Informacje organizacyjne dla I roku kierunków:
Geoinformatyka oraz Informatyka Stosowana
1) Wybór starostów grup
Każda grupa powinna wybrać swojego starostę oraz starostę całego pierwszego roku. Do
10.10.2018 informacje o wybranych starostach należy zgłosić do dziekanatu, a także mailem
do opiekuna I roku.
2) Opiekunowie I roku i specjalności
Opiekunem I roku kierunku Geoinformatyka jest dr inż. Monika Chuchro, pokój 315
- mail: chuchro@agh.edu.pl, terminy konsultacji podane na stronie WWW.
Opiekunem I roku kierunku Informatyka Stosowana jest dr inż. Anna Franczyk, pokój 350B
- mail: franczyk@geol.agh.edu.pl , terminy konsultacji podane na stronie WWW.
Opiekunem kierunków (lata starsze) jest dr hab. inż. Tomasz Danek:
- mail: tdanek@agh.edu.pl
Do opiekunów I roku i specjalności można się zgłaszać z pytaniami lub problemami
związanymi z realizacją programu nauczania.
3) Kontakt z prowadzącymi ćwiczenia, laboratoria, wykłady
W przypadku pytań lub niejasności dotyczących treści zajęć, których nie udało się wyjaśnić w
trakcie ich trwania Student powinien:
- dopytać osób w grupie,
- zgłosić się na wyznaczone przez prowadzącego zajęcia konsultacje,
- w nagłych i ważnych przypadkach można się kontaktować z wykorzystaniem poczty email.
4) Sesja i terminy zaliczeń przedmiotów
Każdy prowadzący zajęcia podaje na I zajęciach w semestrze zasady uzyskania zaliczenia:
- liczbę terminów,
- formy zaliczenia,
- warunki terminów poprawkowych
- sposoby wyliczenia oceny końcowej.
W przypadku braku takiej informacji obowiązują informacje zawarte w sylabusie
(http://syllabuskrk.agh.edu.pl/).
5) Informacje i aktualności dotyczące specjalności i kierunków studiów
Aktualności, godziny konsultacji, propozycje staży i kursów, informacje od prowadzących
umieszczane są na stronie Katedry: http://www.geoinf.agh.edu.pl
oraz na stronie Facebook: www.facebook.com/geoinf
Informacje ogólne dotyczące życia Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz
Uczelni są dostępne na stronach www oraz fanpage.
www.wggios.agh.edu.pl
www.agh.edu.pl
www.facebook.com/wggios.agh
www.facebook.com/AGH.Krakow
www.twitter.com/agh_krakow
www.youtube.com/user/tvagh.

6) Konta pocztowe i dostęp do darmowych programów MSDN
Mogą Państwo uzyskać dwa adresy mail:
- wydziałowy, na serwerze Geolog: starosta grupy powinien skontaktować się z
administratorem wydziałowym Januszem Zajegą, w celu założenia kont pocztowych i
dostarczenia podpisanych regulaminów użytkowania kont pocztowych:
http://www.geol.agh.edu.pl/poczta/
- uczelniany, na serwerze Galaxy. Każda osoba zainteresowana powinna się udać do UCI
(C1/C2 4 piętro) z ważną legitymacją studencką w celu utworzenia konta pocztowego. Konto
na serwerze Galaxy uprawnia do korzystania z ogólnodostępnego wifi.
7) Dostęp do darmowych licencji oprogramowania
Konto na serwerze Geolog umożliwia dostęp do darmowego oprogramowania na platformie
MSDN http://www.geol.agh.edu.pl/~elms/ Studenci mogą także korzystać z oprogramowania
dostępnego w UCI: http://www.uci.agh.edu.pl/uslugi/oprogramowanie/licencje-dostepne-dlapracownikow-i-studentow/
8) Biblioteka Studenci I roku mogą zapisać się do Biblioteki Głównej oraz Wydziałowej.
Informacje o zapisach podane są na stronie WWW Biblioteki Głównej: www.bg.agh.edu.pl
oraz na stronie wydziałowej.
9) Informacje pomocnicze
W przypadku pytań, uwag, problemów można zwrócić się do niżej wymienionych osób.
Obowiązuje kolejność rosnąca. Jeśli samodzielnie nie znalazło się rozwiązania
pytania/problemu należy zgłosić się do:
1. Starosty Grupy
2. Starosty Roku/ Samorząd Studentów
3. Opiekuna I roku/ specjalności
4. Kierownika Katedry
5. Dziekana do spraw danego kierunku Studiów
6. Rzecznik Praw Studenta
7. Rektora
10) Dodatkowe informacje ważne dla Studentów I roku:
Informacje o uczelni, organizacjach studenckich…
https://www.agh.edu.pl/studenci/aktualnosci/info/article/pomoc-na-starcie-czyli-vademecumstudenta-20182019/
https://www.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/images/uczelnia/wydawnictwa_informacy
jne/2019/vademecum_studenta_agh_2018_2019.pdf

