umo¿liwia³y dostêp do pe³nych tekstów artyku³ów indeksowanych w bazie AGRICOLA. W ofercie znajduj¹ siê tak¿e polskie bazy elektroniczne: AGRO-LIBREX, SIG¯,
EUROPRAWNIK i OCHRONA RODOWISKA.
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Na dzieñ 31.12.2004 r. stan zbiorów Biblioteki G³ównej obejmowa³
Wydawnictwa zwarte 
208.805 wol.
Czasopisma

102.279 wol.
Zbiory specjalne

50.431 jednostek obliczeniowych
____________
Razem 361.515 wol.
W roku 2004 w strukturze organizacyjnej Biblioteki G³ównej pojawi³a siê kolejna czytelnia zewnêtrzna zlokalizowana w gmachu Wydzia³u Technologii ¯ywnoci przy ul. Balickiej. Na koniec roku sprawozdawczego Biblioteka G³ówna dysponowa³a Czytelni¹ Studenck¹ i Czytelni¹ Pracowników Nauki w Budynku Jubileuszowym i trzema czytelniami zewnêtrznymi  wspomnian¹ wy¿ej czytelni¹ na WT¯ oraz czytelniami na Wydziale Lenym i Ogrodniczym. We
wszystkich czytelniach udostêpniono ³¹cznie 173.965 wol. druków zwartych, czasopism i zbiorów specjalnych, co
oznacza utrzymywanie siê liczby udostêpnieñ na poziomie roku 2003. We wszystkich czytelniach zarejestrowano
28.948 czytelników. Liczby te wskazuj¹ na zatrzymanie tendencji spadkowej wzmiankowanej w sprawozdaniu za rok
2003, albowiem wyst¹pi³ ok. 3 % wzrost liczby odwiedzaj¹cych.
W roku sprawozdawczym do Wypo¿yczalni wpisano 7.978 czytelników, którym wypo¿yczono 29.483 wol. ksi¹¿ek
i czasopism. Do wa¿nych zrealizowanych zadañ Wypo¿yczalni nale¿a³o w roku 2004 uzupe³nienie danych osobowych
pracowników i studentów Uczelni o adresy e-mailowe. Dane te by³y konieczne do uruchomienia w systemie VTLS/Virtua funkcji automatycznego powiadamiania czytelnika o zbli¿aj¹cym siê terminie zwrotu wypo¿yczonych pozycji. Wypo¿yczalnia Miêdzybiblioteczna stanowi¹ca orodek ³¹cznoci Biblioteki G³ównej z bibliotekami naukowymi przyjê³a
w 2004 roku 781 zamówieñ, z których uda³o siê zrealizowaæ 583 pozycje w postaci materia³ów oryginalnych, kserokopii i plików skanowanych, przesy³anych poczt¹ elektroniczn¹ oraz plików w formacie pdf. Materia³y skanowane
i kserokopie stanowi¹ wiêkszoæ obrotu Wypo¿yczalni Miêdzybibliotecznej.
W roku sprawozdawczym kontynuowano elektroniczn¹ rejestracjê czasopism w katalogu komputerowym. Po zebraniu odpowiedniej iloci uwag i dowiadczeñ pracowników, opracowano, przetestowano i wdro¿ono instrukcjê obiegu czasopism w Bibliotece G³ównej, która obowi¹zuje od 1 padziernika 2004 r. Do zadañ kontynuowanych w roku
2004 nale¿a³a tak¿e retrokonwersja zbiorów.
Katalog ksiêgozbioru zasadniczego i ksiêgozbioru skryptów wzbogaci³ siê w roku 2004 o 3.558 rekordów bibliograficznych, z czego 2.421 stanowi³y rekordy opracowane w Bibliotece G³ównej, a 1.137 rekordy bibliograficzne przejête w ramach wspó³pracy z systemem NUKat. Komputerowy katalog czasopism powiêkszy³ siê o 306 rekordów,
z czego 46 opracowano w Bibliotece G³ównej. W roku 2004 odnotowano 18 % wzrost liczby rekordów bibliograficznych (ksi¹¿ek) i 6 % wzrost liczby rekordów egzemplarza. Dotychczas w Bibliotece G³ównej AR opracowano ³¹cznie
10.009 hase³ wzorcowych, z czego na rok sprawozdawczy przypada 1.446, co stanowi znaczny przyrost w stosunku
do roku 2003.
W dalszym ci¹gu Biblioteka G³ówna AR pe³ni³a obowi¹zki managera i bibliotekarza systemowego dla Bazy 7-miu
bibliotek krakowskich wy¿szych uczelni. Odnotowaæ nale¿y, ¿e w roku 2004 po w³¹czeniu siê do wspólnej Bazy 7-miu
Biblioteki G³ównej Akademii Wychowania Fizycznego, jej pracowników odpowiedzialnych za wspó³pracê wprowadzono w zasady kooperacji.
Pracownia Us³ug Informacyjnych utrwali³a swoj¹ znacz¹c¹ pozycjê w palecie us³ug bibliotecznych Biblioteki G³ównej. Podstawowym ród³em pozyskiwania informacji dla u¿ytkowników by³y komputerowe bazy danych z zakresu nauk rolniczych i przyrodniczych oferowane przez Pracowniê. Ponadto w roku 2004 Biblioteka G³ówna w dalszym ci¹gu uczestniczy³a w konsorcjum EIFL-EBSCO koordynowanym przez Poznañsk¹ Fundacjê Bibliotek Naukowych.
W ramach tego konsorcjum u¿ytkownicy mieli pe³notekstowy dostêp do kilkunastu baz z zakresu nauk rolniczych. By³a to bardzo atrakcyjna oferta, poniewa¿ EBSCO indeksuje w swoich bazach oko³o 160 tytu³ów czasopism rolniczych
i oko³o 300 tytu³ów, w których publikowane s¹ artyku³y z zakresu nauk rolniczych i pokrewnych. Na podkrelenie zas³uguje fakt, ¿e w sieci Akademii Rolniczej w Krakowie od 2004 roku jest dostêpna on-line encyklopedia gleboznawcza Encyclopedia of Soil Science. W 2004 roku utrzymywano tak¿e wspó³pracê z wydawcami baz EUROPRAWNIK
i PRAWO OCHRONY RODOWISKA. Jest to szczególnie wa¿ne w kontekcie polskiego cz³onkostwa w Unii Europejskiej i koniecznoci posiadania znajomoci jej zasad prawnych. W roku 2004 Pracowniê odwiedzi³y 1.323 osoby.
U¿ytkownicy Pracowni uzyskali ponad 195 tysiêcy rekordów bibliograficznych. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e liczba rekordów
przypadaj¹ca na 1 u¿ytkownika w roku sprawozdawczym by³a o 9 % wiêksza w stosunku do roku 2003.
Jak co roku Pracownia Us³ug Informacyjnych wnios³a swój wk³ad do Krajowej Komputerowej Bazy Danych SYNABA-SIBROL  System Informacji o Badaniach Rolniczych. Dla potrzeb tej bazy prowadzonej przez Centraln¹ Bibliotekê Rolnicz¹ sporz¹dzono 95 rekordów z informacj¹ o zakoñczonych i kontynuowanych tematach badawczych.
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5. Wspó³praca miêdzynarodowa
W roku 2004 realizowano ogó³em 57 tematów, z czego 31 w oparciu o porozumienia dwustronne, z uczelniami
z nastêpuj¹cych pañstw: Czechy, S³owacja, Ukraina i Stany Zjednoczone.
2 tematy badawcze by³y realizowane w oparciu o granty British Council z partnerami w Wielkiej Brytanii, a jeden
temat  wpisany do Protoko³u Wykonawczego do Umowy Miêdzynarodowej Polska-Niemcy z partnerem niemieckim.
Znaczn¹ czêæ wspó³pracy stanowi tzw. wspó³praca bezumowna nie poparta oficjalnymi umowami dwustronnymi.
26 tematów opracowywano wspólnie z uczelniami w Hiszpanii, Austrii, Bu³garii i Szwecji.
Programy europejskie
W ubieg³ym roku kontynuowano 1 projekt w ramach 5. Ramowego Programu Unii Europejskiej:
 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)
W ramach Europejskiego Programu COST pracownicy AR uczestniczyli w projektach:
 Quality requirements for plants propagated in vitro on liquid cultures using biotechnological method (COST 843)
 Biocontrol Symbiosis (COST 850)
W roku 2004 zespo³y Akademii Rolniczej przygotowa³y i z³o¿y³y 6 projektów do 6. PR UE.
Programy dydaktyczne realizowane w roku 2004
Leonardo da Vinci:
 projekt pilota¿owy: Initial Training in Viable Agri-tourism: Development of transnational & flexible model
(Zak³ad Rolnictwa wiatowego, Wydzia³ Rolniczo-Ekonomiczny)
Jean Monnet
 Modu³ europejski: Agriculture and Rural Development in the European Union (Zak³ad Rolnictwa wiatowego, Wydzia³ Rolniczo-Ekonomiczny)
Z³o¿one zosta³y aplikacje do programu Leonardo da Vinci w dziale wymiany i sta¿e:
 Europejski program: nauczanie i doskonalenie zawodowe w zakresie rolnictwa i gospodarki ¿ywnociowej
EUROEDUKACJA (koordynowany przez W. Rolniczo-Ekonomiczny)
 Szansa dla Studentów Uczelni Rolniczych GO AHEAD  koordynowany przez Szko³ê G³ówn¹ Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Obydwa projekty zosta³y zaakceptowane do finansowania.
W ramach programu Leonardo da Vinci, wspólnie z Ma³opolskim Orodkiem Doradztwa Rolniczego zorganizowano sta¿ dla trzech studentek University College Cork z Irlandii oraz studenta ISARA-Lyon z Francji. Sta¿ obejmowa³
wizyty w Izbie Rolniczej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego.
Sokrates  Grundtving
Tabela 20
Projekty badawcze
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Z³o¿ony projekt:
 Rolnicze instytucje edukacyjne: od tradycyjnego nauczania do wspó³czesnych wyzwañ (partner: Wydzia³
Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa)
Na dwumiesiêcznym sta¿u w Akademii Rolniczej przebywa³o dwóch studentów z Agribusiness College w Erewaniu (Armenia).
Na mocy porozumieñ dwustronnych miêdzy AR i uczelniami w Brnie i Lwowie praktyki a Nadlenictwie Krynica
odby³o dwóch studentów doktoranckich z Uniwersytetu G. Mendla w Brnie, a na Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa 4 studentów z Lwowskiego Pañstwowego Uniwersytetu Rolniczego we Lwowie.
W czerwcu 2004 r. odby³a siê 30 Sesja Kó³ Naukowych Zootechników, w której udzia³ wziê³o 3 studentów z Ukrainy wraz z opiekunem naukowym.
We wszystkich wspomnianych w punkcie 4.2 konferencjach oraz imprezach krajowych jakie odby³y siê na AR
w minionym roku uczestniczy³o ogó³em, 149 goci z 22 krajów wiata.
Poza tym gocilimy delegacjê doradców rolniczych z Ukrainy (3.03.2004 r.) oraz dziennikarzy z Norwegii
(1921.04.2004 r.).
W ubieg³ym roku wyjecha³o za granicê ogó³em 331 pracowników naukowych.
Dzia³ Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹ z³o¿y³ wniosek do Ministerstwa Nauki Informatyzacji o dofinansowanie
dzia³alnoci Bran¿owego Punktu Kontaktowego w zakresie 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej w roku 2004.
 Wniosek rozpatrzony pozytywnie  Akredytacja MNiI rok 2004  kwota dofinansowania 10 000 z³.
Do najwa¿niejszych zadañ BPK nale¿a³o w roku 2004 zachêcanie rodowiska naukowego Akademii Rolniczej i regionu Ma³opolski do udzia³u w projektach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej i Funduszy Strukturalnych.
Bran¿owy Punkt Kontaktowy zorganizowa³ 4 spotkania informacyjne, w których wziê³o udzia³ 184 osoby.
Goæmi na naszych spotkaniach byli przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci.
Tematyka spotkañ informacyjnych zwi¹zana by³a z nastêpuj¹cymi zagadnieniami:
 Konkurs Ministerstwa Nauki i Informatyzacji na dofinansowanie dzia³añ koordynacyjnych i organizacyjnych
dla Centrów Doskona³oci;
 Wzmocnienie wspó³pracy miêdzy sfer¹ badawczo-rozwojow¹ a gospodark¹ (SPO Wzrost Konkurencyjnoci Przedsiêbiorstw  dzia³anie1.4);
 Wzmocnienie instytucji wspieraj¹cych dzia³alnoæ przedsiêbiorstw (SPO Wzrost Konkurencyjnoci Przedsiêbiorstw  dzia³anie 1.1.2);
 Badania dla MP  projekty CRAFT i Collective Research (6. Program Ramowy UE) oraz przedstawienie
mo¿liwoci udzia³u MP w biegn¹cych projektach 6. PR.
 Poprawa przetwórstwa i marketingu artyku³ów rolnych (SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich  dzia³anie 1.5)  Zasady dzia³ania Sektorowego Programu
Operacyjnego, dzia³ania skierowane do przedsiêbiorców;
 Infrastruktura badawcza w 6. PR: wyjazdy dla naukowców, granty dla instytucji;
 System stypendialny Marii Curie: oferta dla naukowców i instytutów;
 Program Leonardo da Vinci;
Do udzia³u w spotkaniach zaproszeni zostali:
 Ma³gorzata Snarska-widerska, ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego
 Aleksander B¹kowski, ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego
 Konsultanci z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 dr Wies³aw Studencki, Krajowy Punkt Kontaktowy
 Marta Muter, Krajowy Punkt Kontaktowy
W roku 2004 zorganizowane zosta³y dwa szkolenia z zakresu:
 Europejskiego Funduszu Spo³ecznego dla szkó³ wy¿szych
 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjnoci Przedsiêbiorstw oraz Zintegrowanego
Programu Rozwoju Regionalnego  dla rodowiska naukowo-badawczego
Szkolenie prowadzi³y:
 Sonia Szczepañska  akredytowana trenerka Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Krajowego Orodka Szkoleniowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci.
 Anna Ober  pracownik Regionalnego Punktu Kontaktowego 5. i 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej Politechniki l¹skiej w Gliwicach, ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego w zakresie Funduszy Strukturalnych.
W szkoleniach uczestniczy³o 66 osób z uczelni, instytutów badawczych i przedsiêbiorstw.
Z inicjatywy BPK Akademia Rolnicza w Krakowie przedstawi³a Komisji Europejskiej listê rekomendowanych ekspertów do oceny wniosków sk³adanych w konkursach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Lista zawiera³a 18
nazwisk pracowników naukowych AR.
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BPK by³ tak¿e inicjatorem i by³ zaanga¿owany w przygotowanie dwóch wniosków do MNiI o dofinansowanie dzia³añ koordynacyjnych i organizacyjnych dla Centrów Doskona³oci:
 Centrum Doskona³oci Akademii Rolniczej  Integrowana produkcja i zrównowa¿one rolnictwo;
 Centrum Doskona³oci Biologia Eksperymentalna dla Hodowli Rolin.
Komitet Badañ Naukowych uchwa³¹ 61/2004 z dnia 18 listopada 2004 roku przyzna³ Centrum Doskona³oci Akademii Rolniczej w Krakowie  Integrowana produkcja i zrównowa¿one rolnictwo status Centrum Doskona³oci.
Bran¿owy Punkt Kontaktowy zosta³ umieszczony w strukturze CD jako punkt informuj¹cy o mo¿liwociach
udzia³u w programach miêdzynarodowych oraz wpieraj¹cy prace w przygotowaniu do uczestnictwa w projektach 6.
PR UE oraz w projektach przewidzianych dla nauki w ramach Funduszy Strukturalnych. BPK bêdzie wspó³pracowa³
z zespo³ami przygotowuj¹cymi wnioski.
Bran¿owy Punkt Kontaktowy aktywnie wspomaga³ i uczestniczy³ w przygotowaniu 5 wniosków do Funduszy
Strukturalnych (SPO- ROL) w ramach konkursu og³oszonego przez FAPA. Cztery wnioski z³o¿one zosta³y wspólnie
przez Akademiê Rolnicz¹ w Krakowie oraz Ma³opolski Orodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.
 Kodeks dobrej praktyki
 Dobrostan zwierz¹t
 Zasady integrowanej produkcji
 Finanse gospodarstwa rolnego w tym VAT
oraz jeden wniosek z³o¿ony przez Wydzia³ Leny AR.
 Zak³adanie i pielêgnacja lasów na gruntach rolnych
Wszystkie z wy¿ej wymienionych wniosków przesz³y pozytywnie ocenê formaln¹, a dwa z nich znalaz³y siê na licie projektów zatwierdzonych do realizacji.
Przedstawiciel BPK uczestniczy³ w spotkaniach lub wystêpowa³ z prezentacjami dotycz¹cymi 6. Programu Ramowego i Funduszy Strukturalnych organizowanych przez jednostki AR oraz instytucje zewnêtrzne.
Strategia dzia³ania BPK w roku 2005 bêdzie kontynuacj¹ prowadzonych obecnie dzia³añ. Chcemy poszerzyæ ofertê szkoleniow¹ i doradcz¹. Chcemy równie¿ promowaæ i pomagaæ w poszukiwaniu partnerów do projektów lub w³¹czaniu siê do nowych inicjatyw i przedsiêwziêæ.
Dzia³ Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹ przygotowa³ i z³o¿y³ wniosek o przyznanie Akademii Rolniczej Karty programu SOCRATES  ERASMUS. Wniosek rozpatrzony i oceniony zosta³ pozytywnie (otrzyma³ wysok¹ ocenê). Akademia Rolnicza bêdzie mog³a uczestniczyæ w miêdzynarodowej wymianie studentów oraz nauczycieli akademickich od
przysz³ego roku akademickiego 2006/2007.
Pracownicy Dzia³u Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹ na bie¿¹co uzupe³niaj¹ (podnosz¹) swoje kwalifikacje uczestnicz¹c w 2004 roku 24 spotkaniach informacyjnych, szkoleniach i warsztatach dotycz¹cych badawczo-edukacyjnych
programów miêdzynarodowych i funduszy strukturalnych.
Wspó³praca z zagranic¹ wi¹za³a siê równie¿ z wyjazdami pracowników naukowych na sta¿e naukowe, konferencje i konsultacje. Skalê tych wyjazdów oraz ich koszt przedstawiaj¹ tab. 2123.
Tabela 21
Wyjazdy zagraniczne pracowników uczelni w latach 20022004
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Tabela 22
Wyjazdy zagraniczne pracowników uczelni w 2004 r.

W roku 2004 wyjecha³o 331 osób + 14 studentów.
Tabela 23
Koszt realizacji wyjazdów zagranicznych w 2004 r.

6. Zatrudnienie i rozwój kadr
6.1. Stan zatrudnienia i awanse
Stan zatrudnienia w Akademii Rolniczej na dzieñ 31.12.2004 r wynosi³ 1343 osoby pe³nozatrudnione oraz 78 osób
zatrudnionych w niepe³nym wymiarze czasu pracy. Przeciêtne zatrudnienie na koniec 2004 roku wynios³o 1346,8 pe³nozatrudnionych i 67,5 niepe³nozatrudnionych. Zatrudnienie w okresie 2002-2004 w poszczególnych grupach pracowniczych przedstawiono w tab. 24.
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Tabela 24
Stan zatrudnienia w Akademii Rolniczej w latach 20022004

*  osoby niepe³nozatrudnione

Z tabeli wynika, ¿e zatrudnienie w Akademii Rolniczej od 2002 roku uleg³o zmniejszeniu o 36 osób pe³nozatrudnionych, z równoczesnym wzrostem zatrudnienia pracowników w niepe³nym wymiarze czasu pracy o 25 osób w odniesieniu do roku 2002. W grupie nauczycieli akademickich oraz pracowników obs³ugi zarejestrowano spadek zatrudnienia. W pozosta³ych grupach pracowniczych nast¹pi³ nieznaczny wzrost zatrudnienia.
W tab. 25 przedstawiono zatrudnienie nauczycieli akademickich na przestrzeni ostatnich 3 lat.
Tabela 25
Struktura zatrudnienia w grupie nauczycieli akademickich w latach 20022004

Z tabeli tej wynika, ¿e zatrudnienie w grupie nauczycieli akademickich w stosunku do 2002 roku uleg³o zmniejszeniu o 27 osób natomiast w stosunku do 2003 r. zmniejszy³o siê o 13 osób. W tej grupie pracowniczej zarejestrowano
istotne zmiany w strukturze zatrudnienia. Stwierdzono wzrost zatrudnienia w grupie profesorów tytularnych (o 5 osób),
w grupie profesorów nadzwyczajnych bez tytu³u (o 4 osoby) oraz adiunktów ze stopniem doktora (o 24 osoby), spadek zatrudnienia w grupie asystentów o 29 osób i w grupie adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego o 13 osób
w stosunku do 2003 roku. Na koniec 2004r grupa profesorów tytularnych stanowi³a 17,3%, a adiunktów 49,6 % w stosunku do ogó³u zatrudnionych nauczycieli. Na ogóln¹ liczbê adiunktów, tj. 345 pracowników, 67 osób posiada stopieñ
naukowy doktora habilitowanego co stanowi 19,4 % adiunktów.
Druga co do liczebnoci grupa to pracownicy zatrudnieni na stanowisku starszego wyk³adowcy. Liczebnoæ w tej
grupie nie uleg³a zmianom w porównaniu do 2003 r. Natomiast liczba asystentów zatrudnionych w Uczelni wynosi 91
osób w tym 44 osoby posiadaj¹ stopieñ doktora. Grupa ta zmniejszy³a siê o 29 osób w porównaniu z 2003r i stanowi 13,1% ogólnej liczby nauczycieli akademickich. Starsi wyk³adowcy i wyk³adowcy stanowi¹ oko³o 16% ogólnej liczby nauczycieli akademickich.
W 2004 roku na stanowisko profesora zwyczajnego zosta³o mianowanych 11 nauczycieli akademickich. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego zosta³o mianowanych 13 nauczycieli akademickich. Na stanowisko adiunkta mianowano 37 pracowników.
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Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich na poszczególnych wydzia³ach przedstawiono w tab. 26.
Tabela 26
Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich na Wydzia³ach (stan na 31.12.2004 r.)

Z tabeli 26 wynika, ¿e najwiêcej nauczycieli zatrudnionych by³o w roku 2004 na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym  148 osób co stanowi³o oko³o 21,2% ogó³u zatrudnionych nauczycieli akademickich w Uczelni. Najliczniejsz¹
grup¹ w strukturze zatrudnienia nauczycieli na wszystkich wydzia³ach na dzieñ 31.12.2004 r. byli adiunkci. Udzia³ tej
grupy w zale¿noci od wydzia³u kszta³towa³ siê od 43,2% do 60,4%. Porównuj¹c grupê profesorów tytularnych na wydzia³ach mo¿na zauwa¿yæ, ¿e na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierz¹t zatrudnionych by³o 24 profesorów tytularnych,
co stanowi 27,2 % ogólnej liczby nauczycieli zatrudnionych na tym wydziale. Tak¿e na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym zatrudnionych by³o 23 profesorów tytularnych, co stanowi 15,5 % ogólnej liczby nauczycieli zatrudnionych na wydziale. Na Wydziale Ogrodniczym wskanik ten by³ wysoki i wynosi³ 22% ogólnej liczby nauczycieli. Najmniejszy
udzia³ profesorów tytularnych w ogólnej liczbie zatrudnionych by³ na Wydziale In¿. rodowiska i Geodezji (11,5%).
W 2004 roku z grupy nauczycieli akademickich na emeryturê i rentê przesz³o 13 osób w tym 7 osób z tytu³em profesora.
Tabela 27
Stan zatrudnienia pracowników naukowo-technicznych na wydzia³ach na 31.12.2004 r.
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Pracownicy naukowo-techniczni w ogólnej liczbie zatrudnionych na wydzia³ach (bez jednostek ogólnouczelnianych) stanowili 29,1% ogólnej liczby pracowników (tab. 27). Na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierz¹t wskanik ten by³
najwy¿szy i wynosi³ 36,2%, a na Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa najni¿szy  24%.
Strukturê zatrudnienia pracowników naukowo-technicznych na poszczególnych stanowiskach przedstawiono
w tab. 28.
Tabela 28
Struktura zatrudnienia pracowników naukowo-technicznych na poszczególnych stanowiskach

Z tabeli 28 wynika, ¿e najliczniejsz¹ grupê stanowili specjalici  116 w tym 32 pracowników na stanowisku specjalisty naukowo-technicznego, natomiast 77 osób na stanowisku starszego technika i 59 pracowników na stanowisku starszego specjalisty.
W Bibliotece G³ównej zatrudnionych by³o 28 osób w tym 2 starszych kustoszy dyplomowanych (tab. 29).
Tabela 29
Struktura zatrudnienia w Bibliotece na 31.12.2004 r.

W grupie pracowników administracji w 2004 roku stan zatrudnienia zwiêkszy³ siê o 2 osoby w porównaniu z 2003
rokiem. Na 181 pe³nozatrudnionych pracowników administracyjnych (tab. 30), 39 osób zatrudnionych by³o bezporednio dla potrzeb wydzia³ów. Do obs³ugi studentów (domy studenckie i sto³ówka) zatrudnionych by³o 17 pracowników
administracyjnych. Pozostali to pracownicy administracji centralnej pionów rektorskich (66 osób) i dyrektora administracyjnego (76 osób).
W 2004 r. wród pracowników zatrudnionych w administracji 48 osób pe³ni³o funkcje kierownicze. Najliczniejsz¹
grupê tj. 55 osób stanowili pracownicy zatrudnieni na stanowiskach samodzielnych: referentów, ksiêgowych, magazynierów, techników. Druga co do wielkoci grupa to: specjalici  51 pracowników, 5 starszych referentów, pozosta³e 22 osoby zatrudnione by³y na innych stanowiskach administracyjnych wed³ug obowi¹zuj¹cego taryfikatora.
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Tabela 30
Stan zatrudnienia pracowników administracji na 31.12.2004 r.

W grupie pe³nozatrudnionych pracowników obs³ugi na koniec 2004 roku zatrudnionych by³o 154 pracowników
w tym na stanowiskach: portierów i stra¿ników  66 osób (w Stra¿y AR  48 pracowników, a w domach studenckich
i KA Arka  18 osób), sprz¹taj¹cych  27 (w tym 22 w domach studenckich), konserwatorów ró¿nych bran¿  16, robotników  14, kierowców  5, pracowników zatrudnionych w sto³ówce  11, wona  1, dozorca  1. 13 osób zatrudnionych by³o w ramach umów okresowych na stanowisku szatniarzy. Grupa pracowników obs³ugi stanowi³a 11,5%
ogólnej liczby pracowników zatrudnionych na Uczelni.
W roku 2004 odesz³o z Uczelni 105 pracowników z czego:
 13 osób w drodze wypowiedzenia przez Uczelniê
 4 osoby na skutek w³asnego wypowiedzenia
 26 osób w zwi¹zku z przejciem na emeryturê
 1 osoba z powodu niezdolnoci do pracy
 56 osób zosta³o zwolnionych z innych przyczyn
 5 osób zmar³o
Na koniec 2004 roku z powodu urlopów wychowawczych lub bezp³atnych 16 osób pozostawa³o w zawieszeniu.

6.2. Oceny nauczycieli
W 2004 roku przeprowadzono ocenê okresow¹ nauczycieli akademickich zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ z dnia
12.09.1990 r. o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó. zm.).
Tabela 31
Zestawienie liczby przeprowadzonych ocen w 2004 r.

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 31 ogólna liczba nauczycieli poddanych ocenie wynios³a 690 osób.
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6.3. Odznaczenia
W 2004 roku pracownicy Uczelni zostali wyró¿nieni odznaczeniami pañstwowymi i resortowymi:
 Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
 2 pracowników
 Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
 6 pracowników
 Z³otym Krzy¿em Zas³ugi
 15 pracowników
 Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi
 21 pracowników
 Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi
 13 pracowników
 Medalem Komisji Edukacji Narodowej
 14 pracowników.

6.4. Regulacja p³ac
Zgodnie z rozporz¹dzeniem MENiS z dnia 1.08.2003 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracê i przyznawania innych wiadczeñ zwi¹zanych z prac¹ dla pracowników uczelni pañstwowych (Dz.
U Nr 141poz. 1364), z dniem 1.09.2004 roku zosta³a przeprowadzona regulacja p³ac. W wyniku negocjacji ze zwi¹zkami zawodowymi ustalono, ¿e przydzielona kwota zostaje rozdzielona w ca³oci wed³ug zasad zawartych w porozumieniu z dnia 10.09.2004 roku.

6.5. Habilitacje i doktoraty
W roku kalendarzowym 2004 przeprowadzono w Akademii Rolniczej w Krakowie 7 przewodów habilitacyjnych i 48
przewodów doktorskich.
Stopnie doktora habilitowanego uzyskali pracownicy naukowi wydzia³ów:
 Rolniczo-Ekonomicznego  2 osoby,
 Ogrodniczego  4 osoby,
 Techniki i Energetyki Rolnictwa  1 osoba.
Stopnie doktora nauk rolniczych i lenych uzyskali pracownicy naukowi wydzia³ów:
 Rolniczo-Ekonomicznego  7 osób,
 Hodowli i Biologii Zwierz¹t  5 osób,
 In¿ynierii rodowiska i Geodezji  7 osób,
 Lenego  9 osób,
 Ogrodniczego  10 osób,
 Techniki i Energetyki Rolnictwa  1 osoba,
 Technologii ¯ywnoci  9 osób.
Dwóch pracowników Akademii Rolniczej (z Wydzia³u Technologii ¯ywnoci oraz z Wydzia³u In¿ynierii rodowiska
i Geodezji) uzyska³o stopieñ naukowy doktora w innych uczelniach.
W roku 2004 Uczelnia nada³a tytu³ doktora honoris causa Panu mgr in¿. Ignacemu Jaworowskiemu  Dyrektorowi Stadniny Koni w Micha³owie.

6.6. Sprawozdanie z wykorzystania ZFS za rok 2004
Zgodnie z regulaminem Zak³adowego Funduszu wiadczeñ Socjalnych osobami uprawnionymi do korzystania
z funduszu s¹:
1. Pracownicy zatrudnieni w Akademii Rolniczej,
2. Byli pracownicy (emeryci i rencici) utrzymuj¹cy siê z emerytury lub renty,
3. Pracownicy przebywaj¹cy na urlopach wychowawczych, sta¿ach naukowych.
4. Cz³onkowie rodzin pracowników tj:
a) pozostaj¹ce na utrzymaniu i wychowaniu dzieci w³asne, dzieci przysposobione oraz przyjête na wychowanie
w ramach rodziny zastêpczej, dzieci wspó³ma³¿onków, a tak¿e pozostaj¹ce na utrzymaniu osoby uprawnionej wnuki i rodzeñstwo w wieku do 16 roku ¿ycia (tj. do ukoñczenia gimnazjum), a je¿eli kontynuuj¹ naukê
w systemie stacjonarnym  do czasu jej ukoñczenia, ale nie d³u¿ej ni¿ do 25 roku ¿ycia.
b) osoby wymienione w pkt a bêd¹ce inwalidami I i II grupy;
c) rodzice prowadz¹cy wspólne z pracownikiem gospodarstwo domowe i bêd¹cy na jego utrzymaniu;
d) w szczególnie uzasadnionych przypadkach  tak¿e niepracuj¹cy cz³onkowie rodzin zamieszkuj¹cych wspólnie.
5. Ponadto osobami uprawnionymi s¹:
a) cz³onkowie rodzin po zmar³ych pracownikach oraz emerytach i rencistach  je¿eli byli na ich utrzymaniu
a obecnie utrzymuj¹ siê wy³¹cznie z renty rodzinnej;
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b) osoby, którym zak³ad pracy tj. Uczelnia przyzna³a prawo do korzystania ze wiadczeñ socjalnych lub dofinansowywanych z funduszu (np. dzieci z domów dziecka).
W 2004 roku opiek¹ socjaln¹ zosta³o objêtych 1500 pracowników oraz 700 emerytów i rencistów.
Zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem przychody na fundusz socjalny wynios³y: 4.426.700 z³.
Z czego najwiêksz¹ pozycjê stanowi³y:
 odpisy od wynagrodzeñ pracowników
2.948.600 z³.
 odpisy od pobieranych rent i emerytur
428.100 z³.
 sp³aty rat po¿yczek
1.000.000 z³.
Zgodnie z regulaminem wysokoæ wiadczeñ socjalnych uzale¿niona jest od sytuacji materialnej, ¿yciowej i losowej pracownika.
Pracownicy uprawnieni do korzystania ze wiadczeñ z funduszu socjalnego otrzymuj¹ pomoc w formie dofinansowania do wypoczynku, zró¿nicowanego i zale¿nego od wysokoci przychodu przypadaj¹cego na osobê w rodzinie.
Wród wydatków w 2004 roku najwiêksza kwota zosta³a przeznaczona na:
 dop³atê do wypoczynku
3.694.897 z³.
 zapomogi dla pracowników, emerytów, rencistów oraz osób specjalnej troski
155.450 z³.
Z pomocy w formie zapomóg skorzysta³o 136 pracowników, 182 emerytów i rencistów oraz 28 osoby specjalnej
troski.
133 pracownikom zosta³y udzielone po¿yczki mieszkaniowe na kwotê 1.350.500 z³, a 5 osób skorzysta³o z po¿yczek krótkoterminowych.
1506 osób skorzysta³o z karnetów do teatrów krakowskich i Filharmonii. W ramach dzia³alnoci socjalnej dla 132
pracowników zosta³y dofinansowane wyjazdy zimowe oraz rekreacja na kwotê oko³o 3.000 z³. W 2004 roku zosta³y
zorganizowane paczki Miko³ajowe dla 750 dzieci na kwotê 52.239 z³, z czego 60 paczek zosta³o przekazanych dla
dzieci z Domu Dziecka mieszcz¹cego siê przy ul. Krupniczej oraz 14 paczek dla Fundacji Prometeusz.

7. Dzia³alnoæ promocyjna uczelni
7.1. Biuro Promocji
W 2004 r. Biuro Promocji Akademii Rolniczej kontynuowa³o zadania maj¹c na celu kszta³towanie pozytywnego wizerunku uczelni oraz upowszechnianie informacji nt. jej funkcjonowania i bie¿¹cej dzia³alnoci. Pracownik biura pe³ni³ tak¿e funkcjê rzecznika prasowego AR.
Dzia³alnoæ promocyjna Biura Promocji AR w 2004 r. koncentrowa³a siê na nastêpuj¹cych zagadnieniach:
1. Promocja oferty i dzia³alnoci dydaktycznej oraz reklama kierunków studiów i specjalnoci wród m³odzie¿y szkó³
rednich:
 przygotowano folder informacyjny w ca³oci powiêcony ofercie edukacyjnej i warunkom studiowania w uczelni,
 zorganizowano stoiska i na targach edukacyjnych w Krakowie, Rzeszowie, Kielcach, Nowym S¹czu, Bielsku-Bia³ej, Mylenicach i Katowicach,
 przygotowano informacjê o studiach 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 dla m³odzie¿y szkó³ rednich na temat mo¿liwoci kszta³cenia w AR.
2. Promocja dzia³alnoci naukowo-badawczej (konferencji naukowych, programów badawczych, sylwetek pracowników), oraz uroczystoci i imprez odbywaj¹cych siê w uczelni:
 zredagowano i wydano 5 numerów Biuletynu Informacyjnego AR,
 kontynuowano wspó³pracê z mediami: lokaln¹ pras¹, radiem i telewizj¹ oraz wydawnictwami ogólnopolskimi,
 realizowano umowê z miesiêcznikiem Miesi¹c w Krakowie dotycz¹c¹ umieszczania wywiadów z pracownikami naukowymi naszej uczelni,
 przygotowano multimedialn¹ prezentacjê uczelni.
3. Wspó³praca z jednostkami zajmuj¹cymi siê promocj¹ w innych uczelniach wy¿szych:
 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.
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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,
 rozpoczê³o seriê rektorskich wyk³adów otwartych,
 przygotowywa³o sprawozdania z przebiegu obrad Senatu na stronê internetow¹ uczelni,
 wyda³o sk³ad osobowy AR,
 przeprowadzi³o ankietê dotycz¹c¹ rekrutacji wród studentów I roku studiów.
W ramach promocji Uczelni Dzia³ Aparatury w 2004 roku obs³u¿y³ filmowo i fotograficznie kilkanacie uroczystoci Uczelnianych; inauguracja, festiwale, Dni Owada, promocje doktorskie i habilitacyjne, po¿egnania.

8. Dzia³alnoæ finansowa
W roku 2004 mia³y miejsce dwa fakty, które w istotny sposób wp³ynê³y na prowadzenie gospodarki finansowej
Uczelni. By³y to:
1. przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej od 1 maja
2. regulacja III (ostatniego przewidzianego Ustaw¹) etapu wynagrodzeñ od dnia 1 wrzenia.
Akcesja do Unii Europejskiej wymusi³a zmianê ustawodawstwa krajowego, przystosowuj¹c go do standardów
obowi¹zuj¹cych w Unii. W zakresie gospodarki finansowej Akademii dotyczy³o to g³ównie ustawodawstwa podatkowego, w tym przede wszystkim podatku od towarów i us³ug (VAT). Spowodowa³o to wzrost kosztów tak w obszarze
dzia³alnoci naukowo-badawczej jak i inwestycyjnej (wzrost VAT z 7% do 22% np. na roboty budowlane). Stosowanie tych stawek wi¹¿e siê z du¿¹ odpowiedzialnoci¹ za ich ustalenie (w miejscu wystawiania faktur) oraz rozliczanie
podatku VAT z urzêdami skarbowymi (w Kwesturze).
W roku 2004 Akademia w dalszym ci¹gu prowadzi³a prace maj¹ce na celu uporz¹dkowanie maj¹tku nieruchomego w zakresie prawa w³asnoci. Zosta³y tak¿e zakoñczone procedury zwi¹zane z przekazaniem maj¹tku nieruchomego do Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podpisane zosta³o trójstronne porozumienie pomiêdzy Ministerstwem Edukacji
Narodowej i Sportu a Rektorami: Akademii Rolniczej w Krakowie i Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, na
podstawie którego maj¹tek ten zosta³ przekazany Uniwersytetowi Rzeszowskiemu, a Akademia otrzyma³a rekompensatê w wysokoci 20 mln z³ na inwestycje realizowane w Krakowie.
Wartoæ przekazanego maj¹tku nieruchomego wynios³a 5.501.439,58 z³ netto, co spowodowa³o zmniejszenie funduszu zasadniczego Uczelni i wartoci gruntów w u¿ytkowaniu wieczystym o tê sam¹ kwotê. Tym samym zosta³y zakoñczone rozliczenia Akademii z Uniwersytetem Rzeszowskim, wynikaj¹ce z Ustawy o powo³aniu tego Uniwersytetu.
W roku 2004 nowelizacja ustawy o szkolnictwie wy¿szym zmieni³a tak¿e sposób gospodarowania Funduszem Pomocy Materialnej dla Studentów. Z ustawy tej wynika, ¿e z Funduszu wyp³aca siê stypendia oraz dopuszcza siê finansowanie remontów w domach i sto³ówkach studenckich. Pozosta³e koszty (wynagrodzenia z pochodnymi i inne
koszty) musz¹ byæ finansowane z przychodów w³asnych. Fakt ten spowodowa³ likwidacjê sto³ówek studenckich od
1 stycznia 2005 r.
W roku 2004 Uczelnia w dalszym ci¹gu zachowa³a p³ynnoæ finansow¹, co pozwoli³o na terminow¹ regulacjê zobowi¹zañ w stosunku do dostawców towarów i us³ug oraz wobec Urzêdu Skarbowego i Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Na dzieñ 31 grudnia 2004 r. stany na rachunkach bankowych by³y zgodne z zapisami
w ewidencji ksiêgowej, dotycz¹cymi zobowi¹zañ z tytu³u niewykorzystanych rodków w dzia³alnoci dydaktycznej,
badawczej, pomocy studenckiej, a tak¿e dotycz¹ce rodków inwestycyjnych.
Przyznane Uczelni przez MENiS i MNiI dotacje sp³ynê³y na rachunki Akademii w ca³oci. Zwiêkszenia obejmowa³y:
1. Dzia³alnoæ dydaktyczn¹
wzrost o
3.827,9 tys. z³
2. Fundusz pomocy materialnej dla studentów
wzrost o
3.411,0 tys. z³
Wzrost ten wynika³ z regulacji p³ac od 1 wrzenia 2004 r. jak i z dofinansowania z rezerwy Ministra na wniosek
Rektora.
Ostatecznie dotacje bud¿etowe wynios³y:
1. Dotacja na dzia³alnoæ dydaktyczn¹
67.904,9 tys. z³
2. Fundusz pomocy materialnej dla studentów
11.355,4 tys. z³
3. Dzia³alnoæ statutowa
6. 753,6 tys. z³
4. Badania w³asne
2. 909,0 tys. z³
5. Inwestycje, z tego:
17.700,0 tys. z³
a) Wydzia³ Technologii ¯ywnoci
10.300,0 tys. z³
b) Modernizacja budynku przy ul. Balickiej 106
900,0 tys. z³
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6.

7.
8.
9.

c) Modernizacja budynku na Centrum Szkoleniowe ul. Balicka 253
d) Budowa Systemu monitoringu i ochrony obiektów Uczelni
e)Termoizolacja budynku przy Al. Mickiewicza 24
f) Termoizolacja budynku przy ul. Balickiej 104
g) Termoizolacja budynku Wydzia³u Ogrodniczego przy Al. 29 Listopada
h) Zakup gruntów w Krakowie  Che³mie (zwrot do MENiS  decyzja
Ministra w zwi¹zku z trudnociami wykupu gruntu  brak wpisu do
ksi¹g wieczystych w³acicieli gruntu)
Aparatura naukowa, z tego:
a) decyzja 4576/IA/141/2004
b) decyzja 4577/IA/141/2004
c) decyzja 4578/IA/141/2004
d) decyzja 4579/IA/141/2004
e) decyzja 4580/IA/141/2004
SPUB (Specjalny Program Us³ug Badawczych)
SPB (Specjalny Program Badawczy dot. Przystosowania Uczelni do wymogów UE)
DWB (Dzia³alnoæ Wspomagaj¹ca Badania)

500,0
200,0
350,0
350,0
1.100,0

tys.
tys.
tys.
tys.
tys.

z³
z³
z³
z³
z³

4.000,0 tys. zl
1.247,9 tys. z³
237,9 tys. z³
70,0 tys. z³
360,0 tys. z³
200,0 tys. z³
380,0 tys. z³
113,4 tys. z³
10,0 tys. z³
69,0 tys. z³

Tabela 32
Rozliczenie dzia³alnoci operacyjnej (w tys. z³)

Podsumowuj¹c dzia³alnoæ operacyjn¹ Uczelni  wynik finansowy stanowi nadwy¿kê w wysokoci 3.958,0 tys. z³.
Wynik ten zosta³ podzielony zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991r. w sprawie zasad
gospodarki finansowej Uczelni.
Nadwy¿ka finansowa pozwala na:
1. Utworzenie w³asnego Funduszu Stypendialnego dla Pracowników (5% tj. 197,9 tys. z³),
2. Odpis na Uczelniany Fundusz Nagród dla Studentów (2% tj. 79,2 tys. z³).
Pozosta³a czêæ nadwy¿ki finansowej w wysokoci 93,0% tj. 3.680.943,00 z³ zasili³a Fundusz Zasadniczy Uczelni.
Utworzono Fundusz Zapasowy (1.144.739,19 z³) do wysokoci naliczonej amortyzacji bud¿etowej. Z Funduszu tego zostanie pokryta czêæ obowi¹zkowego udzia³u w finansowaniu Ma³opolskiego Centrum Atestacji ¯ywnoci w wysokoci 627.304,66 z³, a pozosta³a kwota w wysokoci 517.434,53 z³ bêdzie przeznaczona na dokoñczenie budowy
Wydzia³u Technologii ¯ywnoci.
Natomiast zobowi¹zanie w stosunku do Zak³adowego Funduszu wiadczeñ Socjalnych z roku 1999, w wysokoci 1/3 nale¿nej kwoty, tj. 527.457,11 z³ zosta³o przekazane na rachunek Funduszu z rachunku bie¿¹cego Uczelni.
Zobowi¹zanie w stosunku do ZFS zosta³o wiêc zrealizowane w ca³oci.
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Podkreliæ nale¿y, ¿e wydzia³y i jednostki ogólnouczelniane na 31.12.2004 r. zbilansowa³y swoje koszty z osi¹gniêtymi przychodami. Wydzia³y dziêki racjonalnej gospodarce finansowej mog¹ przeznaczaæ coraz wiêksze rodki
na prowadzenie dzia³alnoci badawczej, wspó³pracê miêdzynarodow¹, dzia³alnoæ dydaktyczn¹ oraz remonty.
Wynik Lenego Zak³adu Dowiadczalnego jest nadwy¿k¹ finansow¹ i wynosi 520,7 tys. z³. Nadwy¿ka ta zosta³a
zbilansowana z Funduszem Zasadniczym LZD powoduj¹c jego zwiêkszenie.
£¹czny wynik Akademii Rolniczej i Lenego Zak³adu Dowiadczalnego za 2004 r. wyniós³ 4.478,7 tys. z³.
W roku 2004 Akademia dysponowa³a dotacj¹ na Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów, z którego wyp³acane by³y stypendia (w tym stypendia dla studentów studiów zaocznych) i zapomogi, utrzymywane domy i sto³ówki studenckie oraz realizowane dop³aty do domów studenckich. Rozliczenie tego Funduszu przedstawiono w tabeli nr 2.
Tabela 33
Rozliczenie Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów (w tys. z³)

W poz. 3 e (koszty prowadzenia domów studenckich) realizowane by³y remonty:
1. DS. II M³odoæ
75,1 tys. z³
2. DS. III Oaza
1.469,0 tys. z³
3. DS. IV Czwórka
518,1 tys. z³
4. DS. Bratniak
275,5 tys. z³
Niewykorzystana kwota Funduszu na koniec roku 2004 w wysokoci 5.601,6 tys. z³ przejdzie na rok nastêpny do
dalszego wykorzystania zgodnie z planem rzeczowo-finansowym.
Inwestycje.
W roku 2004 oprócz wymienionych uprzednio dotacji inwestycyjnych z MENiS Uczelnia otrzyma³a zgodê na wykorzystanie kwoty 264.207,40 z³ ze scentralizowanych odpisów amortyzacyjnych na bie¿¹cy zakup rodków trwa³ych.
W wyniku prowadzonych rozmów zosta³y podpisane dwie umowy z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie termomodernizacji budynku Wydzia³u Lenego na kwotê 1.439,0 tys. z³.
W kwocie przyznanej na budowê Wydzia³u Technologii ¯ywnoci s¹ rodki otrzymane z MENiS w wysokoci
34.200 tys. z³ oraz z Komitetu Badañ Naukowych 13.003 tys. z³.
W roku 2004 Akademia zaanga¿owa³a ponadto 102,3 tys. z³ rodków w³asnych (w ramach kosztów wydzielonych)
w kilka projektów modernizacji i przebudowy obiektów uczelni. Projekty te s¹ przygotowaniem do przysz³ych zadañ,
które mog¹ byæ realizowane w zale¿noci od otrzymanych rodków.
Sprawozdanie finansowe (bilans) za rok 2004 by³o przedmiotem badania przez Kancelariê Bieg³ych Rewidentów
Audytor. Sprawozdanie z badania z³o¿y³ Audytor na posiedzeniu Senatu Akademii Rolniczej w Krakowie w dniu 29
kwietnia 2005 r.
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Tabela 34
Zadania zrealizowane z przyznanych dotacji inwestycyjnych w 2004 r. (w tys. z³)

* Nak³ady poniesione z przychodów w³asnych  2.727 tys. z³
** Nak³ady poniesione z przychodów w³asnych  173 tys. z³

9. Administrowanie uczelni¹
9.1. Inwestycje i remonty
9.1.1. Inwestycje i modernizacje
Budynek Wydzia³u Technologii ¯ywnoci
W ramach inwestycji kontynuowana jest nadal budowa Wydzia³u Technologii ¯ywnoci przy ul. Balickiej 122
w Krakowie.
Inwestycja zosta³a podzielona na etapy z uwagi na ograniczone rodki finansowe. W roku 2004 oddano do u¿ytkowania III etap, który obejmowa³ budynek G³ówny w osiach 1-13 wraz z infrastruktur¹ zewnêtrzn¹ przylegaj¹c¹ do obiektu. Wykonano równie¿ elewacje zewnêtrzne oraz obudowy bocznych klatek schodowych segmentu III i IV. W IV kwartale 2004 roku przyst¹piono do wykonania IV etapu budowy w ramach którego, wykonuje siê roboty wykoñczeniowe segmentów nr III i IV tj. budynków laboratoryjno-dydaktycznych wraz z infrastruktur¹ zewnêtrzn¹ przylegaj¹c¹ do obiektów.
Powy¿sza inwestycja w roku 2004 by³a finansowana z dotacji w ramach rekompensaty za maj¹tek w Rzeszowie.
Kwota wydatkowana w roku 2004 wynios³a: 4 373 783,09 z³.
Budynek po IBMER dla potrzeb Wydzia³u Techniki i Energetyki Rolnictwa
W zakresie modernizacji wykonano remont kapitalny budynku wraz z pierwszym wyposa¿eniem. Remont obejmowa³ bran¿e: budowlan¹, elektryczn¹, instalacje wod. -kan, c. o. i wentylacje mechaniczn¹.
W wyniku remontu uzyskano obiekt dydaktyczno-naukowy o powierzchni u¿ytkowej 509m2, posiadaj¹cy 4 sale laboratoryjne, salê komputerow¹ oraz sale dydaktyczne.
Kwota wydatkowana na modernizacjê wynios³a: 891 200 z³.
Budynek  Centrum Szkoleniowe AR
W roku 2004 rozpoczêta zosta³a modernizacja Dworku przy ul. Balickiej 253 w Krakowie z przeznaczeniem na
Centrum Szkoleniowe Akademii Rolniczej.
Budowa systemu monitoringu i ochrony obiektów uczelni
W roku 2004 rozpoczêto budowê systemu TV monitoringu i ochrony obiektów dydaktycznych campusu przy Al.
29-Listopada, campusu przy Al. Mickiewicza oraz campusu przy ul. Balickiej w Krakowie. Powy¿sze prace bêd¹ zakoñczone w roku 2005.
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II. Termomodernizacje
Budynek Jubileuszowy:
 wymiana okien drewnianych na okna PCV na kwotê
 docieplenie stropodachu wraz z remontem pokrycia na kwotê:




122 243,99 z³
195 854,14 z³

Budynek Wydzia³u Ogrodniczego:
 wymiana okien stalowych i drewnianych na okna PCV na kwotê
 wymiana przeszkleñ stalowych na aluminiowe na kwotê
 docieplenie dachu i stropodachu na kwotê:





746 016,28 z³
155 521,83 z³
178 613,26 z³

Budynek Wydzia³u Lenego:
Wykonano termomodernizacjê cian zewnêtrznych budynku z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, koszt
robót na kwotê 1 438 855 z³.
z tego: rodki AR ze sprzeda¿y na kwotê 
213 003 z³
886 000 z³ N.F.O.S i G.W.
339 852 z³ W.F.O. i G.W.
Poza wy¿ej wymienionymi zadaniami wykonano szereg innych remontów:
 pomieszczeñ dydaktycznych i biurowych,
 sanitariatów, dachów,
 instalacji elektrycznych,
 instalacji sanitarnych z wymian¹ pionów wod.-kan;
 wykonanie wentylacji mechanicznej dla sal dydaktycznych
Tabela 35
Nak³ady na remonty poniesione przez Wydzia³y w 2004 r. (w z³)

W ramach rodków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów wykonano prace zwi¹zane z usuniêciem zagro¿eñ:
 wymiana posadzek na korytarzach,
 wymiana wewnêtrznej stolarki drzwiowej,
 wymiana instalacji elektrycznej
 remonty schodów wejciowych z pochylni¹ dla osób niepe³nosprawnych,
 remont kapitalny dwigów osobowych szt. 3
Ponadto wykonano remonty pomieszczeñ studenckich, sanitariatów z wymian¹ pionów wod.-kan. itp.
Tabela 36
Nak³ady na remonty p³atne z Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów (w z³)
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9.2. Zamówienia publiczne
W roku 2004, w zwi¹zku z wejciem w ¿ycie nowelizacji ustawy reguluj¹cej problematykê zamówieñ publicznych
tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych, Dzia³ Zamówieñ Publicznych Akademii Rolniczej
im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie prowadzi³ intensywne dzia³ania maj¹ce na celu wdro¿enie w ¿ycie przepisów tak
ww. ustawy jak i wydanych na jej podstawie wykonawczych aktów prawnych.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych, której podstawowym celem by³o ostateczne dostosowanie polskiego prawa do regulacji obowi¹zuj¹cych w przedmiotowym zakresie w krajach Unii Europejskiej,
wprowadzi³a miêdzy innymi z dniem 1 maja 2004 r. obowi¹zek okrelania to¿samoci przedmiotu zamówienia publicznego wed³ug Wspólnego S³ownika Zamówieñ, zgodnie z zasad¹ grupowania: dla dostaw  wg grup, dla us³ug  wg
kategorii, a w zakresie robót budowlanych w granicach pojedynczego zadania budowlanego (wed³ug obiektu i jego
dokumentacji technicznej).
Krótkie vacatio legis ustawy wymusi³o wykonanie przez Dzia³ Zamówieñ Publicznych w bardzo krótkim okresie intensywnej pracy tak w zakresie modyfikacji treci sporz¹dzanych dokumentów (w szczególnoci specyfikacji istotnych
warunków zamówieñ) jak i wypracowania nowego systemu wspó³pracy z jednostkami organizacyjnymi Uczelni
w zwi¹zku z prowadzeniem postêpowañ o udzielenie zamówieñ publicznych.
W trybie zamówieñ publicznych uczelnia wydatkowa³a rodki m.in. na takie zadania jak:
 zabezpieczenia mienia Uczelni poprzez dostawê i monta¿ urz¹dzeñ telewizji przemys³owej oraz systemu sygnalizacji w³amañ w obiektach Akademii Rolniczej,
 zakupów aparatury naukowo  badawczej finansowanych ze rodków przyznawanych przez Komitet Badañ
Naukowych, pozyskanych drog¹ dotacji celowych, grantów oraz finansowanych ze rodków wygospodarowanych w ramach realizacji tematów zleconych,
 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, mebli biurowych oraz rodków czystoci),
 zabezpieczenie ci¹g³oci wiadczenia us³ug w zakresie ochrony medycznej pracowników Uczelni i studentów,
wiadczenia us³ug poligraficznych, us³ug konserwacyjnych i naprawczych sprzêtu komputerowego oraz kserograficznego, utrzymania czystoci i porz¹dku w obiektach Uczelni.
Dzia³ Zamówieñ Publicznych prowadzi³ swoje dzia³ania z uwzglêdnieniem przepisów ustawy z dnia 26 listopada
1998r. o finansach publicznych, maj¹c na wzglêdzie, ¿e wydatki publiczne musz¹ byæ dokonywane w sposób celowy
i oszczêdny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z posiadanych przez Uczelniê rodków finansowych oraz w sposób umo¿liwiaj¹cy terminow¹ realizacjê zadañ, w wysokoci i terminach wynikaj¹cych z wczeniej
zaci¹gniêtych zobowi¹zañ, stosownie do zadañ okrelonych w planie rzeczowo  finansowym Uczelni.
W ramach swych obowi¹zków Dzia³ Zamówieñ Publicznych przeprowadzi³ w 2004 r. ogó³em 177 postêpowañ o udzielenie zamówieñ publicznych, zakoñczonych zawarciem 228 umów z wy³onionymi w ich nastêpstwie wykonawcami.
Zaznaczyæ nale¿y, ¿e wiêkszoæ postêpowañ przeprowadzonych zosta³o w najbardziej konkurencyjnym trybie
przetargu nieograniczonego, pozwalaj¹cym na wybór najkorzystniejszej oferty sporód szerokiego grona wykonawców, co przynios³o wymierne efekty ekonomiczne dla Uczelni.
Tabela 37
Zbiorcze zestawienie procedur udzielenia zamówieñ publicznych o wartociach, objêtych przepisami ustawy o zamówieniach publicznych oraz Prawo zamówieñ publicznych przeprowadzonych przez Dzia³ Zamówieñ Publicznych Akademii Rolniczej w Krakowie w 2004 r.
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