Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
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SZEROKA OFERTA
KSZTAŁCENIA

Oferta kształcenia obejmuje
58 kierunków studiów, w tym
ponad 200 specjalności
prowadzonych na 16 wydziałach.

100

1913

PONAD 100-LETNIA
TRADYCJA

Akademia została powołana
w 1913 r. Po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości
Naczelnik Państwa Marszałek
Józef Piłsudski w 1919 r. dokonał
uroczystego otwarcia
Akademii Górniczej.

STUDIA
DOKTORANCKIE

Najzdolniejsi absolwenci
mogą zdobywać wiedzę
w ramach studiów III stopnia
w 25 dyscyplinach naukowych.

33 500
STUDENCI AGH

STUDIA PODYPLOMOWE
Akademia prowadzi
ponad 100 kierunków
studiów podyplomowych,
umożliwiając specjalistom
podnoszenie kwalifikacji.

25

dlaczego

AGH?

AGH jest jedną
z największych uczelni
technicznych w Polsce
pod kątem liczby
studentów.

700

1000

2000

Bazę naukowo-dydaktyczną AGH
tworzy ponad 700 laboratoriów
z unikatową aparaturą
badawczą, w tym m.in.
Prometheus – najpotężniejszy
superkomputer w historii Polski.

Uczelnia posiada ponad 1000 umów
o współpracy z krajowymi oraz
zagranicznymi uczelniami, instytucjami
naukowymi, przedsiębiorstwami
przemysłowymi oraz kluczowymi dla
gospodarki firmami.

Kadrę uczelni stanowi
ponad 2000 pracowników
naukowych, w tym ponad
600 samodzielnych
pracowników nauki.

NOWOCZESNE
LABORATORIA

WSPÓŁPRACA KRAJOWA
I ZAGRANICZNA

KADRA
NAUKOWA

nowoczesny uniwersytet
techniczny
Akademia Górniczo-Hutnicza
to nowoczesny uniwersytet
techniczny, w którym nauki ścisłe
mają bardzo silną reprezentację
i stanowią podstawę rozwoju
maksymalnie szerokiego
spektrum nauk stosowanych oraz
stopniowo wzrastającej roli nauk
humanistycznych.
Badania naukowe są podstawą
wysokiego poziomu kształcenia
i rozwoju kadry, stanowiąc jeden
z fundamentalnych elementów
funkcjonowania i pozycji uczelni.

lider innowacyjności
AGH jest liderem wśród polskich
szkół wyższych w ilości zgłoszeń
patentowych do Europejskiego Urzędu
Patentowego. O tym, jak twórczym
miejscem jest Akademia, świadczą
również coroczne raporty Urzędu
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

kuźnia prezesów
Z zestawienia przygotowanego na
podstawie analizy karier prezesów
blisko 500 największych firm
działających w Polsce, wynika, że co
dziesiąty z nich jest absolwentem
Akademii Górniczo-Hutniczej.
AGH uplasowała się na podium
rankingu już po raz ósmy.

93%
82%
61%
23%

absolwentów do pół roku
od ukończenia studiów
podjęło pracę bądź
kontynuowało naukę
absolwentów podjęło
pracę zgodną
z wykształceniem
absolwentów
zostało zatrudnionych przed
obroną pracy dyplomowej
absolwentów nie poszukiwało
pracy – to pracodawcy wyszli
z inicjatywą zatrudnienia
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zdobywaj
wiedzę
ponad
1000 umów
Naszymi partnerami są krajowe
oraz zagraniczne firmy, kluczowe
w swoich branżach zakłady
przemysłowe, międzynarodowe
koncerny, korporacje, instytuty
badawcze, w tym m.in.:
� ABB � ArcelorMittal
Poland � Brembo Poland �
Capgemini Polska � Cemex
Polska � Cersanit � Cisco
� Comarch � Delphi Poland
� Dressta � Energa �
Ericpol � FANINA � Fakro �
Grupa Azoty � Grupa LOTOS
� HAFNER � IBM Polska �
Inglot � Jastrzębska Spółka
Węglowa � KGHM Polska
Miedź � KOŁO � Kopalnia Soli
„Wieliczka” � Lafarge � MAN
Bus � Mesko � Motorola
Solution System Polska �
Nokia Solutions and Networks
� NEMAK Poland � NEWAG
� NeoStrain � Opoczno �
PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna � PGE
Polska Grupa Energetyczna �
Pilkington Automotive Poland
� Polski Koncern Naftowy
ORLEN � Pratt & Whitney �
PZL-Świdnik � RAFAKO
� RWE Polska � SEFAKO
� Siemens � Sabre Polska
� SGL Carbon � SSAB �
TAURON Polska Energia �
Termet � Valeo Autosystemy
� Volkswagen Motor Polska
� ZC „Bolesławiec” �
ZM „Ropczyce” � i wiele innych.
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System kształcenia przyjęty w AGH zmierza do
kształtowania u studentów umiejętności logicznego,
konstruktywnego i perspektywicznego myślenia,
podejmowania rozsądnych decyzji oraz szybkiego i trafnego
wnioskowania.

siła partnerstwa z przemysłem
i biznesem
Akademia współpracuje z kluczowymi podmiotami gospodarczymi,
a efektami tej współpracy są:
 nowe kierunki i specjalizacje uwzględniające potrzeby rynku pracy,
 umowy pomiędzy AGH a przedsiębiorstwami zapewniające płynny
przepływ studentów i absolwentów na rynek pracy:
stypendia fundowane, praktyki, staże, miejsca pracy,
 cykliczne spotkania z przedstawicielami sektora przemysłowego,
podczas których ma miejsce wzajemna wymiana informacji,
sugestii oraz weryfikacja dotychczasowego procesu kształcenia
uwzględniającego potrzeby pracodawców.

przed Wami cały świat!
Ważnym elementem kształcenia w AGH jest możliwość
odbywania studiów i praktyk za granicą, a także równoległego
studiowania na dwóch uczelniach (krajowej i zagranicznej) –
podwójne dyplomowanie. Obecnie AGH ma podpisanych
25 umów o podwójnym dyplomowaniu z uczelniami w Finlandii,
Francji, Japonii, Niemczech, Portugalii i na Ukrainie oraz ponad
400 umów z uczelniami w Europie w ramach programu Erasmus+.

nieobce – języki obce
Uczelniana Baza Przedmiotów w Językach Obcych oferuje
ponad 140 przedmiotów w językach obcych, dzięki którym
możesz doskonalić specjalistyczne słownictwo techniczne
w językach angielskim, niemieckim, francuskim czy rosyjskim,
w następujących dziedzinach: inżynieria, technologia produkcji,
budownictwo; technologie informacyjne i komunikacyjne
(ICTs); nauki przyrodnicze, matematyka, statystyka; biznes
i administracja; nauki humanistyczne i społeczne.

liczy się

wiedza,
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którą możesz wykorzystać

w praktyce

Przykładowe programy wymiany:
Erasmus+ jest programem stypendialnym

skierowanym do studentów odbywających część
studiów lub praktyk (w tym absolwenckich)
w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinie,
Norwegii, Turcji i byłej Jugosłowiańskiej Republice
Macedonii (FYROM). W ramach programu możliwa
jest również wymiana z krajami partnerskimi.
www.erasmusplus.agh.edu.pl;
SMILE – to program wymiany studentów z uczelniami
należącymi do sieci Magalhães. AGH jest członkiem
programu SMILE, umożliwiającego wymianę
studentów z krajami Ameryki Łacińskiej takimi jak:
Meksyk, Chile, Wenezuela, Peru, Kolumbia;
T.I.M.E. – jest programem dwukulturowego
kształcenia zakończonego podwójnym dyplomem,
w ramach którego AGH współpracuje z czterema
francuskimi uczelniami;
CEEPUS – wyjazd do Albanii, Austrii, Bułgarii,
Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Macedonii, Rumunii,
Słowenii, Serbii, na Węgry, Słowację oraz do Bośni
i Hercegowiny;
Vulcanus – wyjazd do Japonii;
HUSTEP – wyjazd do Japonii;
Shibaura Institute of Technology – wyjazd do Japonii.

400

umów z uczelniami
w ramach programu
Erasmus+

Programy podwójnego
dyplomowania to inicjatywa pozwala-

jąca studentom II lub III stopnia na uzyskanie
dyplomów dwóch uczelni równolegle.
Pięć powodów:
uzyskanie dwóch dyplomów ukończenia studiów
wyższych w tym samym czasie
unikatowe połączenie dwóch powiązanych
obszarów tematycznych z różnym podejściem
konkurencyjność na rynku pracy
zdobycie ciekawego doświadczenia
w środowisku międzynarodowym
wyróżnienie się spośród innych studentów

250

umów generalnych
z uczelniami

W

60

krajach

odkrywaj
i rozwijaj
pasje
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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
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Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych
Zespół Pieśni i Tańca AGH „Krakus”
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Bądź w formie 5
z AZS AGH Kraków

Koła naukowe

Twórz autorskie projekty

Akademicki Związek Sportowy
AGH Kraków jest jednym
z największych klubów AZS
w Polsce, zrzesza blisko
800 najlepszych sportowców
środowiska akademickiego
Krakowa, którzy trenują
w 30 sekcjach.

Koła naukowe są idealnym miejscem dla aktywnych osób, które chcą sprawdzić
teorię w praktyce, realizować autorskie projekty i wprowadzać w życie nowe
pomysły. Obecnie w AGH działa łącznie ponad 120 studenckich kół
naukowych.

twoja

Członkowie kół spotykają się cyklicznie na szkoleniach, uczestniczą zarówno
w badaniach teoretycznych, jak i praktycznych. Studenci organizują również
konferencje, seminaria oraz obozy naukowe, biorą także udział w krajowych
i międzynarodowych konferencjach oraz studenckich wymianach i wyjazdach
badawczo-szkoleniowych oraz naukowo-turystycznych i rekreacyjnych.

Sekcje AZS
aerobik sportowy
badminton
brydż
jeździectwo
judo
karate
kolarstwo górskie
koszykówka kobiet
koszykówka mężczyzn
lekkoatletyka
narciarstwo
piłka ręczna kobiet

piłka nożna mężczyzn
pływanie
tenis stołowy
trójbój siłowy

przyszłość
zaczyna się

od odważnych

pomysłów

samoobrona
snowboard
piłka siatkowa kobiet
piłka siatkowa mężczyzn
siatkówka plażowa
szachy
wioślarstwo
wspinaczka sportowa
żeglarstwo

piłka ręczna mężczyzn
futsal kobiet

Do największych
sukcesów AZS AGH
należy trzykrotny
triumf
w klasyfikacji
generalnej
Akademickich
Mistrzostw Polski
w sezonach
2012/2013, 2014/2015,
2015/2016.
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poczuj
niesamowitą
więź
Wspólne zajęcia, wykłady, laboratoria, w tym godziny spędzone na nauce
i tworzeniu projektów… Tej naukowej stronie towarzyszą tradycyjne bale
oraz rajdy wydziałowe, w których uczestniczą również wykładowcy, a liczne
wydarzenia mocno integrują społeczność akademicką. Atmosfera przyjaźni,
życzliwość, gotowość do niesienia pomocy… Tak tworzy się silna więź, która
począwszy od etapu studiów – trwa przez całe życie.

przyjaźnie
na całe życie

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
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Kraków jest blisko
Was
ok.
5h

Toruń

ok. 8 h

ok. 5 h
Warszawa
Toruń

Zielona Góra

ok. 5,5 h

Warszawa
ok.
3h

Zielona Góra

ok. 3 h

ok.
3,5 h

Kraków jest jednym

ok. 4 h

ok. 2,5 h

z najpiękniejszych miast Europy.
Tu tworzy się nauka, kultura i sztuka.
Teatry, opera, muzea, galerie, a także
liczne koncerty, festiwale, imprezy
plenerowe nadają mu wyjątkowy klimat.
W stolicy Małopolski studiuje blisko 180 tys.
studentów i to właśnie dzięki nim oraz Wam
– przyszłym studentom – miasto tętni życiem.

AGH Mecenasem Kultury Krakowa
W 2015 r. Akademia jako jedyna spośród krakowskich szkół wyższych otrzymała
prestiżowy tytuł „Mecenasa Kultury Krakowa 2014” – za najciekawszą formę
i efektywność mecenatu. Program kulturalny w klubach STUDIO, Gwarek
oraz Zaścianek należy do najbogatszych wśród klubów akademickich
w Polsce. Uczelnia zrealizowała także znaczne inwestycje, tworząc Centrum
Mediów AGH oraz Studio Muzyczne „Kotłownia”. Ponadto AGH wspiera wiele
powołanych przez siebie organizacji z obszaru kultury.

Rzeszów
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kampus AGH
w centrum miasta
Wszystkie wydziały, organizacje studenckie, Miasteczko Studenckie AGH
wraz z klubami studenckimi oraz bazą sportową położone są w jednym
miejscu, tworząc zwarty kompleks, dlatego możesz planować wiele zajęć,
nie tracąc przy tym czasu na dojazdy!

38 ha

powierzchnia
kampusu AGH
10 min

najpiękniejszy w Krakowie

do Rynku Głównego

Nowoczesne budynki, galeria plenerowa rzeźb i skał, instalacje i eksponaty
związane z działalnością badawczą wydziałów, obiekty małej architektury
oraz zieleń w wyjątkowej aranżacji – w 2015 r. kampus AGH otrzymał
prestiżowe wyróżnienie w konkursie „Kraków – mój dom” w kategorii
architektury przestrzeni publicznej.

10 min

największe w Polsce Miasteczko Studenckie

do portu lotniczego
w Balicach (autobusem)

Miasteczko Studenckie AGH oferuje studentom blisko
w 20 domach studenckich.

8000 miejsc

do Dworca
Głównego
(tramwajem lub autobusem)

30 min

Miasteczko Studenckie
wysokość opłat: od 340 do 390 zł/mc
ok. 10 lokali gastronomicznych,
a także supermarket, punkty ksero,
apteka, bankomaty, paczkomat
i serwisy komputerowe
5 klubów studenckich: Zaścianek,
Karlik, Gwarek, Filutek oraz STUDIO
– jeden z największych klubów
koncertowych w Polsce
strefa aktywnego wypoczynku:
boiska do gry w piłkę nożną, piłkę
siatkową i koszykówkę, korty
tenisowe oraz Basen AGH
(m.in. z nowoczesną siłownią,
klubem fitness oraz kręgielnią),
a ponadto – bliskość krakowskich
Błoń oraz Parku Jordana
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syllabus AGH
Jeżeli chcesz lepiej poznać wybrany
kierunek oraz dowiedzieć się, jakie
wykłady, ćwiczenia, czy laboratoria
będą realizowane w trakcie studiów, kto
będzie prowadzić zajęcia i czego będzie
wymagać – wejdź na stronę:
syllabuskrk.agh.edu.pl

wejdź na stronę

i poznaj AGH
www.kandydaci.agh.edu.pl

Studia III stopnia
(doktoranckie)

www.doktoranckie.agh.edu.pl

Studia podyplomowe

www.podyplomowe.agh.edu.pl
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kierunki studiów
2017/2018
Specjalności dostępne są
na studiach II stopnia

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

CHEMIA BUDOWLANA

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI,
INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
I CERAMIKI

Specjalności:
Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu
Komputerowe systemy sterowania

EDUKACJA TECHNICZNO–INFORMATYCZNA

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI
PRZEMYSŁOWEJ

Specjalności:

Specjalności:

Automatyka i metrologia
A
 utomatyzacja w górniczych systemach
maszynowych
Automatyzacja w systemach transportowych
Robotyka

EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA ENERGII

BUDOWNICTWO

Edukacja informatyczna
Edukacja techniczna
Metaloplastyka i kształtowanie objętościowe

WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY
ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
Specjalności:
Geotechnika i budownictwo specjalne
Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
Konstrukcje budowlane i inżynierskie
R
 enowacja i modernizacja obiektów
budowlanych

CERAMIKA
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
I CERAMIKI
Specjalności:
Ceramika techniczna i konstrukcyjna
Materiały dla konserwacji i rewitalizacji
Wzornictwo ceramiki i szkła

ELEKTRONIKA
WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI
I TELEKOMUNIKACJI

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS
WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI
I TELEKOMUNIKACJI
Specjalności:
Sieci i usługi (również w języku angielskim)
Sensory i mikrosystemy
Systemy wbudowane
U
 rządzenia i systemy teleinformatyczne (tylko
w ofercie studiów niestacjonarnych)
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ELEKTROTECHNIKA

GEOFIZYKA

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI,
INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY
ŚRODOWISKA

Specjalności:

Specjalności:

Automatyka i metrologia
 Automatyka przemysłowa i automatyka
budynków
Elektroenergetyka
Energoelektronika i napęd elektryczny
I nżynieria elektryczna w pojazdach
samochodowych
Pomiary technologiczne i biomedyczne
Smart Grids Technology Platform

Geofizyka stosowana
Applied Geophysics

ENERGETYKA
WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW
Specjalności:
Ciepłownictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja
Energetyka jądrowa
Energetyka wodorowa
Modelowanie komputerowe w energetyce
Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne
U
 rządzenia, sieci i systemy
elektroenergetyczne
Zrównoważony rozwój energetyczny
Sustainable Energy Development

FIZYKA MEDYCZNA
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Specjalności:
Dozymetria i elektronika w medycynie
Techniki obrazowania i biometria

FIZYKA TECHNICZNA
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

GÓRNICTWO I GEOLOGIA
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY
ŚRODOWISKA
Specjalności:
Geologia górnicza
Geologia i prospekcja złóż
Geologia inżynierska i geotechnika
Geologia naftowa
Hydrogeologia i geologia inżynierska
Kamień w architekturze i drogownictwie
Kartografia geologiczna
Mineralogia stosowana z gemmologią
Economic Geology
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
Specjalności:
G
 eomechanika górnicza i budownictwo
podziemne
Górnictwo odkrywkowe
Górnictwo podziemne
Przeróbka surowców mineralnych
Wentylacja kopalń
Mining Engineering
WYDZIAŁ WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU
Specjalności:
E
 konomika i zarządzanie produkcją
w przemyśle naftowym i gazownictwie
Eksploatacja złóż surowców płynnych
Gazownictwo ziemne
Ochrona środowiska w gospodarce
Wiertnictwo i geoinżynieria
Zagospodarowanie i ochrona wód

WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII
ŚRODOWISKA
Specjalności:
Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
Geoinformacja i geodezja górnicza
Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja
Geomatyka
Gospodarka nieruchomościami i kataster

wybierz

kierunek

i poznaj go w syllabusie

syllabuskrk.agh.edu.pl
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INFORMATYKA
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI,
INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
Specjalności:
Grafika komputerowa
Inżynieria oprogramowania i systemów
S
 ystemy informatyczne w produkcji
i administracji
Systemy inteligentne
Systems Modelling and Data Analysis
WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI
I TELEKOMUNIKACJI
Specjalności:
Wytwarzanie oprogramowania

INFORMATYKA I EKONOMETRIA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

INFORMATYKA SPOŁECZNA
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

INFORMATYKA STOSOWANA
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Specjalności:
Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów
Modelowanie i analiza danych
Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY
ŚRODOWISKA
Specjalności:
Geoinformatyka
M
 odelowania i systemy informatyczne
w geofizyce
Oprogramowanie i bazy danych w geologii
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI
PRZEMYSŁOWEJ
Specjalności:
Informatyka w hutnictwie
Informatyka w technice cieplnej
Inżynieria obliczeniowa
Modelowanie i technologie informacyjne
Systemy informatyki przemysłowej
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INŻYNIERIA AKUSTYCZNA

INŻYNIERIA MECHANICZNA I MATERIAŁOWA

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI

Specjalności:
Drgania i hałas w technice i środowisku
Inżynieria dźwięku w mediach i kulturze

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI,
INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
Specjalności:
Biomechanika i robotyka
Bionanotechnologie
Informatyka i elektronika medyczna
Inżynieria biomateriałów

INŻYNIERIA CIEPŁA
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI
PRZEMYSŁOWEJ
Specjalności:
Ekoenergetyka
Powłoki i warstwy ochronne w energetyce

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI

INŻYNIERIA MECHATRONICZNA
MECHATRONIC ENGINEERING
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI
Specjalności:
Projektowanie mechatroniczne
Systemy inteligentne
Wytwarzanie mechatroniczne
Mechatronic Design

INŻYNIERIA NAFTOWA I GAZOWNICZA
WYDZIAŁ WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU
Specjalności:
Inżynieria gazownicza
Inżynieria naftowa
Wiertnictwo naftowe

INŻYNIERIA OBLICZENIOWA
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI
PRZEMYSŁOWEJ

INŻYNIERIA PROCESÓW ODLEWNICZYCH

Specjalności:

WYDZIAŁ ODLEWNICTWA

Biomateriały i kompozyty
Materiały funkcjonalne
Mikro i nanotechnologie materiałowe
Functional Materials

Odlewnictwo
Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne

WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI
PRZEMYSŁOWEJ
Specjalności:
Inżynieria jakości
Inżynieria powierzchni
Inżynieria spajania
Inżynieria spieków metalicznych i kompozytów
Inżynieria stali i stopów specjalnych
Materiały dla energetyki i lotnictwa
Przetwórstwo stopów i materiałów specjalnych
Advanced materials – Processing and
Characterization
WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH
Specjalności:
Inżynieria materiałów metalicznych
Materiałoznawstwo metali nieżelaznych
Modern Materials, Design and Application

Specjalności:

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII
ŚRODOWISKA
Specjalności:
Inżynieria komunalna
Inżynieria wodna
Systemowe zarządzanie środowiskiem
Systemy informacji o środowisku
Systemy i techniki ochrony środowiska
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY
ŚRODOWISKA
Specjalności:
Gospodarka odpadami
Hydrogeologia stosowana i geotechnika
Inżynieria mineralna
Inżynieria zrównoważonego rozwoju
Odnawialne źródła energii
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WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
Specjalności:

Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne
Transport linowy
Wibroakustyka i inżynieria dźwięku

Inżynieria kształtowania środowiska
Monitoring w inżynierii środowiska
Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
Zagospodarowanie surowców i odpadów

METALURGIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE
PROCESÓW INŻYNIERSKICH

Specjalności:

WYDZIAŁ ODLEWNICTWA
Specjalności:
W
 irtualizacja procesów odlewniczych
Virtualization of Foundry Engineering

KULTUROZNAWSTWO
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
Specjalności:
K
 omunikacja wizualna i projektowanie
graficzne
Ochrona dóbr kultury i dóbr natury
P
 rojektowanie graficzne w kulturze nowych
mediów

MATEMATYKA
WYDZIAŁ MATEMATYKI STOSOWANEJ
Specjalności:
Matematyka finansowa
Matematyka obliczeniowa i komputerowa
Matematyka ubezpieczeniowa
Matematyka w informatyce
M
 atematyka w naukach technicznych
i przyrodniczych
Matematyka w zarządzaniu

WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI
PRZEMYSŁOWEJ
Informatyka w technologii materiałów
Metaloznawstwo i obróbka cieplna
Metalurgia ekstrakcyjna
Plastyczna przeróbka metali
Technika cieplna
WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH
Specjalności:
Metale szlachetne w przemyśle i jubilerstwie
Metalurgia i recykling metali nieżelaznych
Przeróbka plastyczna

MIKROELEKTRONIKA W TECHNICE
I MEDYCYNIE
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI,
INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

OCHRONA ŚRODOWISKA
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY
ŚRODOWISKA
Specjalności:
Georóżnorodność i kształtowanie środowiska
Metody informatyczne w ochronie środowiska
Ocena stanu środowiska
Ochrona środowiska wodno-gruntowego
Techniki odnowy środowiska

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI
Specjalności:
Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Inżynieria materiałów konstrukcyjnych
Inżynieria systemów ekologicznych
i ekoenergetyki
Inżynieria systemów wytwarzania
Komputerowe wspomaganie projektowania
M
 aszyny do robót ziemnych i transportu
bliskiego
Maszyny górnicze

Informacje
o studiach

I i II stopnia w AGH oraz
warunkach przyjęć:
tel. 12 617 36 84, 12 617 20 03
e-mail: rekrutacja@agh.edu.pl
www.rekrutacja.agh.edu.pl
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SOCJOLOGIA

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII

Specjalności:

Specjalności:

E-gospodarka
Innowacje i interwencje społeczne
Multimedia i komunikacja społeczna
S
 ocjologia ekonomiczna: rynek, państwo,
instytucje
Technology and Society

TECHNOLOGIA CHEMICZNA
WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW
Specjalności:
Analityka przemysłowa i środowiskowa
Gospodarka paliwami i energią
P
 roekologiczne procesy inżynierii
i technologii chemicznej
Technologia paliw
Technologie chemiczne w energetyce
Clean Fossil and Alternative Fuels Energy
Sustainable Fuels Economy
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI
Specjalności:
Analityka i kontrola jakości
T echnologia ceramiki i materiałów
ogniotrwałych
Technologia materiałów budowlanych
Technologia szkła i powłok amorficznych

TELEINFORMATYKA
WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI
I TELEKOMUNIKACJI

TURYSTYKA I REKREACJA
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY
ŚRODOWISKA
Specjalności:
Ekoturystyka
Geoturystyka
Turystyka uzdrowiskowa

ZARZĄDZANIE
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
Specjalności:
Marketing
Zarządzanie finansami
Zarządzanie kadrami
International Management

Controlling procesów produkcyjnych
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym
Zarządzanie w inżynierii środowiska
WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH
Specjalności:
I nżynieria produkcji i zastosowanie metali
nieżelaznych
M
 ateriały i technologie w systemach
elektroenergetycznych
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
Specjalności:
Zarządzanie jakością
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie produkcją

Moc obliczeniowa Prometheusa
to 2,4 Pflops
Dla zobrazowania szybkości pracy
superkomputera można powiedzieć, że w celu
dorównania jego możliwościom, należałoby
wykorzystać moc obliczeniową ponad

50 000 najwyższej klasy komputerów
PC w najmocniejszej konfiguracji, dodatkowo

połączonych superszybką siecią i zarządzanych
specjalistycznym oprogramowaniem.
Moce obliczeniowe Prometheusa dostępne są
środowisku badaczy poprzez infrastrukturę
PLGrid. Na superkomputerze prowadzane
są np. badania dotyczące: przewidywania
przestrzennej struktury białek, nowoczesnych
półprzewodników, układów katalitycznych
o znaczeniu przemysłowym i efektywnych
biosensorów. Wykonywane są również
obliczenia: symulacji magnetycznego
rezonansu jądrowego na potrzeby analizy
strukturalnej układów molekularnych,
antykropek kwantowych, modelowania
funkcjonalnej i strukturalnej charakterystyki
telomerów ludzkich, złożoności rynków
finansowych, jak i analiza danych pochodzących
z sekwencjonowania DNA nowej generacji.
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najpotężniejszy superkomputer
w historii Polski
Prometheus zbudowany według założeń
opracowanych w Akademickim Centrum
Komputerowym CYFRONET AGH przez firmę
Hewlett-Packard jest jedną z największych
instalacji na świecie opartych o technologię
bezpośredniego chłodzenia cieczą.
Jednocześnie to również pierwsza tego typu
instalacja w Europie. Dzięki tej technologii
Prometheus jest jednym z najbardziej
energooszczędnych komputerów tej klasy
na świecie. W zestawieniu TOP500,
najszybszych superkomputerów, znalazł się
już po raz trzeci w pierwszej pięćdziesiątce,
zajmując 48. pozycję.

Unikatami w skali światowej są również

rentgenowski fluorescencyjny mikroskop
konfokalny oraz jeden z kilku najpotężniejszych
na świecie analityczny transmisyjny mikroskop
elektronowy Titan Cubed.

Aparatura w zespole pomieszczeń czystych,
tzw. clean room, umożliwia wytwarzanie
nanostruktur, dla których nawet drobne
zanieczyszczenia są krytycznym parametrem
technologii.

Mikrosonda elektronowa Jeol
SuperProbe pozwala na określenie zawartości
pierwiastków od boru do uranu we wszelkiego
rodzaju substancjach stałych.

W AGH znajduje się także Kopalnia
Doświadczalna – unikatowe w skali Europy
laboratorium badawczo-dydaktyczne oraz
komora bezechowa, będąca jednym
z najcichszych miejsc w Polsce.

Chłodziarka rozcieńczalnikowa, która

pozwala uzyskiwać temperatury rzędu kilkunastu
tysięcznych Kelwina powyżej zera absolutnego,

jest jednym z najzimniejszych miejsc
w Europie.

Prometheus może także wspierać badania
prowadzone przez studentów studiów
wszystkich stopni.
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matematyka,
fizyka, chemia
– ucz się z nami!
AGH stworzyła dla swoich przyszłych studentów możliwość udziału
w kursach, których celem jest przygotowanie kandydatów do rozpoczęcia
nauki na studiach technicznych:

Kursy stacjonarne – prowadzone są poza AGH i skierowane są dla uczniów szkół

ponadgimnazjalnych przed uzyskaniem świadectwa dojrzałości – tzw. Rok Zerowy. Kursy
Roku Zerowego można podjąć wyłącznie w ramach porozumienia zawartego przez AGH
ze szkołą średnią. Każdy kurs obejmuje 30 godzin zajęć lekcyjnych.

 ursy przygotowawcze są organizowane przez Wydział Matematyki Stosowanej
K
AGH. Kandydaci zgłaszają się indywidualnie. Program odpłatnych kursów obejmuje 30
godzin zajęć lekcyjnych.

Weź udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
„O Diamentowy Indeks AGH”
Lubisz matematykę, fizykę, chemię lub geografię z elementami geologii,
a do tego chcesz studiować w Akademii Górniczo-Hutniczej? Weź udział
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH” i zostań
naszym studentem z pominięciem postępowania rekrutacyjnego!
Przekonaj się, że warto!

www.diament.agh.edu.pl
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Informacje dotyczące uprawnień

laureatów i finalistów
olimpiad stopnia centralnego
znajdziesz na stronie
internetowej:

www.rekrutacja.agh.edu.pl
Pamiętaj, że przyjęcie na pierwszy rok
studiów I stopnia z pominięciem warunków
rekrutacji możliwe jest tylko raz i tylko
w roku uzyskania świadectwa maturalnego.

warto być
olimpijczykiem
Jeśli brałeś udział w olimpiadzie
przedmiotowej stopnia centralnego albo
olimpiadzie tematycznej, sprawdź, na
które kierunki studiów zostaniesz przyjęty
z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.
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stypendia
stypendium rektora
Stypendium otrzymuje 10% najlepszych studentów co najmniej II roku z każdego
kierunku za: wysoką średnią ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne,
wysokie wyniki sportowe. Od roku akademickiego 2014/2015 stypendia rektora
przysługują również studentom I roku – laureatom olimpiad przedmiotowych.
W roku akademickim 2015/2016 miesięczna wysokość stypendium rektora wynosiła
od 300 zł do 700 zł.

stypendium ministra
Stypendium może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się
w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
Stypendium ministra jest wypłacane jednorazowo.
W roku akademickim 2015/2016 jego wysokość wynosiła

15 000 zł.

stypendium socjalne
Miesięczna wysokość stypendium socjalnego w zależności od dochodu wynosiła
od 100 zł do 850 zł.
W roku akademickim 2015/2016 kwota zwiększenia miesięcznej wysokości stypendium
socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom
studencki wynosiła od 50 zł do 150 zł.

stypendium dla osób niepełnosprawnych
Stypendium może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności.
W roku akademickim 2015/2016 wysokość miesięcznego stypendium specjalnego
wynosiła od 290 zł do 500 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności.

zapomoga
Student może otrzymać zapomogę losową
z przejściowo trudną sytuacją materialną.

dwa razy w roku

w związku

Kwota zapomogi losowej uzależniona jest od zaistniałej sytuacji i nie może
przekroczyć kwoty najwyższego stypendium socjalnego.

akademia
bez barier
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AGH oferuje swoim studentom kompleksowe
wsparcie, w tym m.in.:
zakwaterowanie w akademiku dostosowanym do potrzeb osoby
z niepełnosprawnością,
zajęcia sportowe: siłownia, szermierka na wózkach, basen
(możliwość uzyskania zaliczenia z WF i punktów ECTS),
usługi tłumaczy języka migowego oraz lipspeakerów dla osób
niedosłyszących,
możliwość wypożyczenia dyktafonów, systemów FM,
powiększalników tekstu i obrazu itp., a także kserowania materiałów
dydaktycznych – do formatu A3,
specjalistyczny lektorat z języka obcego, np. dla osób
niedosłyszących, niedowidzących,
dostęp do pracowni tyfloinformatyki oraz adaptacja materiałów
dydaktycznych (np. digitalizacja, wydruk w brajlu), a także form
egzaminów i zaliczeń,
pomoc asystentów osób niepełnosprawnych,
żeglarstwo.

nowe
perspektywy
otwórz się na

www.bon.agh.edu.pl
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wsparcie na
każdym etapie
AIP AGH
dla przedsiębiorczości

znajdź praktyki i staże
w Centrum Karier

Promowanie wśród studentów, absolwentów
i pracowników naukowych postaw
przedsiębiorczych oraz świadczenie bezpośredniej
pomocy w założeniu i prowadzeniu własnej
działalności gospodarczej to jedno z głównych
zadań, jakie stawia sobie Akademicki
Inkubator Przedsiębiorczości AGH. Ogółem
w AIP AGH założono ponad 100 firm, a 2000 osób
uzyskało w nim pomoc. Ze wsparcia inkubatora
korzystają również studenci i pracownicy innych
małopolskich uczelni.

Centrum Karier AGH jest jednostką,

www.aip.agh.edu.pl

www.ck.agh.edu.pl

której głównym zadaniem jest nawiązywanie
i podtrzymywanie współpracy pomiędzy
uczelnią a sektorem gospodarczym. Zakres
działań biura obejmuje m.in. pozyskiwanie
ofert pracy, praktyk i staży, prowadzenie bazy
danych osób poszukujących pracy, współpracę
z przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi,
organizację targów pracy (dwie edycje w ciągu
roku), prezentacji firm, spotkań rekrutacyjnych na
terenie uczelni oraz warsztatów i szkoleń.

dobry start na

studiach umożliwia
m.in. program

ADAPTER

ww.adapter.agh.edu.pl

warunki i tryb rekrutacji
na studia I stopnia
w roku akademickim 2017/2018
Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018 odbywać się będzie
według tych samych warunków i w tym samym trybie.
1.

Na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na AGH mogą zostać przyjęci tylko
kandydaci, którzy uzyskali wartość wskaźnika rekrutacji (W) równą lub większą niż 200 punktów.

2.

Rekrutacja kandydatów na studia pierwszego stopnia przeprowadzana jest w trzech etapach:
 W pierwszym etapie Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonają kwalifikacji na pierwszy rok studiów na kierunku wymienionym przez kandydata w deklaracji elektronicznej. Kwalifikacja odbywa
się na podstawie list rankingowych obejmujących wszystkich kandydatów. Postępowanie kwalifikacyjne zakończone zostanie podaniem do publicznej wiadomości list kandydatów, którzy zostali
wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów na poszczególnych kierunkach.
 W drugim etapie wstępnie zakwalifikowani kandydaci, którzy składają podanie o przyjęcie na
studia, otrzymują decyzję o przyjęciu na dany kierunek studiów.
 W trzecim etapie zakwalifikowani kandydaci dokonują wpisu na studia.

3.

Podstawą kwalifikacji dla kierunków studiów pierwszego stopnia na AGH jest wskaźnik rekrutacji
W obliczony według ogólnego wzoru:

W=4·G+J

3.1. Dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości z wynikami egzaminu maturalnego w skali 0-100 punktów:
G–
to liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego
z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 5. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200, przy czym:
a. jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w tabeli 5, to wybierany
jest wynik najlepszy;
b. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z poziomu podstawowego i rozszerzonego, to składnik G obliczany jest jako suma tych wyników;
c. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik tylko z poziomu podstawowego
w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest według wzoru:
G=N
d. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik tylko z poziomu rozszerzonego
w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest według wzoru:

G=
e.

⎧ N
⎪
⎨
⎪
⎩

dla
dla

jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z obu poziomów z matematyki,
to jako ostateczna wartość składnika G przyjęty będzie wynik lepszy z wartości wyliczonych według pkt. b i d.
J – to liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego (angielskiego lub francuskiego, lub hiszpańskiego, lub niemieckiego, lub rosyjskiego, lub włoskiego) przeliczona według zasad podanych dla wyliczania wartości
składnika G. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden język obcy, to wybierany jest wynik najlepszy. Maksymalna liczba punktów składnika J wynosi 200.
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3.2. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości z wynikami egzaminu maturalnego w skali ocen 1–6 lub 2–5:
G – to liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen według tabeli 1 z części pisemnej egzaminu
maturalnego z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 5, lub ocena uzyskana w ramach organizowanego przez AGH egzaminu z matematyki.
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 200.
J – to liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według tabeli 1 oceny z języka obcego (angielskiego lub francuskiego, lub hiszpańskiego, lub niemieckiego, lub rosyjskiego, lub włoskiego)
w części pisemnej egzaminu maturalnego (w pierwszej kolejności) lub w części ustnej (w drugiej kolejności); jeżeli kandydat nie zdawał matury z języka obcego, to wartość składnika
J odpowiada liczbie punktów uzyskanych z przeliczenia najlepszej oceny końcowej z dowolnego języka obcego wymienionego powyżej, umieszczonego na świadectwie ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej. Maksymalna liczba punktów składnika J wynosi 200.
Tabela 1. Liczba punktów przypisana poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości w skali ocen 1–6 lub 2–5.
Ocena

Liczba punktów

rok wydania świadectwa

przed 1992 r.

od 1992 r.

-

200

bardzo dobry

200

160

dobry

133

120

dostateczny

67

80

dopuszczający

-

40

celujący

Jeżeli kandydat posiada certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie A2, B1 lub
wyższym, to dopuszcza się określenie na jego podstawie wartości składnika J, o ile takie przeliczenie jest dla kandydata korzystne. Uwzględniane będą certyfikaty wymienione w załączniku nr 2 do
Uchwały nr 30/2015 Senatu AGH z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w AGH.
Liczba punktów przypisywana poszczególnym certyfikatom jest określona w tabeli 2.
Tabela 2. Liczba punktów przypisywanych poszczególnym certyfikatom językowym (w przypadku
świadectwa dojrzałości w skali ocen 1–6 lub 2–5).
Lp.

Poziom certyfikatu

Liczba punktów

1

A1

0

2

A2 (ocena n%)

N

3

A2.1 (dst)

40

4

A2.2 (db)

70

5

A2.3 (bdb)

100

6

A2 (jednolity, bez oceny)

100

7

B1 (ocena n%)

100 + n

8

B1.1 (dst)

120

9

B1.2 (db)

160

10

B1.3 (bdb)

200

11

B2 i wyższy

200

3.3. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad matury
międzynarodowej:
G – to liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według tabeli 3 wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego; jeżeli przedmiotem głównym jest matematyka, to
przeliczenie następuje według tabeli 4. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200.
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Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w tabeli 5, to wybierany jest
wynik najlepszy.
J – wartość składnika J wynosi 200 punktów z języka angielskiego.
Tabela 3. Liczba punktów przypisana poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości matury międzynarodowej dla przedmiotu głównego innego niż matematyka.
Ocena

Poziom SL

Poziom HL
Liczba punktów

7

100

200

6

86

171

5

71

143

4

57

114

3

43

86

2

29

57

1

14

29

Tabela 4. Liczba punktów przypisana poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości matury międzynarodowej dla przedmiotu matematyka.
Ocena

Poziom SD

Poziom SL

Poziom HL

Liczba punktów

7

100

200

200

6

86

171

200

5

71

143

200

4

57

114

200

3

43

86

150

2

29

57

100

1

14

29
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3.4. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości matury dwujęzycznej:
G – 
to liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego
z przedmiotu głównego zdawanego w języku polskim, przeliczona według zasad podanych
w pkt. 3.1. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200. Jeżeli kandydat zdawał więcej
niż jeden przedmiot wymieniony w tabeli 5, to wybierany jest wynik najlepszy.
J – wartość składnika J wynosi 200 punktów z języka wykładowego.
3.5. Dla kandydatów posiadających dokument uzyskany poza granicami Polski równoważny
świadectwu dojrzałości:
G – to liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z przedmiotu głównego (proporcjonalnie
do stosowanej skali ocen na świadectwie), którym jest jeden z przedmiotów wymienionych
w tabeli 5, lub ocena uzyskana w ramach organizowanego przez AGH egzaminu z matematyki.
Przeliczenia wyników dokonuje Centrum Studentów Zagranicznych AGH. Maksymalna możliwa
do uzyskania liczba punktów wynosi 200.
J – wartość składnika J wynosi 200 punktów z języka obcego.
4.

Kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, na które będzie prowadzona rekrutacja w roku
akademickim 2017/2018, oraz przedmioty główne uwzględniane w składniku G zawiera tabela 5.
Natomiast kierunki studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, na które będzie prowadzona
rekrutacja w roku akademickim 2017/2018, zostaną określone w uchwale Senatu AGH w sprawie
ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2017/2018.
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Tabela 5. Kierunki studiów pierwszego stopnia objęte rekrutacją oraz przedmioty główne uwzględniane w składniku G.
Lp. Wydział / Kierunek

Przedmiot główny

Górnictwa i Geoinżynierii
1.

Budownictwo

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka

2.

Górnictwo i Geologia

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka

3.

Inżynieria Środowiska

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia

4.

Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
5.

Edukacja Techniczno-Informatyczna

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub geografia

6.

Informatyka Stosowana

matematyka lub fizyka, lub informatyka

7.

Inżynieria Ciepła

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka

8.

Inżynieria Materiałowa

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka

9.

Inżynieria Obliczeniowa

matematyka lub fizyka, lub informatyka

10. Metalurgia

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub geografia

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
11.

Automatyka i Robotyka

matematyka lub fizyka, lub informatyka

12.

Elektrotechnika

matematyka lub fizyka, lub informatyka

13.

Informatyka

matematyka lub fizyka, lub informatyka

14.

Inżynieria Biomedyczna

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia

15.

Mikroelektronika w Technice
i Medycynie

matematyka lub fizyka, lub informatyka

Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
16.

Elektronika

matematyka lub fizyka, lub informatyka

17.

Elektronika i Telekomunikacja

matematyka lub fizyka, lub informatyka

18.

Elektronika i Telekomunikacja
(w j. angielskim)

matematyka lub fizyka, lub informatyka

19.

Informatyka

matematyka lub fizyka, lub informatyka

20. Teleinformatyka

matematyka lub fizyka, lub informatyka

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
21.

Automatyka i Robotyka

22. Inżynieria Akustyczna
23.

Inżynieria Mechaniczna
i Materiałowa

matematyka lub fizyka, lub informatyka
matematyka lub fizyka, lub informatyka
matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka

24. Mechanika i Budowa Maszyn

matematyka lub fizyka, lub informatyka

25. Inżynieria Mechatroniczna

matematyka lub fizyka, lub informatyka

26.

Inżynieria Mechatroniczna (w j.
angielskim)

matematyka lub fizyka, lub informatyka

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
27.

Ekologiczne Źródła Energii

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia

28. Geofizyka

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia

29. Górnictwo i Geologia

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia

30. Informatyka Stosowana

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia

31.

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia

Inżynieria Środowiska

32. Ochrona Środowiska

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia
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Lp. Wydział / Kierunek

Przedmiot główny

33. Turystyka i Rekreacja

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia

Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
34. Geodezja i Kartografia

matematyka lub fizyka, lub informatyka, lub geografia

35. Inżynieria Środowiska

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia

Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
36. Ceramika

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub biologia

37.

Chemia Budowlana

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub biologia

38. Inżynieria Materiałowa

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub biologia

39. Technologia Chemiczna

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub biologia

Odlewnictwa
40.

Inżynieria procesów
odlewniczych

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia

41.

Komputerowe wspomaganie
procesów inżynierskich

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka

Metali Nieżelaznych
42. Inżynieria Materiałowa

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia

43. Metalurgia

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia

44.

Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka

Wiertnictwa, Nafty i Gazu
45. Górnictwo i Geologia
46.

Inżynieria Naftowa
i Gazownicza

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka

Zarządzania
47.

Informatyka i Ekonometria

48. Zarządzanie
49.

Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji

matematyka lub fizyka, lub informatyka
matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub geografia
matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka

Energetyki i Paliw
50. Energetyka

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka

51.

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka

Technologia Chemiczna

Fizyki i Informatyki Stosowanej
52. Fizyka Medyczna

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka

53. Fizyka Techniczna

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka

54. Informatyka Stosowana

matematyka lub fizyka, lub informatyka

Matematyki Stosowanej
55. Matematyka

matematyka

Humanistyczny
56. Informatyka Społeczna

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia,
lub filozofia, lub historia, lub historia sztuki, lub język obcy nowożytny (inny niż
uwzględniany w składniku J), lub język polski, lub wiedza o społeczeństwie

57.

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia,
lub filozofia, lub historia, lub historia sztuki, lub język obcy nowożytny (inny niż
uwzględniany w składniku J), lub język polski, lub wiedza o społeczeństwie

Kulturoznawstwo

58. Socjologia

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia,
lub filozofia, lub historia, lub historia sztuki, lub język obcy nowożytny (inny niż
uwzględniany w składniku J), lub język polski, lub wiedza o społeczeństwie
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warunki i tryb rekrutacji
na studia II stopnia
w roku akademickim 2017/2018
1.

Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadzana jest w trzech
etapach:
 W pierwszym etapie Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonają wstępnej kwalifikacji na pierwszy
rok studiów na kierunku wymienionym przez kandydata w deklaracji elektronicznej. Kwalifikacja
odbywa się na podstawie list rankingowych obejmujących wszystkich kandydatów. Postępowanie
kwalifikacyjne zakończone zostanie podaniem do publicznej wiadomości list kandydatów, którzy
zostali zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów na poszczególnych kierunkach.
 W
 drugim etapie wstępnie zakwalifikowani kandydaci, którzy składają podanie o przyjęcie na
studia, otrzymują decyzję o przyjęciu na dany kierunek studiów.
 W trzecim etapie zakwalifikowani kandydaci dokonują wpisu na studia.

2.

Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia jest wskaźnik
rekrutacji W, obliczony według ogólnego wzoru:

w którym:

W = wE · E + wS · S

E – to liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego potwierdzającego osiągnięcie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów;
egzamin wstępny oceniany będzie w skali 0÷100 punktów, przy czym uzyskanie mniej niż 50 punktów eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego;
S – to średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pomnożona przez 20 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷5) lub 16,67 (gdy w uczelni
wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷6); w przypadku innej skali ocen średnia ocen ze studiów
jest przeliczana indywidualnie;
wE – to waga punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego;
wS – to waga średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
przy czym wagi wE i wS przyjmują wartości całkowite z zakresu od 1 do 9 oraz:
wE + wS = 10

Wagi składników wzoru 1 określone są w tabeli 1.
3.

W przypadku kandydata legitymującego się dokumentem uzyskanym poza granicami Polski równoważnym dyplomowi ukończenia studiów wyższych w Polsce przeliczenia średniej ocen dokonuje Centrum Studentów Zagranicznych AGH.

4.

Szczegółowe warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia w roku akademickim
2017/2018:
4.1	Wagi składników wskaźnika rekrutacji W dla kierunków, na które będzie prowadzona rekrutacja
na studia stacjonarne drugiego stopnia, zawiera tabela 1.
4.2 Kierunki studiów niestacjonarnych drugiego stopnia, na które będzie prowadzona rekrutacja
w roku akademickim 2017/2018, zostaną określone w uchwale Senatu AGH w sprawie ustalenia
planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2017/2018.
4.3 Egzaminy wstępne obejmować będą sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym
stopniu danego kierunku studiów w AGH.

29

Tabela 1. Wagi składników wskaźnika rekrutacji W dla kierunków drugiego stopnia studiów.
Wagi punktów uzyskanych:
Lp.

Wydział / Kierunek

z egzaminu wstępnego
[wE]

z przeliczenia
średniej ocen [wS]

Górnictwa i Geoinżynierii
1.

Budownictwo

5

5

2.

Górnictwo i Geologia

5

5

3.

Inżynieria Środowiska

5

5

4.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

5

5

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
5.

Edukacja Techniczno-Informatyczna

5

5

6.

Informatyka Stosowana

5

5

7.

Inżynieria Ciepła

5

5

8.

Inżynieria Materiałowa

5

5

9.

Inżynieria Obliczeniowa

5

5

10.

Metalurgia

5

5

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
11.

Automatyka i Robotyka

6

4

12.

Elektrotechnika

6

4

13.

Informatyka

6

4

14.

Inżynieria Biomedyczna

6

4

15.

Mikroelektronika w Technice i Medycynie

6

4

Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
16.

Elektronika i Telekomunikacja

8

2

17.

Elektronika i Telekomunikacja
(w j. angielskim)

8

2

18.

Informatyka

8

2

19.

Teleinformatyka

8

2

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
20.

Automatyka i Robotyka

4

6

21.

Inżynieria Akustyczna

4

6

22.

Mechanika i Budowa Maszyn

4

6

23.

Inżynieria Mechatroniczna

4

6

24.

Inżynieria Mechatroniczna
(w j. angielskim)

4

6

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
25.

Ekologiczne Źródła Energii

4

6

26.

Geofizyka

4

6

27.

Górnictwo i Geologia

4

6

28.

Informatyka Stosowana

4

6

29.

Inżynieria Środowiska

4

6

30.

Ochrona Środowiska

4

6

31.

Turystyka i Rekreacja

4

6

Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
32.

Geodezja i Kartografia

6

4

33.

Inżynieria Środowiska

6

4
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Wagi punktów uzyskanych:
Lp.

Wydział / Kierunek

z egzaminu wstępnego
[wE]

z przeliczenia
średniej ocen [wS]

Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
34.

Ceramika

5

5

35.

Inżynieria Materiałowa

5

5

36.

Technologia Chemiczna

5

5

Odlewnictwa
37.

Inżynieria procesów odlewniczych

5

5

38.

Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich

5

5

Metali Nieżelaznych
39.

Inżynieria Materiałowa

6

4

40.

Metalurgia

6

4

41.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

6

4

Wiertnictwa, Nafty i Gazu
42.

Górnictwo i Geologia

5

5

43.

Inżynieria Naftowa i Gazownicza

5

5

Zarządzania
44.

Informatyka i Ekonometria

7

3

45.

Zarządzanie

7

3

46.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

7

3

Energetyki i Paliw
47.

Energetyka

6

4

48.

Technologia Chemiczna

6

4

Fizyki i Informatyki Stosowanej
49.

Fizyka Medyczna

5

5

50.

Fizyka Techniczna

5

5

51.

Informatyka Stosowana

5

5

6

4

Matematyki Stosowanej
52.

Matematyka

Humanistyczny
53.

Kulturoznawstwo

6

4

54.

Socjologia

6

4

4.4	Dla absolwentów AGH, w przypadku kontynuacji studiów na tym samym kierunku, podstawą
wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji może być wynik egzaminu kierunkowego
na studiach pierwszego stopnia zdanego w tym samym roku akademickim.
4.5	Zakres i forma egzaminu kierunkowego, o którym mowa w pkt. 4.4, muszą być identyczne z zakresem i formą egzaminu wstępnego na drugi stopień studiów na tym kierunku.
4.6	Decyzję o możliwości skorzystania z zapisów pkt. 4.4 podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
4.7	W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem
tytułu zawodowego magistra inżyniera kandydat musi posiadać tytuł inżyniera lub magistra
inżyniera, z zastrzeżeniem pkt. 4.8.
4.8	W przypadku niespełniania warunku określonego w pkt. 4.7 uzupełnienie brakujących kwalifikacji inżynierskich możliwe jest tylko w oparciu o program studiów z co najmniej dodatkowym
semestrem „wyrównawczym” zatwierdzonym przez radę wydziału właściwą dla danego kierunku
i opublikowanym w syllabusie AGH minimum 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji.

dołącz
do nas!
www.facebook.com/AGH.Krakow
instagram.com/agh.krakow
twitter.com/AGH_Krakow
www.youtube.com/user/tvagh

www.agh.edu.pl
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poznaj AGH,
spotykając się
z nami!
Akademia Górniczo-Hutnicza
otwiera swoje drzwi dla uczniów
i nauczycieli. Serdecznie zachęcamy
do umówienia spotkania i odwiedzenia
nas w Akademii, np. przy okazji
wycieczki szkolnej do Krakowa. To
doskonała możliwość, aby zdobyć
informacje na temat oferty kształcenia
AGH, bazy naukowo-dydaktycznej,

działalności kół naukowych
i organizacji studenckich, warunkach
zakwaterowania w domu studenckim
czy zdobycia stypendiów. W programie
spotkania m.in. zwiedzanie
wybranych obiektów AGH, udział
w wykładzie popularnonaukowym lub
ciekawe doświadczenia w naszych
laboratoriach.

A jeśli nie mogą Państwo przyjechać do
Krakowa – możemy przyjechać i zaprezentować
naszą uczelnię w Państwa szkole. Wystarczy
skontaktować się z nami i uzgodnić termin,
a następnie zarezerwować czas (ok. 1 h) i salę
oraz zebrać grupę zainteresowanych uczniów.
Mamy nadzieję, że korzyść z takich spotkań
będzie obustronna!
tel. 12 617 20 03

www.kandydaci.agh.edu.pl

e-mail: aghdlaszkol@agh.edu.pl
www.facebook.com/aghdlaszkol

kontakty
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
www.gorn.agh.edu.pl
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
www.metal.agh.edu.pl
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki
i Inżynierii Biomedycznej
www.eaiib.agh.edu.pl
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
www.iet.agh.edu.pl
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
www.imir.agh.edu.pl
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
www.wggios.agh.edu.pl
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
www.geod.agh.edu.pl
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
www.ceramika.agh.edu.pl
Wydział Odlewnictwa
www.odlewnictwo.agh.edu.pl
Wydział Metali Nieżelaznych
www.wmn.agh.edu.pl
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
www.wnig.agh.edu.pl
Wydział Zarządzania
www.zarz.agh.edu.pl
Wydział Energetyki i Paliw
www.weip.agh.edu.pl
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
www.fis.agh.edu.pl
Wydział Matematyki Stosowanej
www.wms.agh.edu.pl

www.agh.edu.pl

Wydział Humanistyczny
www.wh.agh.edu.pl
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Rektorat
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Wydział Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Wydział Odlewnictwa
Wydział Metali Nieżelaznych
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Wydział Zarządzania
Wydział Energetyki i Paliw
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Matematyki Stosowanej
Wydział Humanistyczny
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH
Centrum Energetyki AGH
Biblioteka Główna
Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla
Studium Języków Obcych
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Basen AGH
Centrum e-Learningu
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
Uczelniane Centrum Informatyki
Dział Nauczania
Centrum Studentów Zagranicznych
punkt informacyjny
Centrum Dydaktyki
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
brama główna AGH
Miasteczko Studenckie AGH
AED
Uczelniana Rada Samorządu Studentów
Centrum Karier
stołówka
Centrum Transferu Technologii
przystanek autobusowy MPK
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Dział Współpracy z Zagranicą
stacja KMK Bike
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
nazwa przystanku
Muzeum AGH
Muzeum Geologiczne WGGiOŚ
Wydawnictwa AGH
FUNKCJE OBIEKTÓW:
Akademickie Centrum Kultury
baza naukowo-dydaktyczna
Klub STUDIO
b

aza mieszkaniowa
Klub Studencki Gwarek
Miasteczka Studenckiego AGH
Klub Studencki Zaścianek
obiekty o funkcjach
Klub Studencki Karlik
usługowych
Klub Studencki Filutek

