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AGH
INSPIRUJE
DO DZIAŁANIA

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie

Od lat priorytetem Akademii Górniczo-Hutniczej jest prowadzenie wysokiej klasy badań
naukowych ukierunkowanych na wdrożenia przemysłowe oraz rozwój gospodarczy kraju i regionu.
Wiedza zdobywana w laboratoriach ma przede wszystkim wymiar praktyczny, dlatego w tym
aspekcie można upatrywać źródła niezwykłej pasji pracowników i studentów, z którą tworzą
innowacyjne rozwiązania oraz realizują wiele ambitnych projektów.
Analizując kariery naszych absolwentów, jesteśmy dumni, że wiedza inżynierska zdobyta
w AGH tak znakomicie procentuje w ich życiu zawodowym. Cieszy nas również fakt, że po
ukończeniu studiów szybko odnajdują się na rynku pracy, co jeszcze bardziej motywuje
nas do podejmowania działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia.
Za nami realizacja licznych inwestycji takich, jak m.in. oddane do użytku Centrum Energetyki, nowe
obiekty ACK CYFRONET AGH, uruchomienie najpotężniejszego superkomputera w Europie Środkowo-Wschodniej – Prometheusa, a także wiele prac, dzięki którym kampus AGH prezentuje się dziś tak
imponująco. Aktualnie trwa rozbudowa największego klubu muzycznego Krakowa – STUDIO.
Liczymy, że stanie się on najbardziej prężnym centrum koncertowym w Polsce.
Nasza aktywność nie zamyka się wyłącznie w obszarze nowoczesnych technologii, o czym świadczą
osiągnięcia sportowe na przestrzeni ostatnich lat, w tym trzykrotne zwycięstwo AZS AGH Kraków
w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski, prestiżowy tytuł Mecenasa Kultury Krakowa
dla AGH, a także nagroda „Lodołamacze” w uznaniu zasług na rzecz osób niepełnosprawnych.
Życzę pasjonującej lektury!
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WŁADZE AGH
W KADENCJI 2016-2020
Prorektor ds. Nauki
Prof. dr hab. inż. Andrzej R. Pach

Prorektor ds. Współpracy
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

Prorektor ds. Studenckich
Dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw.
Rektor AGH
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

MISJA
UCZELNI

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica jest
nowoczesną uczelnią publiczną o zasięgu ogólnopolskim,
rozwijającą partnerską współpracę z uczelniami Europy
i świata. Akademia Górniczo-Hutnicza jest uniwersytetem
technicznym, w którym nauki ścisłe mają bardzo silną
reprezentację i stanowią podstawę rozwoju maksymalnie
szerokiego spektrum nauk stosowanych oraz stopniowo
wzrastającej roli nauk humanistycznych. Zgodnie ze
światowymi trendami rozwoju tworzymy nowe kierunki
kształcenia, ale zachowujemy klasyczne, niezbędne do
prawidłowego rozwoju nauki, techniki oraz gospodarki
naszego kraju.

Prorektor ds. Kształcenia
Prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny

Prorektor ds. Ogólnych
Dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek,
prof. nadzw.
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Z KART
HISTORII
Powołanie Akademii Górniczej
Historia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
sięga 1912 r., kiedy grupa wybitnych inżynierów
i działaczy górniczych pod przewodnictwem
Jana Zarańskiego wszczęła zabiegi o zgodę na
powołanie w Krakowie wyższej uczelni kształcącej
inżynierów górnictwa. Starania te zostały
uwieńczone powodzeniem i w 1913 r. Ministerstwo
Robót Publicznych w Wiedniu powołało Komitet
Organizacyjny Akademii Górniczej, którego
przewodniczącym został prof. Józef Morozewicz.
Najwyższe postanowienie cesarza Franciszka Józefa,
noszące datę 31 maja 1913 r., zatwierdziło powołanie Akademii Górniczej w Krakowie. Wybuch I wojny
światowej uniemożliwił rozpoczęcie działania Akademii w 1914 r.

Otwarcie i rozwój w dwudziestoleciu
międzywojennym
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
w 1918 r. Komitet Organizacyjny podjął ponownie

pracę i 8 kwietnia 1919 r., uchwałą Rady
Ministrów, została powołana do życia Akademia
Górnicza w Krakowie. 1 maja 1919 r. mianowano
jej pierwszych profesorów.
20 października 1919 r. Naczelnik Państwa Józef
Piłsudski dokonał uroczystego otwarcia Akademii
Górniczej w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego.
15 czerwca 1923 r. położono kamień węgielny
pod budowę przyszłego gmachu uczelni. Dwa lata
później powstał projekt godła Akademii Górniczej
(zachowany w Muzeum AGH), sygnowany monogramem B.T. (Bohdan Treter), prawdopodobnie
zatwierdzony przez Zebranie Ogólne Profesorów.
Uczelnia szybko osiągnęła wysoki poziom kształcenia, wchodząc do grona najlepszych europejskich
szkół górniczych. Ponadto od samego początku
swego istnienia – co było dla niej znamienne –
współpracowała ściśle, w miarę sił i środków,
z przemysłem i zachowywała łączność z gospodarką kraju.
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Lata II wojny światowej
Rozwój Akademii Górniczej przerwał wybuch
II wojny światowej. Ówczesna kadra profesorska
AG została aresztowana przez Gestapo podczas
„Sonderaktion Krakau”. Elitę naukową deportowano do niemieckich obozów koncentracyjnych
w Sachsenhausen-Oranienburg i Dachau. W latach
1939–1945 gmach główny zajął okupacyjny rząd
niemieckiej Generalnej Guberni. Mienie uczelni
uległo wówczas kompletnej grabieży i dewastacji, a rzeźba św. Barbary została rozbita przez
zrzucenie z dachu budynku głównego. Dzięki
ofiarności pracowników Akademii Górniczej udało
się uratować jedynie część księgozbioru. Działalność Akademii zeszła do podziemia, a władze
rektorskie starały się odzyskać lub stworzyć prowizoryczną bazę lokalową i materiałową.

Historia najnowsza
W pierwszych miesiącach 1945 r. Akademia Górnicza była jedyną w kraju zorganizowaną uczelnią
techniczną. Stała się ośrodkiem pomocy dla
innych wyższych szkół technicznych w Polsce.
W jej murach narodziła się Politechnika Krakowska, działająca do 1954 r. pod nazwą Wydziały
Politechniczne AG. Akademia Górnicza odegrała
również decydującą rolę w tworzeniu Politechniki
Śląskiej (23 absolwentów AG to profesorowie tej
uczelni) i Politechniki Częstochowskiej, a także
przyczyniła się do odrodzenia Politechniki
Warszawskiej, zorganizowania Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Gdańskiej.
W 1947 r. podjęto wewnętrzną uchwałę, by zmienić
nazwę uczelni na Akademia Górniczo-Hutnicza.
Formalne zatwierdzenie tej uchwały przez władze
nadrzędne nastąpiło jednak dopiero w 1949 r.
W 1969 r. patronem Akademii został Stanisław
Staszic. Uczelnia otrzymała wówczas swój sztandar.
14 grudnia 1981 r. społeczność akademicka AGH
pod sztandarem „Solidarności” odważyła się
zaprotestować przeciwko stłumieniu – wprowadzeniem stanu wojennego – wywalczonego
poczucia wolności i solidarności. NSZZ „Solidarność” AGH był organizacją uczelnianą, jedyną
w Krakowie i jedną z trzech w kraju, które zorganizowały strajki okupacyjne w pierwszych dniach
stanu wojennego.
W 1999 r. na gmachu budynku głównego A-0
stanęła przywrócona figura św. Barbary.

„Akademia, będąca
uniwersytetem
technicznym, służy
nauce, gospodarce
i społeczeństwu
przez kształcenie
studentów i rozwój
kadry naukowej oraz
prowadzenie badań
naukowych.
Akademia pielęgnuje
swoje tradycje
i wychowuje studentów
na ludzi mądrych
i prawych, w duchu
odpowiedzialności
zawodowej
i obywatelskiej,
zgodnie ze swoją dewizą:

Labore creata, labori et
scientiae servio
(Z pracy powstałam, pracy
i nauce służę)”.
Ze Statutu Akademii
Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica
w Krakowie
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UNIWERSYTET
NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII
Przekraczamy granice wiedzy
Oprócz tradycyjnych wydziałów ściśle związanych
z górnictwem i hutnictwem, w strukturze Akademii są wydziały, których działalność badawcza
związana jest nie tylko z tradycyjnymi gałęziami
przemysłu, z dziedzinami nauk o Ziemi oraz
nauk technicznych, ale również z dziedzinami
kluczowymi dla rozwoju nowoczesnej gospodarki
takimi jak: nowe materiały, odnawialne źródła
energii, inżynieria biomedyczna czy technologie
informacyjne.

Kształcimy na najwyższym poziomie
Jakość kształcenia w AGH potwierdzają m.in.
wysokie kategorie jednostek AGH w ocenie parametrycznej przeprowadzonej przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oceny wyróżniające
dla kierunków studiów i wydziałów przyznane
przez Polską Komisję Akredytacyjną czy też pierwsza w historii akredytacja europejska dla kierunku
Inżynieria Materiałowa.

Jesteśmy patentową potęgą
O tym, jak twórczym miejscem jest Akademia,
świadczą coroczne raporty Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie zajmujemy czołowe pozycje wśród podmiotów zgłaszających
największą liczbę wynalazków oraz wzorów

użytkowych. Każdego roku uzyskujemy ponad
100 patentów oraz sprzedajemy kilkadziesiąt
licencji. Nasza aktywność jest również widoczna
na arenie europejskiej. AGH jest liderem wśród
polskich szkół wyższych w ilości zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego.

Realizujemy wielokierunkową współpracę
Badania naukowe, kierunki studiów uwzględniające
potrzeby rynku pracy, stypendia fundowane, staże,
praktyki, cykliczne spotkania z pracodawcami oraz
płynny przepływ studentów i absolwentów na rynek
pracy to podstawowe elementy współpracy AGH
z krajowymi i zagranicznymi uczelniami, instytucjami naukowymi, przedsiębiorstwami przemysłowymi
oraz kluczowymi dla gospodarki firmami.

Posiadamy wyjątkowy kampus
akademicki
Kampus AGH jest położony w centrum najpiękniejszego polskiego miasta – Krakowa. Nowoczesna
baza naukowo-dydaktyczna z laboratoriami wyposażonymi w unikatową aparaturę, komfortowe
warunki, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz największe miasteczko studenckie
w Polsce – to tylko niektóre spośród jego licznych
atutów.
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AGH
W RANKINGACH
Ranking Szkół Wyższych
„Perspektywy 2016”
W 17. Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2016”
Akademia Górniczo-Hutnicza zajęła wysokie
6 miejsce w zestawieniu ogólnym oraz 3 miejsce
wśród uczelni technicznych. Zestawienie zostało
oparte na 27 szczegółowych kryteriach, tworzących
sześć głównych kategorii, wśród których znalazły się:
prestiż, potencjał naukowy, efektywność naukowa,
innowacyjność, warunki kształcenia oraz umiędzynarodowienie.

„Kuźnia prezesów”
Akademia Górniczo-Hutnicza zajęła 1 miejsce
w prestiżowym rankingu „Kuźnia Prezesów”.
Z zestawienia, przygotowanego na podstawie analizy karier prawie 490 szefów największych firm
działających w Polsce, wynika, że 7,16% prezesów
to absolwenci naszej uczelni. AGH uplasowała się
na podium rankingu już po raz ósmy.

Nature Index 2016 Rising Stars
W prestiżowym rankingu Nature Index 2016 Rising
Stars AGH jako jedyna polska uczelnia techniczna
znalazła się w zestawieniu prezentującym
25 najlepszych ośrodków badawczych w Europie
Południowo-Wschodniej, zajmując 13 miejsce.
Raport został stworzony na podstawie afiliacji
autorów artykułów publikowanych
w 68 renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych z zakresu nauk przyrodniczych.

Ranking NTU
W 2016 r. AGH została po raz pierwszy sklasyfikowana w rankingu National Taiwan University
(NTU), zajmując wysokie pozycje w obszarze „materials science” oraz „mechanical engineering”.
285 miejsce w dziedzinie „materials science”
jest tym większym sukcesem, że AGH jest jedyną
polską uczelnią ocenioną w tym obszarze. W dziedzinie „mechanical engineering” Akademia zajęła
295 pozycję.
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Ranking
„Webometrics”
Wspaniałym sukcesem
AGH jest 1 miejsce
wśród polskich uczelni
technicznych w rankingu
„Webometrics” (lipiec
2016), który obejmuje
12 000 szkół wyższych
z całego świata.
W prestiżowym gronie
500 szkół wyższych,
których aktywność jest
najbardziej widoczna
w Internecie, znalazły się
tylko trzy polskie uczelnie.

Akademia Górniczo-Hutnicza
to szczególne miejsce z niezwykłą
atmosferą i barwną ponad 100-letnią
historią, miejsce, gdzie powstają idee, rodzą
się sukcesy oraz przyjaźnie na całe życie.

www.agh.edu.pl
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ABSOLWENCI
AGH NA RYNKU
PRACY
Akademia kształci inżynierów, zapewniając kadrę dla polskiej gospodarki.
Wykształcenie, które zdobyć można w AGH, jest bardzo cenione przez
pracodawców – zarówno w kraju, jak i za granicą. Wspaniałe kariery zawodowe
wielu absolwentów uczelni potwierdzają jakość i użyteczność wiedzy zdobytej
w murach AGH.

Wybór szkoły wyższej

93%

absolwentów AGH przed
upływem pół roku
od ukończenia studiów
podjęło pracę lub
kontynuowało naukę

Maj i czerwiec to okres wzmożonej aktywności
na rynku pracy i rynku edukacyjnym. Studenci
początkowych lat studiów najczęściej poszukują
pracy wakacyjnej, starsi stażem już na przełomie
trzeciego roku zaczynają zabiegać o praktyki
i staże, a studenci kończący naukę koncentrują się
na pozyskaniu pracy. Kolejną grupą są maturzyści,
którzy posiłkując się opinią rodziców i znajomych,
planują podjąć studia. Obecny kandydat na studia
jest świadomy konsekwencji dokonania właściwego wyboru szkoły wyższej. Przy podejmowaniu
ostatecznej decyzji bierze pod uwagę szereg
wewnętrznych i zewnętrznych okoliczności, przy

czym jedną z nich jest czynnik zatrudnienia.
Stopień konkurencyjności absolwentów na rynku
pracy staje się więc naturalną weryfikacją systemu kształcenia, a nieodzownym warunkiem jego
skuteczności jest zdolność przewidywania i elastyczna forma programu studiów uwzględniająca
jednocześnie trzy kategorie: profil, zakres i poziom
kształcenia, poziom wiedzy i aspiracje zawodowe
studentów oraz wymagania pracodawców.

Rozpoznanie potrzeb rynku
Przy AGH działa Konwent i Rada Społeczna złożona z przedstawicieli uczelni i kilkudziesięciu
kluczowych podmiotów gospodarczych. W ramach
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Diagram 1. Status zawodowy absolwentów AGH w latach 2008–2015
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wymienionych struktur planuje się tworzenie
nowych kierunków, specjalizacji lub wprowadzanie zmian i modyfikacji do programów studiów,
a umowy pomiędzy AGH i przedsiębiorstwami
zapewniają płynny przepływ studentów i absolwentów na rynek pracy (stypendia fundowane,
praktyki, staże, miejsca pracy). Do tradycji weszły
cykliczne spotkania z przedstawicielami sektora
przemysłowego, podczas których ma miejsce
wzajemna wymiana informacji, sugestii oraz
weryfikacja dotychczasowego procesu kształcenia uwzględniającego potrzeby pracodawców.
Uczelnia prowadzi także wśród pracodawców
sondaże oraz badania jakościowe i ilościowe pod
kątem perspektyw zatrudnienia w kontekście
najbardziej pożądanych i poszukiwanych kwalifikacji zawodowych, znajomości języków obcych
i innych umiejętności pojawiających się na liście
wymagań. Dla pracodawców najwyżej cenionym
u absolwentów AGH jest ukończony kierunek
studiów (81,8%) oraz umiejętności zawodowe
(74,7%). W opinii pracodawców elastyczność
i adaptacja do zmian jest tym lepsza, im bardziej
solidna wiedza kandydata do pracy. Pracodawcy
rekrutując absolwentów uczelni technicznych,
rozszerzają listę oczekiwań, a pożądany profil
kandydata jest wypadkową wielu wymagań.
Wypracowany i wdrożony przez Akademię Górniczo-Hutniczą system dostosowania programu

kształcenia do rzeczywistych potrzeb gospodarki
przy zachowaniu standardów zawodowych jest
wypadkową struktur organizacyjnych, edukacyjnych, rynkowych i ekonomicznych.

Mity i prawdy
Na temat rynku pracy dla absolwentów szkół
wyższych toczy się wiele dyskusji i pojawia
wiele sprzecznych opinii. Z jednych wynika, że to
najbardziej proaktywna grupa zawodowa, przez
innych nazywana „pokoleniem straconym” z uwagi
na wysoki wskaźnik bezrobocia lub wykonywania
pracy niewymagającej dyplomu ukończenia wyższej uczelni, czyli poniżej uzyskanych na studiach
kwalifikacji.
Jedną z metod oceny i weryfikacji programu nauczania w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb rynku
jest monitoring losów zawodowych absolwentów,
który w AGH jest prowadzony od 2008 r. Ponadto
AGH jako jedna z niewielu uczelni podjęła także
badania losów zawodowych absolwentów po trzech,
pięciu i siedmiu latach od ukończenia studiów, a od
roku 2002 prowadzi badania wśród pracodawców
pod kątem nowych wymagań wobec absolwentów
AGH oraz perspektyw ich zatrudnienia.
Uczelnia należy także do nielicznych w Polsce
szkół wyższych prowadzących badania wśród
absolwentów do pół roku od ukończenia studiów,
które mają na celu uczciwą ocenę sytuacji

W gronie absolwentów
Akademii znaleźć można
prezesów największych
przedsiębiorstw
przemysłowych oraz
kluczowych firm w Polsce,
osoby sprawujące funkcje
publiczne (ministrów,
wojewodów, prezydentów
miast), ale także znanych
na całym świecie
artystów.
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Diagram 2. Lokalizacja zatrudnienia
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70%

1,5%

zawodowej absolwentów w odniesieniu do
wykształcenia uzyskanego w macierzystej uczelni
w niedługim czasie po jej opuszczeniu.
Bardzo wysoka jest także liczebność badanej
grupy – każdego roku w badaniach bierze udział
ponad 80% wszystkich absolwentów studiów
stacjonarnych II stopnia AGH, co przekłada się na
rzetelność uzyskanych wyników.
Studenci AGH najczęściej już na piątym roku
koncentrują się na poszukiwaniu pracy w pełnym
wymiarze godzin, stąd 61,2% absolwentów z rocznika 2015 podjęło docelową pracę jeszcze przed
ukończeniem studiów.
Zestawienie wyników badań losów zawodowych
absolwentów AGH z ostatnich siedmiu lat
dowodzi, że należą oni do uprzywilejowanych
grup zawodowych, a ich pozycja jest stabilna,
niezależnie od zmieniającej się koniunktury rynku
(diagram 1). Aktywni zawodowo (zatrudnieni,

prowadzący działalność gospodarczą oraz kontynuujący naukę) absolwenci AGH 2015 stanowili
92,6% badanej populacji. W ostatnich latach
zwiększa się grupa zatrudnionych, a zmniejsza
liczba absolwentów podejmujących działalność
gospodarczą oraz absolwentów kontynuujących
edukację. Powodem jest wzrost zainteresowania
pracodawców absolwentami AGH, co przekłada się
także na ich zarobki: 22,8% zatrudnionych zaraz
po studiach otrzymało wynagrodzenie przekraczające 4500 złotych.

Start zawodowy bez kompleksów
Jedną z przyczyn bezrobocia jest konkurencja
na rynku pracy, czyli rywalizacja o stanowisko
wśród co najmniej kilku kandydatów. Wbrew obiegowym opiniom przywilej selekcji nie obejmuje
wyłącznie grupy pracodawców, ponieważ
52% absolwentów AGH, którzy zakończyli edukację
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Diagram 3. Losy zawodowe absolwentów AGH w latach 2009–2015
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52,5%

51,3%

52,3%
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Więcej niż jedna propozycja zatrudnienia

w 2015 r. otrzymało więcej niż jedną (średnio
trzy) propozycje zatrudnienia i to do nich należał
wybór miejsca pracy (diagram 3). To potwierdza,
że profil uzyskanego wykształcenia oraz wysokie
umiejętności absolwentów AGH są wysoko cenione
i poszukiwane na rynku pracy. Zapotrzebowanie na
określone typy zawodów zawarte są także w „Bilansie Kapitału Ludzkiego 2015”, a jedna z tez brzmi:
„80% pracodawców ma problem ze znalezieniem
specjalistów po kierunkach technicznych i naukach
ścisłych”.

Aspiracje zawodowe
Z przeprowadzonej analizy wynika, że dla
67% badanych priorytetem przy wyborze pracodawcy była możliwość rozwoju zawodowego, co
świadczy o wysokich ambicjach absolwentów AGH
oraz dodatkowo determinuje do poszukiwania
pracy zgodnej z wykształceniem. Na drugiej pozycji
znalazła się wysokość zarobków z wynikiem 52,4%
(diagram 4). Wśród zatrudnionych absolwentów
z rocznika 2015 – 81,6% podjęło pracę całkowicie
lub częściowo zgodną z wykształceniem,

Diagram 4. Losy zawodowe absolwentów AGH w latach 2009–2015
Priorytety przy wyborze pracodawcy

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Możliwość rozwoju
zawodowego
Inne
Brak wyboru

Opinia znajomych

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Wysokość zarobków
Stabilność zatrudnienia

Lokalizacja ﬁrmy
Zgodność oferty
z kwaliﬁkacjami

Świadczenia socjalne
Renoma zakładu pracy

Zainteresowania zawodowe

Kultura ﬁrmy / atmosfera
pracy

2015

Prowadzone badania,
zewnętrzne raporty
i opinia pracodawców
potwierdzają, że
pozycja absolwenta
AGH na rynku pracy jest
stabilna, dając wysokie
prawdopodobieństwo na
zatrudnienie, a następnie
satysfakcjonujący rozwój
zawodowy. Jest to efekt
wybiegającej w przyszłość
strategii uczelni oraz
konsekwentnej realizacji
polityki edukacyjnej
i programu kształcenia
w oparciu o rzeczywiste
potrzeby sektora
gospodarczego.
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Diagram 5. Losy zawodowe absolwentów AGH 2015. Czas poszukiwania pracy
30%
25%

26%
21,3%

20,8%

20%
14,7%

15%
9,6%

10%

7,5%

5%
0%
Nie poszukiwał/a Poniżej
pracy*
1 miesiąca

1-3 miesięcy

4-6 miesięcy

Powyżej 6
miesięcy

Brak danych

*Inicjatywa zatrudnienia ze strony pracodawcy

co potwierdza dostosowanie programu i zakresu
kształcenia w AGH do wymagań pracodawców.
W grupie absolwentów, którzy zaznaczyli częściową zgodność pracy z wykształceniem, większość
stanowiły osoby, których zatrudnienie nie przekraczało kilku tygodni (okres wdrożeniowy), co
utrudniało klasyfikację „zgodności”. Wśród
17,2% pracujących niezgodnie z wykształceniem,
3,5% zadeklarowało, że powodem była zmiana
zawodowych zainteresowań.
Pozycję absolwenta na rynku pracy określa także
status prawny zatrudnienia. Spośród pracujących
absolwentów AGH z rocznika 2015 umowę o pracę
zawarło 73,7% respondentów, a 4% absolwentów
podjęło własną działalność gospodarczą.
23,3% respondentów nie musiało podejmować
działań związanych z poszukiwaniem pracy, bowiem
to pracodawcy wystąpili z inicjatywą zatrudnienia,
a dla kolejnych 50,4% czas poszukiwania pracy
wynosił poniżej trzech miesięcy (diagram 5).

Renoma uczelni
Tak dla pracodawców, jak i dla absolwentów
usankcjonowaną jakość stanowi prestiż i renoma
ukończonej uczelni. W krajach zachodnich to
zjawisko naturalne. Firmy sięgają w pierwszej
kolejności po absolwentów uczelni o ugruntowanej
na rynku pozycji, a i w Polsce renoma uczelni
zaczyna nabierać coraz większego znaczenia.
Dla 75,4% pracodawców ukończenie AGH
przez kandydata do pracy jest dodatkowym

atutem, a 23,4% nie ma na ten temat zdania.
Oceniając wybór uczelni, 77,2% absolwentów
2015 zadeklarowało, że ponownie podjęłoby
decyzję o studiowaniu w AGH, a 15,1% nie miało
na ten temat zdania. Podczas indywidualnych
rozmów (badania jakościowe) podkreślali, że to
także osobista satysfakcja i duma wynikająca
z legitymowania się dyplomem AGH wpływająca na
pozytywną samoocenę i poczucie bezpieczeństwa
na rynku pracy. Nie bez znaczenia i bez wpływu na
przytoczoną opinię ma przebieg kariery zawodowej.

Rozwój i awans zawodowy
Realizację aspiracji zawodowych i statusu ekonomicznego absolwentów AGH dokumentują wyniki
kolejnych badań wykonywanych po trzech latach
od ukończenia uczelni: 77,9% respondentów
uzyskało awans zawodowy, 11,2% zajmowało
stanowiska kierownicze, 85,1% zadeklarowało
wzrost zarobków w odniesieniu do podjętej po
studiach pracy (max. wzrost zarobków to 30 tysięcy złotych), a 29,6% otrzymywało wynagrodzenie
powyżej 6000 zł.
Niewątpliwie dla statystycznego absolwenta AGH
kapitałem wyjściowym i warunkiem progowym
rozwoju zawodowego jest wiedza oraz ukończony
kierunek studiów uczelni, której wysoki poziom
oraz zakres kształcenia nadąża za wymaganiami
rynku pracy, czego dowodzą prowadzone badania
i publikowane rankingi.
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Profesjonalna pomoc w poszukiwaniu
pracy oraz specjalistów
Centrum Karier AGH jest jednostką,
której głównym celem jest nawiązywanie
i podtrzymywanie współpracy pomiędzy
uczelnią a sektorem gospodarczym, co stanowi
dopełnienie wizerunku uczelni, której jakość
kształcenia przekłada się bezpośrednio na wysoki
wskaźnik zatrudnienia absolwentów AGH i ich
konkurencyjność na rynku pracy.
Zakres prac biura obejmuje m.in. przygotowanie
studentów do skutecznego poszukiwania pracy,
promocję uczelni i jej absolwentów wśród
pracodawców, współpracę z przedsiębiorstwami
krajowymi i zagranicznymi, pozyskiwanie ofert
pracy, praktyk i staży, prowadzenie bazy danych
osób poszukujących pracy, organizację targów
pracy (dwie edycje w ciągu roku), prezentacji firm
oraz spotkań rekrutacyjnych na terenie uczelni,
prowadzenie wykładów związanych z rynkiem
pracy oraz warsztatów i szkoleń, kompletowanie
informacji o firmach i wymaganiach stawianych
przez pracodawców, współpracę z organizacjami
studenckimi, szkołami wyższymi i instytucjami
o podobnym profilu w kraju i za granicą.
Centrum Karier AGH oferuje indywidualne,
profesjonalne i bezpłatne konsultacje
prowadzone przez doświadczonych specjalistów,
z których mogą korzystać studenci i absolwenci
AGH oraz kandydaci na studia.
www.ck.agh.edu.pl

Baza ofert pracy i CV to platforma
umożliwiająca m.in. umieszczanie
CV i ofert pracy w dwóch wersjach
językowych (polskiej i angielskiej)
oraz nawiązanie bezpośredniego
kontaktu pomiędzy pracodawcą
a studentem bądź absolwentem,
którego życiorys opublikowany jest
w bazie.
www.praca.ck.agh.edu.pl
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Nauczanie w AGH
jest ściśle powiązane
z praktyką badawczą.
Angażujemy studentów
do aktywnego udziału
w prowadzonych badaniach naukowych.
Stawiamy na innowacyjność i współpracę
w zakresie wymiany
technologii, intensywnie
współpracujemy z renomowanymi polskimi
i światowymi firmami,
które wysoko cenią
naszych absolwentów.

KSZTAŁCENIE
NA NAJWYŻSZYM
POZIOMIE
W Akademii kształci się ponad 33 500 studentów. Oferta kształcenia obejmuje
58 kierunków studiów, w tym 200 specjalności, które prowadzi 16 wydziałów.
Uczelnia oferuje również studia doktoranckie w 25 dyscyplinach naukowych
oraz ponad 100 studiów podyplomowych.

W AGH prowadzone są unikatowe, często o charakterze interdyscyplinarnym studia, które można
dostosować do indywidualnych potrzeb. Co roku
uruchamiane są nowe kierunki studiów, których
programy uwzględniają potrzeby rynku pracy
wynikające z przemian gospodarczych oraz zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Duże zapotrzebowanie na inżynierów
sprawia, że pracodawcy często rywalizują między
sobą, oferując absolwentom naszej uczelni doskonałe warunki zatrudnienia. Nasi wychowankowie
są cenionymi pracownikami firm nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Nasze główne atuty to m.in.:
 ogromny potencjał naukowy,
 u
 międzynarodowienie,
 u
 znanie wśród pracodawców,
 ś cisły związek z przemysłem i światem biznesu,
 m
 ożliwość odbywania praktyk i staży,
 nowoczesne zaplecze dydaktyczno-naukowe,
 dobre warunki socjalne,
 m
 ożliwość rozwijania zainteresowań,
 k ampus akademicki z największym miasteczkiem studenckim w Polsce.
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W strukturze Akademii znajdują się jedyne w skali
Polski jednostki, tj. Wydział Inżynierii Materiałowej
i Ceramiki, Wydział Metali Nieżelaznych, Wydział
Wiertnictwa, Nafty i Gazu, a także jedyny w Europie
Wydział Odlewnictwa, które poprzez przekazywanie
unikatowej wiedzy inżynierskiej kształcą profesjonalistów w wybranych, wyspecjalizowanych branżach.

Dr hab. inż. Edyta
Brzychczy
Pracownik naukowy AGH
„Czym dla mnie jest
AGH? „A” jak atut,
którym niewątpliwie
jest dyplom
ukończenia studiów
rozpoznawalny
w kraju i za granicą.
Spośród naszych
absolwentów wywodzi
się wielu prezesów
największych firm
w Polsce. Uczelnia
zapewnia solidne
wykształcenie i daje
szerokie pole do
rozwoju własnych
pasji i zainteresowań”.

Zgodnie z misją uczelni ogromny nacisk kładziemy
na jakość kształcenia, podejmując wielokierunkowe działania. Jednym z elementów oceny
pracowników AGH jest opinia studentów wyrażona
w ankietach. Jednostką, która koordynuje wszelkie
prace mające na celu utrzymanie procesu kształcenia na najwyższym poziomie, jest Uczelniany
Zespół ds. Jakości Kształcenia.

Znakomita ocena działalności
dydaktycznej uczelni znajduje
odzwierciedlenie m.in.
w raportach Polskiej Komisji
Akredytacyjnej.
Warto podkreślić, że na przestrzeni ostatnich lat
wszystkie kierunki studiów i wydziały uzyskały
pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a część otrzymała wyróżnienia. Wszystkie
wydziały AGH zostały również wysoko sklasyfikowane w ramach oceny parametrycznej jednostek
naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Najwyższą ocenę
– kategorię „A+” – przyznano Wydziałowi Fizyki
i Informatyki Stosowanej.
Zdobycie wykształcenia na najwyższym poziomie,
które uznawane jest na całym świecie, umożliwia
m.in.:
 intensywna nauka języków obcych,
 zintegrowane studia z podwójnym dyplomowaniem (AGH i uczelni zagranicznej),
 możliwość odbywania praktyk i staży za granicą,
 indywidualizacja programów nauczania,
 ciągłe unowocześnianie metod i treści nauczania (np. nauczanie na odległość),
 rozbudowana baza dydaktyczna i socjalna,
 możliwość uzyskania kwalifikacji pedagogicznych.

Poznaj ambasadorów
marki AGH:
www.conaslaczy.agh.edu.pl

W trosce o konkurencyjność naszej oferty na międzynarodowym rynku edukacyjnym rozwijamy
kształcenie w językach obcych. Obecnie oferujemy
kształcenie na 17 kierunkach prowadzonych w całości w języku angielskim (I i II stopień studiów).
Ponadto w naszej uczelni działa Uczelniana Baza
Przedmiotów w Językach Obcych. Obejmuje ona
ponad 160 przedmiotów, które co semestr dostępne
są dla wszystkich studentów AGH. Studenci w porozumieniu z dziekanami macierzystych wydziałów
mogą włączyć je do swojego planu studiów. Program
jest pomyślany również jako oferta edukacyjna dla
wszystkich studentów przybywających do AGH w ramach wymian międzynarodowych.
Wsparciem dla studentów są otwarte e-podręczniki akademickie udostępniane w portalu
„Open AGH e-podręczniki”. Są to wysokiej jakości
recenzowane materiały, które mogą być doskonałą
pomocą w nauce. „Open AGH e-podręczniki” to
cyfrowe podręczniki akademickie, z których można
korzystać na laptopie, tablecie, czytniku czy smartfonie, a także modyfikować i adaptować do swoich
potrzeb. „Open AGH e-podręczniki” to nowatorski
w skali kraju projekt, którego innowacyjność
polega na opracowaniu standardów tworzenia
otwartych e-podręczników akademickich
zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.
Obok otwartych e-podręczników od 2010 r.
studenci mogą również korzystać z otwartych
zasobów edukacyjnych (kursów, prezentacji,
skryptów) udostępnianych w portalu „Open AGH”.
Specjalistyczna wiedza, jaką można zdobyć w trakcie studiów, wymaga solidnych podstaw przede
wszystkim z zakresu tzw. przedmiotów podstawowych, tj. matematyki, fizyki, chemii. Dlatego
też od wielu lat AGH podejmuje szereg działań
zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy
z zakresu wyżej wymienionych przedmiotów zarówno wśród kandydatów na studia w Akademii,
jak i jej studentów (m.in. „Rok Zerowy”, kursy przygotowawcze).
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Akademia Górniczo-Hutnicza oferuje studia
na trzech poziomach kształcenia:
 I stopień (6–7 semestrów) – kończący się
uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera
lub licencjata,
 II stopień (3–4 semestry) – kończący się
uzyskaniem tytułu magistra,
 III stopień – studia doktoranckie –
przygotowujący do samodzielnej
działalności naukowo-badawczej
i dydaktycznej, kończący się uzyskaniem
stopnia naukowego doktora.
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Oferta kształcenia na studiach I i II stopnia
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Budownictwo
Górnictwo i Geologia
Inżynieria Środowiska
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Edukacja Techniczno-Informatyczna
Informatyka Stosowana
Inżynieria Ciepła
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Obliczeniowa
Metalurgia
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki
i Inżynierii Biomedycznej
Automatyka i Robotyka
Elektrotechnika
Informatyka
Inżynieria Biomedyczna
Mikroelektronika w Technice i Medycynie
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Elektronika
Elektronika i Telekomunikacja
Elektronika i Telekomunikacja (w języku angielskim)
Informatyka
Teleinformatyka
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Automatyka i Robotyka
Inżynieria Akustyczna
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa
Inżynieria Mechatroniczna
Inżynieria Mechatroniczna (w języku angielskim)
Mechanika i Budowa Maszyn

www.kandydaci.agh.edu.pl

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Ekologiczne Źródła Energii
Geofizyka
Górnictwo i Geologia
Informatyka Stosowana
Inżynieria Środowiska
Ochrona Środowiska
Turystyka i Rekreacja

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Geodezja i Kartografia
Inżynieria Środowiska
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Ceramika
Chemia Budowlana
Inżynieria Materiałowa
Technologia Chemiczna
Wydział Odlewnictwa
Metalurgia
Wirtotechnologia
Wydział Metali Nieżelaznych
Inżynieria Materiałowa
Metalurgia
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Górnictwo i Geologia
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Wydział Zarządzania
Informatyka i Ekonometria
Zarządzanie
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Wydział Energetyki i Paliw
Energetyka
Technologia Chemiczna
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Fizyka Medyczna
Fizyka Techniczna
Informatyka Stosowana
Wydział Matematyki Stosowanej
Matematyka
Wydział Humanistyczny
Informatyka Społeczna
Kulturoznawstwo
Socjologia
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Studia doktoranckie – III stopnia
15 wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej
posiada uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego doktora w dziedzinie nauk:
technicznych, chemicznych, fizycznych,
o Ziemi, ekonomicznych, matematycznych
w 25 dyscyplinach naukowych: automatyka
i robotyka, biocybernetyka i inżynieria
biomedyczna, biofizyka, budownictwo, budowa
i eksploatacja maszyn, chemia, elektronika,
elektrotechnika, energetyka, fizyka, geologia,
geofizyka, górnictwo i geologia inżynierska,
górnictwo i geoinżynieria, geodezja i kartografia,
informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria
produkcji, inżynieria środowiska, matematyka,
mechanika, metalurgia, nauki o zarządzaniu,
technologia chemiczna, telekomunikacja.
Studia te traktujemy jako niezwykle
ważne ogniwo w rozwoju kadry naukowej
i systematycznie je rozwijamy. Oferta kształcenia
obejmuje studia doktoranckie prowadzone
w całości lub częściowo w języku angielskim.

Studia podyplomowe
AGH oferuje ponad 100 studiów podyplomowych
skierowanych zarówno do specjalistów kadry
inżynierskiej (studia z dziedziny ceramiki,
elektrotechniki, energetyki, gazownictwa, geodezji,
geofizyki, górnictwa, informatyki, mechatroniki,
metalurgii, robotyki, telekomunikacji, inżynierii
finansowej), jak również do osób, które są
zainteresowane zdobyciem nowej specjalizacji,
m.in. w dziedzinie informatyki i grafiki
komputerowej, ochrony środowiska, zamówień
publicznych, BHP, szacowania i zarządzania
nieruchomościami, zarządzania personelem,
przedsiębiorstwem, zarządzania jakością oraz
funduszami UE.
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E-learning
Zastosowanie e-learningu w Akademii Górniczo-Hutniczej obejmuje szereg komplementarnych
działań. Studenci i prowadzący zajęcia mogą
efektywnie korzystać z nowoczesnych środków
przekazu i komunikacji, wykorzystując m.in.
Uczelnianą Platformę e-Learningową. Jednostką
odpowiedzialną za rozwój nauczania z wykorzystaniem Internetu jest Centrum e-Learningu AGH.

Kształcenie ustawiczne
Bartosz Niemczura
Absolwent AGH
„Gromadząc
doświadczenie na
płaszczyźnie naukowej
i prywatnej, rozwijamy
się i dojrzewamy.
W Akademii poznałem
swoje mocne strony,
dzięki którym
dziś spełniam się
zawodowo”.

Akademia posiada bogatą ofertę kursów dokształcających, które kierowane są do bardzo szerokiego
grona odbiorców. Jednostki AGH prowadzą także
specjalistyczne kursy zamawiane przez zakłady
przemysłowe dla swoich pracowników. Oferta kursów nie jest ograniczona wiekowo.
Realizując ideę kształcenia ustawicznego, pragniemy docierać do jak największej liczby grup
społecznych. W uczelni od lat działa Uniwersytet
Otwarty AGH. Jego specyfiką jest interdyscyplinarny charakter wynikający z kontynuacji pierwszego
w Polsce Otwartego Seminarium prof. Walerego
Goetla w AGH, udział przedstawicieli wszystkich
grup wiekowych oraz wykładowców z różnych
rodzajów szkół wyższych z całej Polski, instytutów PAN i resortowych. Problematyka wykładów
w szczególnym stopniu dotyczy postępu w zakresie fizyki, informatyki, humanizacji techniki oraz
optymalnego wykorzystania zasobów przyrody,
działalności prozdrowotnej, a także popularyzacji
kultury.

AGH JUNIOR
AGH JUNIOR to projekt edukacyjny skierowany
do dzieci w wieku przedszkolnym oraz do uczniów
szkół podstawowych, którego celem jest wzbudzenie zainteresowań tematami z zakresu nauk
ścisłych i technicznych. Obejmuje on kilka równoległych działań: warsztaty naukowe dla dzieci,
zwiedzanie Muzeum AGH oraz platformę multimedialną – www.junior.agh.edu.pl. W ramach projektu
wydano również cykl książeczek popularnonaukowych, których autorami są naukowcy z AGH.

Poznaj ambasadorów
marki AGH:
www.conaslaczy.agh.edu.pl
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Akademia Górniczo-Hutnicza jest liderem
projektu „Małopolska
Chmura Edukacyjna”,
którego ideą jest
przekazywanie wiedzy
oraz przybliżanie
osiągnięć naukowych
uczelni wyższych
przy wykorzystaniu
technologii
informacyjnych
i telekomunikacyjnych
poprzez udział uczniów
z wybranych szkół
ponadgimnazjalnych
w wirtualnych
zajęciach, wykładach
i laboratoriach.
Partnerami
przedsięwzięcia są:
Urząd Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego,
krakowskie uczelnie oraz
organy prowadzące licea
i technika.
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BADANIA
ŹRÓDŁEM
INNOWACJI
Rozwijanie badań na najwyższym poziomie, poszukiwanie nowych technologii
znajdujących zastosowanie w przemyśle, tworzenie innowacyjnych rozwiązań –
to nasze priorytety, poprzez które wpływamy na kształt współczesnej nauki
i gospodarki.

Działalność badawcza AGH obejmuje osiem grup
tematycznych:
 Technologie informacyjne,
 Nowe materiały i technologie,
 Środowisko i zmiany klimatyczne,
 Energia i jej zasoby,
 Górnictwo,
 Inżynieria elektryczna i mechaniczna,
 Nauki ścisłe i przyrodnicze,
 Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne.

Na przestrzeni
lat 2005–2016
Akademia uzyskała

700

praw
wyłącznych (patenty
na wynalazki, prawa
ochronne na wzory
użytkowe oraz prawa
ochronne na znaki
towarowe).

Kadrę AGH tworzy ponad 2000 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym blisko 600 samodzielnych
pracowników nauki. Naukowcy prezentują wyniki
swoich prac, organizując i czynnie uczestnicząc co
roku w kilkudziesięciu międzynarodowych i krajowych konferencjach oraz sympozjach naukowych.
Doświadczenie i najwyższe kwalifikacje sprawiają,
że wielu profesorów z AGH pełni ważne funkcje
w prestiżowych gremiach naukowych w Polsce
i poza jej granicami.
Uczelnia realizuje ponad 2000 krajowych projektów badawczych, a także ponad 100 projektów
prowadzonych wspólnie z partnerami zagranicznymi m.in. w ramach następujących programów:

Programy Ramowe UE w tym Horyzont 2020,
Fundusze Norweskie, Fundusze Szwajcarskie,
KIC InnoEnergy, KIC RawMaterials, Europejska
Agencja Kosmiczna, Fundusz Wyszehradzki,
Fundusz Węgla i Stali, EUREKA, COST, ERA,
Programy współpracy bilateralnej, Erasmus+.
Wsparciem dla działalności pracowników jest
nowoczesna aparatura. Posiadamy m.in. jeden
z najpotężniejszych na świecie mikroskopów –
Titan Cubed G-2 60-300, sprzęt technologiczno-pomiarowy, w tym urządzenia pracujące
w warunkach wysokiej czystości, w tzw. clean room
z aparaturą do nanotechnologii i nanodiagnostyki
materiałowej, a także laboratoria wyposażone
w wysokiej klasy aparaturę, takie jak: Laboratorium
Oceny Efektywności Energetycznej i Automatyki
Budynków – AutBudNet posiadające unikatowe
w skali kraju oraz Europy Środkowo-Wschodniej
akredytacje organizacji LonMark International,
RWE AGH Solar Lab, pierwsze na polskich
uczelniach laboratorium LTE, Laboratorium
Pierwiastków Krytycznych AGH-KGHM czy
Laboratorium Mikroelektroniki i Sensorów
Promieniowania.
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Udostępnianie superkomputerów
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET
AGH jest ustanowioną przez KBN jednostką wiodącą w zakresie eksploatacji i rozbudowy miejskiej
sieci komputerowej (MAN) oraz eksploatacji komputerów dużej mocy obliczeniowej (KDM). Centrum
świadczy usługi na rzecz nauki, szczególnie w zakresie sieci komputerowych, mocy obliczeniowych
oraz innych usług informatycznych.
Cyfronet wspiera naukowców poprzez udostępnianie mocy obliczeniowej superkomputerów. Obecnie
są to: najszybszy w Polsce Prometheus (moc obliczeniowa 2,4 PFlops, 48. miejsce na liście TOP500
– najszybszych superkomputerów na świecie – czerwiec 2016) i Zeus (moc obliczeniowa 374 TFlops,
w latach 2008–2015 nieprzerwanie notowany na
liście TOP500, z najwyższą 81. pozycją w 2011 r.).
Zeus jest wciąż intensywnie wykorzystywany przez
środowisko naukowe – w 2015 r. wykonano na nim
prawie 6,5 miliona zadań obliczeniowych o łącznym
czasie obliczeń ponad 10 200 lat!
Sumarycznie w 2015 r. dwa najwydajniejsze
superkomputery z ACK CYFRONET AGH – Zeus
i Prometheus – wykonały ponad 7,5 miliona
zadań obliczeniowych o łącznym czasie
trwania 15 907 lat.
Dzięki uruchomionemu w kwietniu 2015 r. Prometheusowi możliwe jest prowadzenie symulacji
również dla tych zagadnień badawczych, dla których
moc obliczeniowa Zeusa była niewystarczająca.
Cyfronet stanowi centrum kompetencji w zakresie infrastruktur rozproszonych typu gridowego
i cloudowego. Centrum jest inicjatorem i liderem
Konsorcjum PLGrid, dzięki któremu uruchomiono
rodzinę projektów informatycznego wspierania
środowiska naukowego – Program Polskiej Infrastruktury Informatycznego Wspomagania Nauki
w Europejskiej Przestrzeni Badawczej – PLGrid.
W ramach programu PLGrid zbudowano w pełni
funkcjonalną gridową infrastrukturę obliczeniową
dla potrzeb środowisk naukowych w Polsce. Obejmuje ona nie tylko zasoby obliczeniowe wielkiej
mocy, ale także niezbędną pamięć masową, platformy informatyczne i dedykowane dziedzinowe
środowiska obliczeniowe – dostosowane do potrzeb grup naukowców różnych dyscyplin.

Krakowskie Konsorcjum Naukowe
im. Mariana Smoluchowskiego „Materia –
Energia – Przyszłość”, tworzone m.in. przez
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH,
uzyskało status Krajowego Naukowego
Ośrodka Wiodącego na lata 2012–2017.
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Innowacyjne rozwiązania opracowane w AGH
zdobywają uznanie na arenie międzynarodowej.
Poniżej wybrane osiągnięcia naszych naukowców
w roku akademickim 2015/2016.

Prof. Marek Przybylski
Pracownik naukowy AGH
„Jest (…) tylko jedna
taka uczelnia, do
której absolwenci
wracają zawsze, przy
każdej nadarzającej
się okazji. Mimo braku
czasu, dyrektorskich
często obowiązków,
nawału wykonywanej
z wielkim
zaangażowaniem
pracy. Zadzierzgnięte
więzi, pielęgnowane
tradycje, atmosfera
przyjaźni
w uczelnianych
murach czy wreszcie
piękno miasta,
w którym te mury
wyrosły, okazują się
silniejsze! Tą jedyną
i niepowtarzalną
uczelnią jest AGH!”

Na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Technologii
INST 2015, które odbyły się w Tajpeju na Tajwanie, naukowcy
z AGH zdobyli liczne nagrody. Pracownicy Wydziału Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki otrzymali: srebrny medal za
„Urządzenie do oceny stanu technicznego powierzchni cięgien
wykonanych z gumy lub tworzywa sztucznego oraz sposób
oceny stanu technicznego cięgien wykonanych z gumy lub
tworzywa sztucznego”, srebrny medal za „Urządzenie do
stymulacji mięśni i rehabilitacji kręgosłupa”, a także specjalne
wyróżnienie targów INST – Honorable mention oraz nagrodę
specjalną przyznaną przez World Invention Intellectual
Property Associations za „Urządzenie do pionizowania osób
niepełnosprawnych”. Jury doceniło również pracowników
Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii
Biomedycznej, przyznając brązowy medal „Ultraszybkiej
kamerze do zastosowania w bezszumowym cyfrowym
obrazowaniu z wykorzystaniem promieniowania X”.
Podczas IX Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy
Wynalazków IWIS 2015 platynowy medal (wyróżnienie
przyznane po raz pierwszy dla najwyżej ocenionych
rozwiązań) otrzymali naukowcy z Wydziału Inżynierii
Materiałowej i Ceramiki za „Hybrydowy konwerter
energii słonecznej”, złotem nagrodzono „Urządzenie do
ultraszybkiego obrazowania promieniowania X” opracowane
przez pracowników Wydziału Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, z kolei medal
srebrny przyznano dla rozwiązania „Układ monitorowania
zmian wartości i kierunku naprężeń w stropie wyrobiska
kopalnianego lub tunelu” autorstwa naukowców z Wydziału
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.
Kolejną nagrodą dla „Urządzenia do ultraszybkiego
obrazowania promieniowania X” był srebrny medal podczas
Międzynarodowej Wystawy Wynalazków „iENA 2015”
Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty.

a

Naukowcy z Wydziału Odlewnictwa otrzymali na targach
„British Invention Show” w Londynie złoty medal oraz
specjalne wyróżnienie International Invention of the Year
Awards Double Gold za wynalazek „Sposób odlewania
z użyciem symulacji procesu odlewania, system odlewania
wykorzystujący symulację procesu odlewania i baza danych”.
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Prometheus zbudowany według założeń opracowanych
w ACK CYFRONET AGH przez firmę Hewlett-Packard
jest jedną z największych instalacji na świecie opartych
o technologię bezpośredniego chłodzenia cieczą.
Jednocześnie jest również pierwszą tego typu instalacją
w Europie. Dzięki tej technologii Prometheus, o mocy
2,4 PFlops, to jeden z najbardziej energooszczędnych
komputerów tej klasy na świecie.

Dla zobrazowania szybkości pracy superkomputera
można powiedzieć, że w celu dorównania jego
możliwościom, należałoby wykorzystać ponad
50 000 komputerów klasy PC w najmocniejszej
konfiguracji, połączonych superszybką siecią
i zarządzanych specjalistycznym oprogramowaniem.
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Wzajemna świadomość
potrzeb i możliwości
oraz zaufanie
środowiska naukowego
i przedsiębiorców to
kluczowy czynnik sukcesu
transferu technologii,
a zatem zwiększenia
innowacyjności
i konkurencyjności
gospodarki.

TRANSFER
TECHNOLOGII
I WIEDZY
DO GOSPODARKI
Model transferu technologii i komercjalizacji
innowacyjnych rozwiązań w AGH zakłada pełną
synergię dwóch, realizujących różne ścieżki
komercjalizacji, podmiotów: Centrum Transferu
Technologii – jednostki ogólnouczelnianej
AGH oraz spółki celowej prawa handlowego –
Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii
INNOAGH Sp. z o.o. Dodatkowo na uczelni działa
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, który
nieustannie rozwija swoją ofertę o nowe formy
pomocy dla osób, które chcą założyć własną
działalność gospodarczą. Podmioty te współtworzą
kompleksową ofertę dla naukowców, studentów,
administracji i przemysłu.

Centrum Transferu Technologii AGH
Centrum Transferu Technologii AGH zostało
utworzone jako jednostka pozawydziałowa
w 2007 r. W strukturze organizacyjnej CTT AGH
funkcjonują trzy działy: Dział Transferu Technologii,

Dział Ochrony Własności Intelektualnej oraz Dział
Współpracy z Gospodarką.
Dział Transferu Technologii zajmuje się
ochroną własności intelektualnej oraz obsługą
organizacyjną, formalno-prawną i finansową
transakcji transferu technologii w zakresie
sprzedaży i innych form udostępniania praw
własności intelektualnej. Corocznie wzrasta liczba
zawieranych umów dotyczących transferu nie tylko
wynalazków, ale także innych wyników badań takich
jak: know-how, programy i systemy komputerowe,
bazy danych, dokumentacje.
Dział Ochrony Własności Intelektualnej zajmuje
się opracowywaniem oraz składaniem wniosków
o udzielenie praw wyłącznych, zarówno
w procedurze krajowej, jak i międzynarodowej.
Akademia Górniczo-Hutnicza plasuje się w czołówce
polskich instytucji, które złożyły najwięcej
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międzynarodowych zgłoszeń patentowych do
Europejskiego Urzędu Patentowego, jak również
bezpośrednio do Biura Światowej Organizacji
Własności Intelektualnej WIPO (World Intellectual
Property Organization).
Dział Współpracy z Gospodarką zajmuje się szeroko
rozumianym marketingiem oferty badawczej
oraz technologicznej AGH dla przedsiębiorców
i inwestorów. W Akademii Górniczo-Hutniczej
corocznie zawiera się ponad 100 umów, listów
intencyjnych oraz porozumień o współpracy
z przemysłem, administracją i innymi instytucjami.
www.ctt.agh.edu.pl

INNOAGH
Krakowskie Centrum Innowacyjnych
Technologii INNOAGH to spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością działająca od 2010 r., w której
100% udziałów posiada Akademia Górniczo-Hutnicza. Misją INNOAGH jest tworzenie startupów technologicznych, a tym samym rozwijanie
biznesu opartego na wiedzy i nowoczesnych
technologiach.

W ciągu blisko 10 lat
istnienia jednostki w AIP
AGH założono blisko

140

firm,
a ze wsparcia doradczego
skorzystało około
3000 osób.

Zadaniem INNOAGH jest komercjalizacja pośrednia
wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
INNOAGH wspiera wynalazców, merytorycznie
i organizacyjnie, w tworzeniu przedsiębiorstw,
tzw. spółek spin-off, w oparciu o innowacyjne
technologie powstające na AGH. Ważnym zadaniem
INNOAGH jest promowanie idei przedsiębiorczości
akademickiej ze szczególnym uwzględnieniem
komercjalizacji własności intelektualnej w drodze
budowy i rozwoju start-upów.
www.innoagh.pl

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
to działająca od 2007 r. pozawydziałowa
jednostka AGH, której celem jest propagowanie
wśród studentów, doktorantów, absolwentów
i pracowników naukowych postaw
przedsiębiorczych oraz świadczenie bezpośredniej
pomocy w założeniu i prowadzeniu własnej
działalności gospodarczej. Ideą Inkubatora jest
umożliwienie kreatywnym i ambitnym ludziom
założenia własnej firmy przy minimalnych
nakładach finansowych, tak by po okresie inkubacji
mogli już samodzielnie funkcjonować w normalnych
warunkach gospodarczych, wykorzystując zdobyte
doświadczenia oraz niezbędną wiedzę.
www.aip.agh.edu.pl
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Na bazie własności
intelektualnej AGH
powstało dotychczas
blisko 20 eksperckich
i technologicznych firm,
innowacyjnych spółek
spin-off. Kluczowymi
udziałowcami tych spółek
są twórcy, naukowcy,
doktoranci czy studenci
AGH. Wspólnikiem
spółki może być również
inwestor finansowy lub
partner branżowy.
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Kampus AGH
o powierzchni

38 ha

położony jest w obrębie
ulic: al. Mickiewicza,
Reymonta, Buszka,
Tokarskiego, Armii
Krajowej, Gramatyka,
Nawojki oraz
Czarnowiejskiej.
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NAJWIĘKSZY
I NAJPIĘKNIEJSZY
KAMPUS
Atutem AGH jest wyjątkowy kampus akademicki – wszystkie obiekty,
w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne i badania naukowe, jak również:
administracja uczelni, organizacje studenckie, baza sportowo-rekreacyjna oraz
Miasteczko Studenckie AGH położone są w jednej dzielnicy Krakowa.

Lokalizacja w centrum miasta

W ogrodzie rzeźb i skał

Kampus AGH położony jest w centrum Krakowa.
Gmach Główny AGH i Rynek Główny dzieli zaledwie
1 km, dlatego na Stare Miasto można dojść w kilka
minut. Dojazd do dworca głównego w Krakowie,
dzięki szerokiej sieci połączeń autobusowych
i tramwajowych, zajmuje zaledwie 10 minut, a do
portu lotniczego w Balicach – ok. 30 minut.

Zielone skwery usytuowane pomiędzy budynkami
wydziałów są jednocześnie galerią plenerową m.in.
dla prac znanego krakowskiego artysty Bronisława
Chromego („Dwoje”, „Światowid” i „Rybka”) oraz
kilkunastu rzeźb wykonanych z piaskowca. Kompozycje
jedno i wieloelementowe, złożone z kamienia oraz
w poszczególnych przypadkach wchodzące w relacje
ze stalą nierdzewną, żeliwem, marmurem, brązem
i czarnym sjenitem są efektem spotkań plenerowych
studentów Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. Ponadto na skwerze AGH, który dawniej
był częścią Parku Krakowskiego, i w pobliżu gmachu
głównego AGH, wśród okazów skał można spotkać:

Największy w Polsce
Zwarty kompleks budynków AGH położony jest
w jednej dzielnicy Krakowa i rozciąga się na
powierzchni 38 ha. Integralną częścią kampusu jest
Miasteczko Studenckie, które zajmuje 13 ha.

W plebiscycie
architektonicznym
„Kraków – mój dom”
2015 Akademia
Górniczo-Hutnicza
zdominowała
konkurencję aż w dwóch
kategoriach. Zwycięzcą
konkursu w kategorii
architektury użyteczności
publicznej zostało
Centrum Energetyki,
z kolei kampus AGH
otrzymał wyróżnienie
w kategorii architektury
przestrzeni publicznej.
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piaskowce – jasny i czerwony, leukokratyczną
głębinową skałę magmową, czy granitowy eratyk.

Otwarte technologie
Technologiczny charakter uczelni i jej ścisły
związek z przemysłem podkreślają eksponaty przed
budynkami wydziałów, takie jak: koło wyciągowe
wieży szybowej, indywidualny żuraw pompowy,
kombajn ścianowy, wagonik kolejki linowej,
wagonik do podziemnego transportu urobku,
panele słoneczne oraz wał korbowy.
Rejon ul. Akademickiej jest przestrzenią dla
„Ogrodu kolei”, w którym znajduje się słynna
Lokomotywa AGH (parowóz towarowy Ty2-559 serii
Ty2), wagon towarowy oraz największy w Krakowie
i jeden z nielicznych w Polsce – równikowy
zegar słoneczny, zbudowany z oryginalnego koła
wyciągowego z szybu kopalni węgla kamiennego.

Zielone aranżacje
Aranżacje kampusu AGH zmieniają się wraz z porami roku. Wiosną zakwita tu kilkanaście tysięcy
tulipanów, jesienią – dominują lawendy. Bogactwo
zielonej przestrzeni tworzą m.in. platany, lipy,
grusze kolumnowe, klony, derenie, migdałki, buki,
trawy, perukowce, hortensje, krokusy, żonkile, zimowity, runianka, tawulec pogięty i dziesiątki innych
roślin. Uczelniani ogrodnicy dbają o regularne formy krzewów i żywopłotów oraz prowadzą drzewa
na stelażach. Na dobór roślinności mają wpływ
również elewacje budynków, np. do kolorów Centrum Energetyki nawiązują żółte liliowce i czarna
trawa, z kolei dąb czerwony nieprzypadkowo stanął
przed budynkiem Centrum Ceramiki. W okolicach
Lokomotywy AGH rosną piękne różane klomby – to
jedno z ulubionych miejsc studentów oraz krakowian. Ponadto dzięki współpracy z Małopolskim
Towarzystwem Ornitologicznym na drzewach i budynkach zawisło kilkaset budek dla ptaków.
Dom Gościnny AGH „Sienkiewiczówka” położony
jest przy ul. Piłsudskiego 16, blisko krakowskich
Plant. Ta piękna kamienica zawdzięcza nazwę
Henrykowi Sienkiewiczowi, który jak głosi
legenda, napisał w niej „Quo vadis”. W 2014 r.
kapituła jednego z najbardziej prestiżowych
konkursów architektonicznych w Polsce przyznała
„Sienkiewiczówce” tytuł „Fasada Roku” w kategorii
budynek po renowacji.

Przyjazny i bezpieczny
W obrębie kampusu nie brakuje parkingów
samochodowych, stojaków rowerowych oraz
miejsc, w których można odpocząć lub zjeść
obiad w przerwie pomiędzy zajęciami. Większość
budynków posiada specjalne windy oraz podjaz
dy dla osób niepełnosprawnych, a wprowadzone
udogodnienia takie jak: pętle induktofoniczne,
oznakowanie pomieszczeń alfabetem Braille’a czy
stoliki z regulowaną wysokością blatu, pozwalają
studentom bez przeszkód uczestniczyć w życiu
uczelni. Kampus AGH objęty jest całodobowym
monitoringiem, a wszelkie działania w zakresie
bezpieczeństwa na jego terenie określa specjalne

39

Największą inwestycją
w historii AGH jest
nowo powstałe Centrum
Energetyki. To jedyny tego
typu ośrodek w Polsce,
będący unikatem również
w skali europejskiej,
ukierunkowany na
tworzenie innowacyjnych
technologii
energetycznych oraz
na badania w zakresie
czystych technologii
węglowych, fotowoltaiki,
energetyki jądrowej
czy nad sieciami
przesyłowymi.
Nowoczesny kompleks
o powierzchni
15 tys. m kw., wraz
z 40 specjalistycznymi
zespołami
laboratoryjnymi, jest
dostępny dla badaczy
zarówno z AGH,
jak i naukowców
z instytucji krajowych
i zagranicznych.

porozumienie zawarte pomiędzy władzami
uczelni a Komendą Miejską Policji w Krakowie.

Nowoczesne inwestycje
Na przestrzeni ostatniej dekady za sprawą licznych
inwestycji oraz modernizacji obiektów kampus
AGH zyskał bardzo nowoczesne oblicze.
Do najważniejszych z nich należą: Centrum
Informatyki, Centrum Ceramiki, Akademickie
Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH, nowy
budynek Wydziału Energetyki i Paliw, Basen AGH,
Centrum Dydaktyki, Laboratorium Edukacyjno-Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania
Energii w Miękini, Hala Maszyn ACK CYFRONET AGH,

w której znajdują się pomieszczenia techniczne
oraz hale komputerowe w pełni przystosowane do
eksploatacji komputerów dużej mocy obliczeniowej
i systemów pamięci masowej. Z kolei rozbudowa
Biblioteki Głównej przyczyniła się do podniesienia
komfortu korzystania z jej zasobów i usług m.in.
dzięki wprowadzeniu strefy bezpośredniego
dostępu do części księgozbioru. Do kluczowych prac
należy budowa największej inwestycji w historii
uczelni – Centrum Energetyki. Niezmiennie uczelnia
dba również o komfort mieszkańców Miasteczka
Studenckiego AGH, systematycznie modernizując
akademiki oraz kluby studenckie – obecnie
trwa remont legendarnego klubu STUDIO.
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Największe w Polsce Miasteczko
Studenckie AGH

Jakub Rydkodym
Student AGH
„W Akademii
imponowało
mi mnóstwo
rzeczy: renoma,
niepowtarzalna
atmosfera wśród
społeczności
studenckiej, czy
wreszcie piękny,
reprezentacyjny
budynek główny. (…)
Natomiast społeczność
studencka sprawia, że
studiowanie na AGH
jest niezapomnianym
czasem”.

Poznaj ambasadorów
marki AGH:
www.conaslaczy.agh.edu.pl

Miasteczko Studenckie AGH położone jest
pomiędzy ulicami: Reymonta, Buszka, Tokarskiego,
Armii Krajowej, Nawojki i Miechowską. Mieszkańcy
miasteczka mogą dotrzeć w ciągu 10 minut
na uczelnię. Nowoczesne domy studenckie
zapewniają studentom komfortowe warunki –
dostęp do szybkiego Internetu, specjalne miejsca
do nauki, sale telewizyjne oraz sale klubowe.
Standard pokoi jest systematycznie podnoszony.
Pomiędzy akademikami znajdują się boiska
sportowe (w tym nowoczesne boiska ze sztuczną
nawierzchnią do gry w piłkę nożną, piłkę siatkową
i koszykówkę) oraz korty tenisowe. Atutem
miasteczka jest również nowoczesny Basen AGH.
Bliskość krakowskich Błoń oraz Parku Jordana
pozwala biegaczom, rowerzystom i rolkarzom na
aktywne spędzanie czasu w malowniczej, zielonej
scenerii miasta.

Miasteczko Studenckie AGH oferuje
studentom blisko 8000 miejsc
w 20 domach studenckich.
Przez cały rok MS AGH oferuje również miejsca
w komfortowych hostelach. Turyści mogą
skorzystać z oferty, którą wyróżnia atrakcyjna
cena. W lipcu, sierpniu i wrześniu Miasteczko
Studenckie AGH staje się największym hostelem
letnim w Krakowie. W trakcie roku akademickiego
działalność hostelową prowadzi Dom Studencki
Olimp dysponujący 280 miejscami w pokojach
o układzie studyjnym z łazienką oraz aneksem
kuchennym. Oferta hostelowa dostępna jest na
stronie: www.taniehostele.pl

13 ha

powierzchnia Miasteczka
Studenckiego AGH

41

„Miasto w mieście”
 20 domów studenckich
 punkty gastronomiczne,
handlowe i usługowe
 kluby studenckie
 przychodnia medyczna
 boisko do piłki nożnej
 boiska do siatkówki
i koszykówki
 korty tenisowe
 przedszkole
 żłobek
 apteka
 Basen AGH
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Koncerty Zespołu Pieśni
i Tańca AGH „Krakus”
spotykają się z bardzo
gorącym przyjęciem
publiczności – zespół
gościł we wszystkich
krajach Europy
oraz w Azji, Afryce,
Ameryce Północnej
i Południowej. W ciągu
ponad 65-letniej historii
„Krakus” wystąpił na
scenie blisko 5000
razy, zdobywając liczne
nagrody i wyróżnienia
na krajowych
i międzynarodowych
festiwalach.
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AGH
MECENASEM
KULTURY
Obok wiedzy technicznej nasza uczelnia ma również swoje artystyczne oblicze –
o czym świadczy fakt, że w 2015 r. Akademia Górniczo-Hutnicza otrzymała jako
jedyna spośród krakowskich szkół wyższych prestiżowy tytuł „Mecenasa Kultury
Krakowa Roku 2014”.

Festiwale i debaty
Spośród licznych wydarzeń kulturalnych wspieranych przez AGH do najbardziej oryginalnych
należy m.in. „Festiwal Synestezje – Muzyka.
Plastyka. Słowo.”, prezentujący nieszablonową
i ambitną muzykę. To czas happeningów, wystaw
prac plastycznych, pokazów VJ-ów (wizualizacje na
żywo do muzyki) oraz paneli dyskusyjnych. W trakcie festiwalu można zobaczyć artystów tworzących
obrazy i rzeźbiących w metalu – spontanicznie do
muzyki. Z kolei Debaty AGH i miesięcznika „Znak”,
z udziałem wyjątkowych gości, każdorazowo
gromadzą kilkaset osób. Spotkania w holu reprezentacyjnym AGH poprzedza występ DJ-a, który
inspiruje muzycznie tematykę rozmów.

Muzycznie, filmowo i podróżniczo
Akademia Górniczo-Hutnicza obejmuje mecenatem wiele wydarzeń kulturalnych takich jak:
koncerty akustyczne „BezGwaru”; spotkania z podróżnikami „Gwar Świata”; „Muzyczne Pogwarki”

Wiesław Ochman
Śpiewak operowy
Absolwent AGH
„Łącząc w myśli
zawód wykonywany
z wiedzą nabytą
w Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, mogę
powiedzieć, że AGH
to La Scala wiedzy
technicznej”.

zdominowane przez blues, jazz lub folk; „Studio
Kabaretu”; cykliczne pokazy filmów nagrodzonych na festiwalu „Etiuda&Anima”; trwające
ponad pół roku zmagania muzyczne w ramach
festiwalu „DachOOFka”, a także scenę muzyczną
„Plaża AGH”, na której występuje czołówka polskich artystów (ponad 20 wydarzeń muzycznych,
sportowych i kabaretowych).

Centrum Mediów AGH – w AGH powstał
unikatowy projekt medialny (stworzony z połączenia czterech, niezależnych od siebie organizacji:
Studenckiego Radia17, Biuletynu Informacyjnego
Studentów AGH, telewizji i studia produkcyjnego MINE TV AGH oraz Krakowskiej Studenckiej
Agencji Fotograficznej AGH), którego celem jest
rozbudzanie zainteresowań dotyczących teoretycznego i praktycznego funkcjonowania środków
masowego przekazu. Obecnie Centrum skupia
ponad 150 osób, w tym studentów z różnych
krakowskich uczelni.

Poznaj ambasadorów
marki AGH:
www.conaslaczy.agh.edu.pl
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Kluby studenckie
Klub STUDIO to jeden
z największych klubów
koncertowych w Polsce,
w którym występują
znani artyści z Polski
i całego świata. W klubie
Zaścianek cyklicznie
odbywają się koncerty
młodych zespołów,
karaoke z zespołem
grającym na żywo oraz
tzw. śpiewogranie.
Z myślą o wymagających
studentach, szukających
w muzyce ambitnych
dźwięków w klubie
Gwarek organizowane są
koncerty wykonawców
bluesowych, jazzowych
i folkowych. Z kolei
amatorów tańca zaprasza
klub Karlik. Idealnym
miejscem na spotkania
z przyjaciółmi jest klub
Filutek – jego wystrój
pozwala oderwać się
od zgiełku miasta
i spędzić czas w dobrym
towarzystwie przy
smacznym posiłku.

Orkiestra Reprezentacyjna
AGH łączy około
50 muzyków. Artyści
występują zarówno
w klubach krakowskich, jak
i na międzynarodowych
festiwalach. W ciągu roku
akademickiego ORAGH gra
szereg stałych koncertów
w klubie Gwarek oraz
w klubie STUDIO, a także
uświetnia wszystkie ważne
wydarzenia uczelniane.

Studio Muzyczne Kotłownia – profesjonalne
studio muzyczne zostało otwarte w 2014 r. Kotłownia jest siedzibą oraz miejscem prób dla Chóru
i Orkiestry Smyczkowej „Con Fuoco” AGH oraz Orkiestry Reprezentacyjnej AGH. W budynku znajduje
się m.in. duża komora do nagrań wokalnych; mała
komora do nagrań wokalnych, lektorskich i instrumentów solowych; reżyserka z referencyjnym
systemem odsłuchowym opartym na monitorach
Genelec 1034, System Pro Tool HDX z możliwością
rejestracji 32 ścieżek i miksowania, a także rejestracji koncertów na żywo z klubu STUDIO.

Artystyczną stronę uczelni tworzą:
Chór i Orkiestra Smyczkowa „Con Fuoco” AGH
W repertuarze chóru znajduje się wiele utworów,
od średniowiecznych psalmów, poprzez klasyczne
utwory epoki renesansu i baroku, skończywszy na
cztero lub nawet ośmiogłosowych aranżacjach
muzyki współczesnej. Mimo że „Con Fuoco” jest
najmłodszym chórem akademickim wśród krakowskich uczelni, już może poszczycić się wieloma
sukcesami na arenie krajowej i międzynarodowej.
Orkiestra Reprezentacyjna AGH
Artyści wykonują głównie muzykę rozrywkową, filmową, jak również popularne marsze. Dźwiękowa paleta
barw ORAGH składa się z takich instrumentów jak:
flet, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, waltornia, obój,
fagot, tuba, instrumenty perkusyjne oraz gitara. Skład
orkiestry regularnie się zmienia, przybywa nowych
członków, a wielu absolwentów, mimo zakończenia
studiów, kontynuuje muzyczną przygodę z ORAGH.
Zespół Pieśni i Tańca AGH „Krakus”
Najstarszy studencki zespół folklorystyczny w Polsce prezentuje oryginalny polski folklor ludowy.
Pieśni, tańce i obrzędy przedstawione w suitach:
krakowskiej, śląskiej, rzeszowskiej, łowickiej, sądeckiej, lubelskiej, kieleckiej, żywieckiej i beskidzkiej
barwnie opisują piękno tych regionów.
Studencki Klub Taneczny AGH
To najstarszy klub tego typu w Polsce, który od
1955 r. prowadzi kursy tańca, a także szkoli tancerzy w sekcji turniejowej. Kadra SKT AGH wniosła
wielki wkład w rozwój ruchu tanecznego w Polsce,
a jej działania zostały uhonorowane przez Polskie
Towarzystwo Taneczne.
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Dumą uczelni jest
Akademicki Związek
Sportowy AGH Kraków
– jeden z największych
klubów AZS w Polsce,
zrzeszający blisko
800 najlepszych
sportowców środowiska
akademickiego Krakowa,
którzy trenują
w 30 sekcjach.
Profesjonalizm i formę
na najwyższym poziomie
potwierdzają trzy
największe sukcesy
w historii klubu
odniesione na przestrzeni
ostatnich lat – triumf
w klasyfikacji generalnej
Akademickich Mistrzostw
Polski w sezonach
2012/2013, 2014/2015
i 2015/2016.
Do wspaniałych
zwycięstw należy również
srebrny medal podczas
II Europejskich Igrzysk
Studenckich wywalczony
w Rotterdamie
w 2014 r. przez męską
reprezentację piłki
siatkowej.
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SPORTOWI
MISTRZOWIE
Duża liczba różnorodnych sekcji sportowych, znakomita kadra trenerska,
liczne boiska sportowe oraz nowoczesny basen – sprawiają, że AGH przyciąga
wszystkich pasjonatów sportu.

Dbając o rozwój aktywności fizycznej społeczności
akademickiej, uczelnia podejmuje działania
mające na celu promowanie zdrowego stylu
życia. Systematyczne inwestycje w bazę sportową
stale zbliżają nas do celu, jakim jest stworzenie
kompleksowego Centrum Sportu w obrębie
kampusu akademickiego.

trzy wysokiej klasy jachty, kajaki oraz łaźnię
parową. SWFiS AGH jest współorganizatorem
obozów żeglarskich, kajakowych, narciarskich,
rowerowych, a także realizuje alternatywne zajęcia
rehabilitacyjne dla studentów z problemami
zdrowotnymi oraz prowadzi szkolenia w zakresie
pomocy przedmedycznej.

Studenci AGH reprezentują uczelnię podczas
najważniejszych mistrzostw w Polsce i za granicą,
a sportowcy wyczynowi mają możliwość podjęcia
indywidualnego toku studiów oraz uzyskania
stypendiów sportowych. Możliwość trenowania
w różnorodnych sekcjach stwarzają Akademicki
Związek Sportowy AGH Kraków oraz sportowe
kluby studenckie.

Basen AGH jest nowoczesnym kompleksem
sportowo-rekreacyjnym położonym w obrębie
Miasteczka Studenckiego AGH. W obiekcie
znajdują się: 25-metrowy basen sportowy
(posiadający homologację PZP), 25-metrowy basen
szkoleniowy, basen rekreacyjny z hydromasażami,
jacuzzi, zjeżdżalnia, sauny (sucha i mokra), a także
siłownia wyposażona w nowoczesny sprzęt
firmy TechnoGym. Pod okiem doświadczonych
instruktorów Basen AGH oferuje m.in.: naukę
pływania, aquaaerobik, zajęcia fitness, masaże
lecznicze oraz sporty walki. W budynku znajduje
się nowoczesna kręgielnia, bilard, centrum zabaw
dla dzieci, a także restauracja oraz sklep sportowy.

W strukturze uczelni działa Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu AGH, w którym prowadzone są
zajęcia z wychowania fizycznego. Baza sportowa
SWFiS AGH obejmuje: nowoczesne hale ze
sztuczną nawierzchnią, dwie nowoczesne siłownie
o profilu rekreacyjnym oraz siłowym, salę do
aerobiku i ćwiczeń, boisko piłkarskie, sale do
gry w tenisa stołowego, stanowiska treningowe
szermierki dla osób niepełnosprawnych,

Jarosław Królewski
Pracownik naukowy AGH
„Jako członek AZS
AGH miałem okazję
reprezentować
uczelnię na
wielu imprezach
sportowych. Okres
ten uważam za
jeden z najmilszych
i najbardziej
inspirujących w moim
życiu”.

Poznaj ambasadorów
marki AGH:
www.conaslaczy.agh.edu.pl
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Marcin Ryszka
Paraolimpijczyk
Absolwent AGH
„Jestem osobą
niewidomą.
Na uczelni traktowano
mnie zawsze bardzo
indywidualnie,
starając się w jak
najbardziej
wszechstronny
sposób umożliwić
mi przyswojenie
wymaganego
materiału oraz jego
zaliczenie. (…) Właśnie
w AGH umożliwiono
mi zdobycie
wykształcenia
i robienia tego, co
w życiu oprócz nauki
jest dla mnie ważne,
czyli rozwijania
swoich umiejętności
sportowych”.

Poznaj ambasadorów
marki AGH:
www.conaslaczy.agh.edu.pl

AKADEMIA
BEZ BARIER
Nasza uczelnia od 2000 r. realizuje program „AGH uczelnią przyjazną wobec
osób niepełnosprawnych”, którego celem jest kompleksowe rozwiązywanie
problemów, z którymi zmagają się studenci z różnymi niepełnosprawnościami.
Metody i formy kształcenia dostosowywane są do ich indywidualnych potrzeb
wynikających z niepełnosprawności.

Szczególną wagę przywiązujemy do likwidacji
barier architektonicznych, co zwiększa dostępność
obiektów uczelni i umożliwia korzystanie z oferty
AGH każdemu, kto pragnie rozwijać się i zdobywać
wykształcenie. Dbamy o to, aby nowo powstałe
budynki spełniały najwyższe standardy dostępności.
Studenci niesłyszący mogą skorzystać nieodpłatnie z usług tłumaczy języka migowego. Coraz
więcej jednostek AGH posiada pracowników komunikujących się w tym języku. Dla studentów
niedowidzących oraz niedosłyszących organizowane są specjalistyczne lektoraty z języków obcych.
W pracowni tyfloinformatyki studenci niewidomi
i słabowidzący korzystają ze specjalistycznego
sprzętu oraz oprogramowania powiększającego
i czytającego.
Biblioteka pozwala studentom z różnymi
dysfunkcjami na korzystanie ze zbiorów
w alternatywnej formie. Istnieje też możliwość
wypożyczania przez studentów indywidualnego
sprzętu edukacyjno-wspomagającego (np. systemy
FM, dyktafony, powiększalniki itp.). Kompleksowe
wsparcie obejmuje również pomoc psychologiczną.

Ponadto studenci niepełnosprawni mają możliwość
udziału w zajęciach sportowych, jak np. szermierka
na wózkach, ćwiczenia na specjalistycznej siłowni
i basenie.
Działania AGH na rzecz osób niepełnosprawnych
koordynuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych,
które również wspiera inicjatywy Zrzeszenia
Studentów Niepełnosprawnych – pierwszej tego
typu organizacji w Polsce. Studenci mogą tam
zasięgnąć porad prawnych oraz uzyskać pomoc
w kontakcie z władzami uczelni, a także potrzebne
wsparcie w rozwiązywaniu różnych problemów.
Dla studentów organizowane są obozy adaptacyjne,
imprezy integracyjne, warsztaty oraz kursy.

W Akademii Górniczo-Hutniczej
studiuje ok. 500 studentów
niepełnosprawnych.
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Akademia Górniczo-Hutnicza znalazła się
w gronie zwycięzców ogólnopolskiego
konkursu „Lodołamacze 2016”, którego ideą
jest przełamywanie uprzedzeń związanych
z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.
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OTWARCI
NA NOWE
PERSPEKTYWY
Konferencje naukowe, debaty, szkolenia, prelekcje, działalność kół naukowych
oraz organizacji studenckich… – AGH umożliwia wszechstronny rozwój.
Koła naukowe
Studenckie Koła Naukowe stwarzają możliwość
poszerzania wiedzy i umiejętności pod kierunkiem
najlepszych naukowców. Obecnie w AGH działa
łącznie ponad 120 Studenckich Kół Naukowych –
Pionów Górniczego i Hutniczego.
Do najczęściej stosowanych form działalności kół
naukowych można zaliczyć: cykliczne spotkania
szkoleniowe, uczestnictwo w badaniach teoretycznych i doświadczalnych prowadzonych przez
katedry i zakłady, organizację konferencji, seminariów i obozów naukowych, udział w konferencjach
krajowych i międzynarodowych, w studenckiej
wymianie międzynarodowej, wyjazdy badawczo-szkoleniowe, naukowo-turystyczne i rekreacyjne.
Efekty całorocznej pracy studentów są prezentowane na Studenckich Sesjach Kół Naukowych,

odbywających się w ramach tradycyjnych obchodów uczelnianych świąt – Dni Górnika i Hutnika.
Najlepsze prezentowane podczas sesji prace
publikowane są w „Zeszytach Naukowo-Dydaktycznych AGH”, stanowiąc bardzo często początek
kariery zawodowej przyszłego absolwenta.
Wspieranie i rozwój studenckiego ruchu naukowego oraz integracja środowiska i zapewnienie
ciągłości kontaktów absolwentów z aktualnie
pracującymi w kołach studentami i pracownikami
naukowymi, stanowiły podstawę powołania do życia w AGH stowarzyszenia pod nazwą Studenckie
Towarzystwo Naukowe, które jest także organizatorem konkursu na najlepszą pracę dyplomową
„Diamenty AGH”, organizowanego pod patronatem
Rektora AGH.

Piotr Palczewski
Absolwent AGH
„Już po pierwszym
dniu wiedziałem,
że to będzie dobrze
zainwestowany
czas. To właśnie
tu poznałem wielu
rewelacyjnych ludzi.
A teraz, po odbytym
stażu w firmie
motoryzacyjnej wiem,
że absolwenci AGH są
przez pracodawców
postrzegani
jako najlepsi
profesjonaliści
w swoich branżach”.

Poznaj ambasadorów
marki AGH:
www.conaslaczy.agh.edu.pl
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Organizacje studenckie
AGH Cycling Team
Akademicki Klub Grotołazów
Akademicki Klub Turystyki Kajakowej „Bystrze”
Akademicki Klub Żeglarski AGH
Akademicki Związek Sportowy AGH Kraków
Akademickie Koło PCK
BEST AGH Kraków
Centrum Mediów AGH
Biuletyn Informacyjny Studentów AGH
Studenckie Radio17
Krakowska Studencka Agencja Fotograficzna AGH
Telewizja Studencka MINE TV
Chór i Orkiestra Smyczkowa „Con Fuoco” AGH
EESTEC AGH Kraków
Erasmus Student Network AGH
IAESTE AGH Kraków
Klub Organizatorów i Sympatyków Turystyki
„Hawiarska Koliba”
Koło Sportowe „Krabik”
Niezależne Zrzeszenie Studentów AGH
Orkiestra Reprezentacyjna AGH
Ruch Akademicki „Pod Prąd” AGH
Sekcja Akademicka Klubu Wysokogórskiego SAKWa
Sekcja Karate Kyokushin UOS „Sokół”
Society of Petroleum Engineers AGH
Studencki Klub Narciarski FIRN AGH
Studencki Klub Taneczny AGH
Studenckie Koła Naukowe
Koła Naukowe Pionu Górniczego
Koła Naukowe Pionu Hutniczego
Uczelniana Rada Samorządu Studentów
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych

W AGH funkcjonuje ponad 120 kół
naukowych oraz 30 organizacji
studenckich, w których studenci
mogą rozszerzać wiedzę, rozwijać
pasje sportowe, artystyczne,
dziennikarskie, a także realizować
różnorodne projekty.
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Studenci AGH
mają głowy pełne
fantastycznych
pomysłów, czego
przykładem są
liczne projekty
realizowane
zarówno
indywidualnie,
jak i zespołowo
w kołach
naukowych.

Pierwsza na świecie drukarka 3D
zbudowana z klocków LEGO jest dziełem
Piotra Palczewskiego (wyjątkiem jest tylko głowica).
Obszar roboczy to prostopadłościan o wymiarach
13 × 10 × 10 cm. Proces drukowania zaczyna się
od modelowania pożądanego obiektu, następnie
zapisuje się go w formacie STL, a na koniec kopiuje
do programu, który tnie model na poszczególne
warstwy i przekazuje drukarce kody. Żyłka ABS
w głowicy jest podgrzewana do 230 st. C
i wypływa z niej już stopiona. Przesuwając się po
zaprogramowanych trajektoriach, buduje model
nakładając kolejne warstwy i bardzo szybko zastyga.

Rope Rider, którego
twórcami są Grzegorz
Mięsowicz i Michał Łabęcki,
zwyciężył w kategorii hit
komercyjny w KOnkursie
KOnstrukcji Studenckich
KOKOS 2016. Ten mobilny
robot ma za zadanie inspekcję
linii wysokiego napięcia –
samodzielnie porusza się po
przewodach i dokładnie je bada
w poszukiwaniu uszkodzeń.

Zespół Aero Team

ILK AGH zdobył aż trzy medale na najbardziej prestiżowych
zawodach dla przyszłych inżynierów branży lotniczej SAE Aero Design West
– wszystkie w najtrudniejszej
kategorii Advanced.
AGH reprezentowali na zawodach
doświadczeni modelarze: Tomasz
Frąk, Adrian Stępień, Sylwester
Kurneta, Łukasz Wojakowski
i Szymon Byrtek. Celem zawodów
było zbudowanie zdalnie
sterowanego modelu tzw. samolotu
udźwigowego. Modele oceniane
były m.in. przez przedstawicieli
amerykańskiej agencji kosmicznej
NASA oraz specjalistów z koncernów
lotniczych takich jak Boeing czy
Lockheed Martin.
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Studenci z zespołu AGH Space Systems
na poligonie w Drawsku Pomorskim
pomyślnie przetestowali pierwszą rakietę

eksperymentalną stworzoną w całości
w Akademii Górniczo-Hutniczej.
Start odbył się podczas ogólnopolskiego
wydarzenia „Loty Rakiet Eksperymentalnych”
organizowanego przez Polskie Towarzystwo
Rakietowe. Rakieta stworzona przez studentów
AGH ma na celu przede wszystkim umożliwienie,
w niedalekiej przyszłości, przeprowadzania
różnorodnych eksperymentów w przestrzeni
kosmicznej.

Bolid AGH Racing – zespół rywalizuje na
międzynarodowych zawodach Formuła
Student – największych zawodach inżynierskich
dla studentów uniwersytetów z całego świata,
podkreślających prestiż uczelni technicznych.
W sezonie 2016 drużyna wystartowała na: Formula
SAE Italy we Włoszech, Formula Student EAST

na Węgrzech oraz Formula Student Spain na
torze Formuły 1 w Barcelonie. Obecnie w Polsce
istnieje ok. 10 zespołów budujących bolidy Formuły
Student, ale AGH

Racing jest jedynym
reprezentantem polskich uczelni na
tego typu zawodach.
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WIĘŹ
NA CAŁE ŻYCIE
Hasło „AGH” otwiera wiele drzwi oraz sprawia, że na całym świecie możemy
liczyć na to, że pomocną dłoń wyciągnie do nas absolwent Akademii
Górniczo-Hutniczej.

Więź to obok wiedzy najcenniejsza wartość z czasu studiów. Może ona przybierać różne formy: od
koleżeństwa po miłość na całe życie. Te szczególne
relacje kształtują się nie tylko na uczelni, ale także
w ramach praktyk zawodowych, staży, wyjazdów,
kół naukowych, imprez kulturalnych, turniejów
sportowych, karczm, balów, rajdów itp.
Rodzina AGH rozsiana jest po całym świecie.
To jednak nie przeszkadza absolwentom w utrzymywaniu kontaktów, zarówno tych prywatnych jak
i zawodowych. Często miejscem spotkań po latach
jest uczelnia, którą ukończyli.

Klub Absolwentów AGH
Zależy nam, aby wszystkie relacje, które zrodziły
się w murach naszej uczelni – trwały i rozwijały się
jak najpełniej. Tą jedną z najważniejszych jest więź
z uczelnią, dlatego powołaliśmy Klub Absolwentów
AGH, łączący absolwentów studiów I, II i III stopnia
oraz studiów podyplomowych.
www.ka.agh.edu.pl

ŁĄCZY
NAS
AGH!

„Dumą Akademii
Górniczo-Hutniczej
są jej absolwenci.
Klub Absolwentów
AGH powstał,
aby wzmacniać
wyjątkową więź, która
tworzy się w murach
AGH, inspirować
i wzmacniać
wzajemne kontakty,
a także, aby wspierać
wszelkie nowe
inicjatywy łączące
społeczność AGH.”
Prof. Tadeusz Słomka
Rektor AGH
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KONTAKTY
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

www.agh.edu.pl
www.facebook.com/AGH.Krakow
instagram.com/agh.krakow
twitter.com/AGH_Krakow
www.youtube.com/user/tvagh

Informacja o numerach telefonów
tel. 12 617 22 22

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Dziekan: prof. dr hab. inż. Marek Cała
Biuro Dziekana:
bud. A-4, parter, pok. 30, tel. 12 617 21 15
Dziekanat: bud. A-4, parter
studia stacjonarne: pok. 27, 28, tel. 12 617 20 50
studia niestacjonarne: pok. 4, tel. 12 617 20 69
www.gorn.agh.edu.pl
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki
Przemysłowej
Dziekan: dr hab. inż. Tadeusz Telejko, prof. nadzw.
Biuro Dziekana:
bud. B-5, IX p., pok. 910, tel. 12 617 29 14
Dziekanat: bud. B-5, parter, pok. 3-9
studia stacjonarne: tel. 12 617 25 50
studia niestacjonarne: tel. 12 617 38 71
www.metal.agh.edu.pl
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki
i Inżynierii Biomedycznej
Dziekan: dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. nadzw.
Biuro Dziekana:
bud. B-1, parter, pok. 24, tel. 12 617 28 00
Dziekanat: bud. B-1, parter
studia stacjonarne: pok. 29, tel. 12 617 28 87
studia niestacjonarne: pok. 29, tel. 12 617 28 05
www.eaiib.agh.edu.pl

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Dziekan: prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko
Biuro Dziekana:
bud. D-17, parter, pok. 1.22, tel. 12 617 59 10
Dziekanat
studia stacjonarne:
bud. D-17, parter, pok. 1.4, tel. 12 617 59 02,
12 617 59 03, 12 617 59 04
studia niestacjonarne:
bud. D-13, II p., pok. 205, tel. 12 617 51 73
www.iet.agh.edu.pl
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Dziekan: prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz
Biuro Dziekana:
bud. B-2, II p., pok. 202, tel. 12 617 30 85
Dziekanat: bud. B-2, parter
studia stacjonarne: pok. 21, 21a, tel. 12 617 30 50
studia niestacjonarne: pok. 1, tel. 12 617 30 52
www.imir.agh.edu.pl
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Dziekan: prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
Biuro Dziekana:
bud. A-0, II p., pok. 215, tel. 12 617 36 87
Dziekanat: bud. A-0, wysoki parter
studia stacjonarne: pok. 19, tel. 12 617 23 50
studia niestacjonarne: pok. 20b, tel. 12 617 23 69
www.wggios.agh.edu.pl
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Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Dziekan: prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński
Biuro Dziekana:
bud. C-4, I p., pok. 113, tel. 12 617 22 68
Dziekanat: bud. C-4, I p.
studia stacjonarne: pok. 119, 120, tel. 12 617 22 50
studia niestacjonarne: pok. 120, 121,
tel. 12 617 22 51
www.geod.agh.edu.pl
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Dziekan: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa
Biuro Dziekana:
bud. B-8, pok. 0.24, tel. 12 617 22 34
Dziekanat: bud. B-8, parter
studia stacjonarne: pok. 0.22, tel. 12 617 35 35
studia niestacjonarne: pok. 0.22, tel. 12 617 46 29
www.ceramika.agh.edu.pl
Wydział Odlewnictwa
Dziekan: dr hab. inż. Rafał Dańko, prof. nadzw.
Biuro Dziekana:
bud. D-8, I p., pok. 124, tel. 12 617 27 01
Dziekanat: bud. D-8, I p.
studia stacjonarne: pok. 124a, tel. 12 617 27 18
studia niestacjonarne: pok. 123, tel. 12 617 27 07
www.odlewnictwo.agh.edu.pl
Wydział Metali Nieżelaznych
Dziekan: prof. dr hab. inż. Maria Richert
Biuro Dziekana:
bud. A-2, II p., pok. 226, tel. 12 617 26 51
Dziekanat: bud. A-2, I p.
studia stacjonarne: pok. 117, 119, tel. 12 617 26 79
www.wmn.agh.edu.pl
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Dziekan: prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski
Biuro Dziekana:
bud. A-4, I p., pok. 123, tel. 12 617 39 87
Dziekanat: bud. A-1, I p.
studia stacjonarne: pok. 103, tel. 12 617 22 02
studia niestacjonarne: pok. 104, tel. 12 617 22 00
www.wnig.agh.edu.pl

Wydział Zarządzania
Dziekan: dr hab. inż. Piotr Łebkowski, prof. nadzw.
Biuro Dziekana:
bud. D-14, II p., pok. 202, tel. 12 617 42 02
Dziekanat: bud. D-14, parter
studia stacjonarne: pok. 4, tel. 12 617 42 25
studia niestacjonarne: pok. 6, tel. 12 617 43 07
www.zarz.agh.edu.pl
Wydział Energetyki i Paliw
Dziekan: prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała
Biuro Dziekana:
bud. D-4, I p., pok. 122, tel. 12 617 20 66
Dziekanat: bud. D-4, parter
studia stacjonarne:
Energetyka, pok. 18, tel. 12 617 25 68
Technologia Chemiczna: pok. 17, tel. 12 617 20 81
www.weip.agh.edu.pl
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Dziekan: prof. dr hab. Janusz Wolny
Biuro Dziekana:
bud. D-10, pok. 327-328, tel. 12 617 29 53
Dziekanat: bud. D-10, parter
studia stacjonarne: pok. 18, tel. 12 617 29 50
www.fis.agh.edu.pl
Wydział Matematyki Stosowanej
Dziekan: dr hab. Vsevolod Vladimirov, prof. nadzw.
Biuro Dziekana:
łącznik A3-A4, pok. 301, tel. 12 617 31 68
Dziekanat: bud. B-7, I p.
studia stacjonarne: pok. 2.14, tel. 12 617 31 67
www.wms.agh.edu.pl
Wydział Humanistyczny
Dziekan: dr hab. Barbara Gąciarz, prof. nadzw.
Biuro Dziekana:
bud. D-13, parter, pok. 6, tel. 12 617 43 80
Dziekanat: bud. D-13, parter
studia stacjonarne: pok. 23, tel. 12 617 43 90
studia niestacjonarne: pok. 23, tel. 12 617 43 90
www.wh.agh.edu.pl
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Akademickie Centrum Materiałów
i Nanotechnologii AGH
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Marek Przybylski
Sekretariat: bud. D-16, pok. 2.35 tel. 12 617 49 44
www.acmin.agh.edu.pl

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii
INNOAGH
bud. H-A2, III p.
tel. 12 617 36 56
www.innoagh.pl

Centrum Energetyki AGH
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak
Biuro: bud. C-5, I p.
tel. 12 617 55 22
www.ce.agh.edu.pl

Dział Współpracy z Zagranicą
bud. C-1, I p., pok. 108, 109
tel. 12 617 32 57, 12 617 47 83
www.dwz.agh.edu.pl

Studium Języków Obcych
bud. D-11, III p., pok. 304
tel. 12 617 32 03, 12 617 32 04
www.sjo.agh.edu.pl
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
bud. U-12, pok. 204
tel. 12 617 20 22
www.swfis.agh.edu.pl
Biblioteka Główna
bud. U-1
tel. 12 617 32 08
www.bg.agh.edu.pl
Muzeum AGH
bud. C-2, V p.
tel. 12 617 30 43
www.muzeum.agh.edu.pl
Wydawnictwa AGH
DS-Alfa 1
tel. 12 617 32 28
www.wydawnictwoagh.pl
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
bud. U-2, pok. 101
tel. 12 617 36 84
www.rekrutacja.agh.edu.pl

Centrum Obsługi Projektów
bud. C-2, pok. 105
tel. 12 617 49 59
www.cop.agh.edu.pl
Centrum Karier
DS-Alfa 1
tel. 12 617 37 62
www.ck.agh.edu.pl
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Czarnowiejska 50b, I p.
tel. 12 617 41 07
www.aip.agh.edu.pl
Dział Nauczania
bud. C-1, I p., pok. 114
tel. 12 617 32 61
www.dzn.agh.edu.pl
Studia Doktoranckie
bud. C-2, III p., pok. 324
tel. 12 617 31 57
www.doktoranckie.agh.edu.pl
Studia Podyplomowe
bud. C-1, I p., pok. 116
tel. 12 617 32 81
www.podyplomowe.agh.edu.pl

Centrum Dydaktyki
bud. U-2, parter, pok. 011
tel. 12 617 48 29
www.cd.agh.edu.pl

Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska
im. Walerego Goetla
bud. B-3, II p., pok. 202
tel. 12 617 39 22
szkola.imir.agh.edu.pl

Centrum Transferu Technologii
bud. H-A2, III p., pok. 2
tel. 12 617 32 85
www.ctt.agh.edu.pl

Stowarzyszenie Wychowanków AGH
bud. A-0, parter, pok. 1
tel. 12 617 32 84
www.absolwenci.agh.edu.pl
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Uniwersytet Otwarty AGH
bud. D-11, pok. 207
tel. 12 617 39 55
www.tuo.agh.edu.pl
Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH
bud. D-15, ul. Nawojki 11
tel. 12 633 34 26
www.cyfronet.krakow.pl
Uczelniane Centrum Informatyki
bud. C-1, IV p., pok. 401
tel. 12 617 28 53
www.uci.agh.edu.pl
Centrum e-Learningu
ul. Czarnowiejska 50b, II p., pok. 5
tel. 12 617 37 71
www.cel.agh.edu.pl
Basen AGH
bud. U-11, ul. J. Buszka 4
tel. 12 617 48 41
www.basen.agh.edu.pl
Miasteczko Studenckie AGH
bud. U-9, pok. 8
tel. 12 637 43 25, 12 617 34 71
www.miasteczko.agh.edu.pl
Dom Gościnny AGH „Sienkiewiczówka”
ul. Piłsudskiego 16
tel. 12 619 70 10
www.sienkiewiczowka.agh.edu.pl
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
DS-Alfa, parter, pok. 10
tel. 12 622 26 04
www.bon.agh.edu.pl
Uczelniana Rada Samorządu Studentów
bud. S-1
tel. 12 617 39 39
www.samorzad.agh.edu.pl
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Kampus AGH
1. Rektorat
2.	Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
3.	Wydział Inżynierii Metali
i Informatyki Przemysłowej
4.	Wydział Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
5.	Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
6.	Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
7.	Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
8.	Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
9.	Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
10. Wydział Odlewnictwa
11. Wydział Metali Nieżelaznych
12. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
13. Wydział Zarządzania
14. Wydział Energetyki i Paliw
15. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
16. Wydział Matematyki Stosowanej
17. Wydział Humanistyczny
18.	Akademickie Centrum Materiałów
i Nanotechnologii AGH
19. Centrum Energetyki AGH
20. Biblioteka Główna
21.	Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska
im. Walerego Goetla
22. Studium Języków Obcych
23. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
24. Basen AGH
25. Centrum e-Learningu
26.	Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
27. Uczelniane Centrum Informatyki
28. Dział Nauczania
29. Centrum Studentów Zagranicznych
30. Centrum Dydaktyki
31. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
32. Miasteczko Studenckie AGH
33. Uczelniana Rada Samorządu Studentów
34. Centrum Karier
35. Centrum Transferu Technologii
		Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii
INNOAGH
36. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
37. Dział Współpracy z Zagranicą
38. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
39. Muzeum AGH
40. Muzeum Geologiczne WGGiOŚ
41. Wydawnictwa AGH
42. Akademickie Centrum Kultury Klub STUDIO
43. Klub Studencki Gwarek
44. Klub Studencki Zaścianek
45. Klub Studencki Karlik
46. Klub Studencki Filutek
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FUNKCJE BUDYNKÓW:
baza naukowo-dydaktyczna
baza mieszkaniowa
Miasteczka Studenckiego AGH
obiekty o funkcjach usługowych

punkt informacyjny
brama główna AGH
AED
stołówka
przystanek autobusowy MPK
stacja KMK Bike
nazwa przystanku
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