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VADEMECUM

STUDENTA
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

NOWOCZESNY UNIWERSYTET TECHNICZNY
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.

Od początku istnienia AGH jest uczelnią mocno
powiązaną z jednostkami gospodarki narodowej
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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. Akademia
Górniczo-Hutnicza prowadzi badania naukowe
na wysokim światowym poziomie w różnych
dziedzinach i dyscyplinach naukowych. Badania
naukowe są podstawą wysokiego poziomu
kształcenia i rozwoju kadry, stanowiąc jeden
z fundamentalnych elementów funkcjonowania
i pozycji uczelni.

i samorządu regionalnego, realizującą postulat
konkretnej służby dla polskiej gospodarki i doradztwa
dla władz państwowych i samorządowych. Nasza
uczelnia wspiera wszelkie działania mające na
celu tworzenie silnych zespołów badawczych:
międzywydziałowych, międzyuczelnianych
i międzynarodowych. Silna pozycja Akademii
Górniczo-Hutniczej wymaga intensyfikacji
i aktywności uczelni w zakresie współpracy krajowej
i zagranicznej, zarówno w obszarach edukacyjnych
jak i badawczych. Elementem takiej strategii jest
tworzenie sieci stowarzyszonych uczelni, jednostek
naukowo-badawczych i przemysłowych. Uczelnia
winna stać się swoistym konsorcjum akademicko-gospodarczym rozwijającym własną aktywność
gospodarczą poprzez tworzenie warunków do
transferu technologii i inkubacji przedsiębiorczości.

Z historii AGH
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.
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. Naczelnik
Państwa Józef Piłsudski mianował 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. Rozwój
Akademii Górniczej przerwał jednak wybuch
II wojny światowej. Wśród 184 aresztowanych przez
gestapo profesorów krakowskich uczelni, w ramach
akcji „Sonderaktion Krakau” rozpoczętej
6 listopada 1939 r., znalazło się 18 profesorów
i 3 docentów, a więc prawie całe grono uczonych
AG. Elita naukowa została deportowana
do niemieckich obozów koncentracyjnych
w Sachsenhausen-Oranienburg i Dachau.
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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. 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
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.
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Władze Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
w kadencji 2016–2020
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Uroczysty ubiór akademicki składa się
z togi i biretu. Togi barwy czarnej mają
mucety zielone (dla wydziałów związanych
z górnictwem i naukami o Ziemi), czerwone (dla
wydziałów związanych z hutnictwem i naukami
o materiałach) lub czarne (dla pozostałych
wydziałów). Togi rektora – zielona – i prorektorów
– zielone, czerwone lub czarne – ozdobione są
pelerynkami gronostajowymi. Czworokątne
birety są barwy czarnej, a jedynie rektora
i prorektorów – barwy zielonej, czerwonej lub
czarnej, w zależności od barwy togi.

Uroczystości uczelniane
Stałymi uroczystościami odbywającymi się
w Akademii Górniczo-Hutniczej są:
 uroczysta inauguracja roku akademickiego,
 Dzień Edukacji Narodowej,
 Dzień Górnika – uroczystości odbywające się
w dniu św. Barbary – patronki górników
(4 grudnia lub w zbliżonym terminie),
 Dzień Hutnika – uroczystości odbywające się
w dniu św. Floriana – patrona hutników
(4 maja lub w zbliżonym terminie).

Rektor, prorektorzy i dziekani noszą łańcuchy.
Insygniami rektora są ponadto: ozdobna barta
górnicza, berło i pierścień.

Jednym z akcentów powyższych uroczystości jest
uroczyste posiedzenie Senatu, podczas którego
rektor, prorektorzy, członkowie Senatu i rad
wydziałów będący nauczycielami akademickimi,
noszą uroczysty ubiór akademicki i właściwe
insygnia.

Organizacja uczelni i regulaminy
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie jest publiczną szkołą wyższą
– uniwersytetem technicznym – nadzorowaną
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Jej funkcjonowanie (obok wielu
innych aktów prawnych) określają Konstytucja
RP, ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym
oraz Statut uczelni. Podstawowe ustalenia
obowiązujące w procesie kształcenia studentów
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zapisane są w Regulaminie Studiów. Warto
zapoznać się z jego treścią, by mieć świadomość
reguł związanych ze studiowaniem w naszej
uczelni. Można go znaleźć na stronie internetowej
Działu Nauczania: www.dzn.agh.edu.pl.
Na powyższej stronie można znaleźć również
wiele ważnych informacji związanych
z przebiegiem procesu kształcenia.

STUDIA W AGH
Studia to z reguły dość intensywny okres, który
warto dobrze wykorzystać. Oprócz zdobycia
solidnego wykształcenia uznawanego w Polsce
i na całym świecie w AGH możesz również:
 k orzystać ze stale unowocześnianych treści
i metod nauczania (nauczanie wirtualne),
 d ostosować program nauczania do
indywidualnych potrzeb,
 r ozwijać zainteresowania i realizować pasje
dzięki kołom naukowym i organizacjom
studenckim,
 k orzystać z bogatej bazy dydaktycznej
i socjalnej,
 u
 zyskać kwalifikacje pedagogiczne,
 z dobyć bezcenne doświadczenie dzięki
praktykom i stażom zagranicznym,
 w
 ziąć udział w programach stypendialnych,
np. Erasmus+,

Kształcenie w AGH odbywa się
na trzech poziomach studiów

 z dobyć dyplom dwóch uczelni (polskiej
i zagranicznej) dzięki umowom o podwójnym
dyplomowaniu,
 s tudiować w języku angielskim, korzystając
z uczelnianej bazy przedmiotów w językach obcych.
www.agh.edu.pl/studenci
Chcesz lepiej poznać wybrany kierunek oraz
dowiedzieć się, jakie wykłady, ćwiczenia, czy
laboratoria będą realizowane w trakcie studiów,
wiedzieć kto będzie prowadził zajęcia i czego będzie
wymagał? Wejdź na stronę:
www.syllabuskrk.agh.edu.pl

Zachęć swoich znajomych do
studiowania w AGH
Jeśli chcesz, aby twoi młodsi koledzy i koleżanki poznali
zalety naszej uczelni, dołącz do akcji promocyjnej
„AGH – podaj dalej!”.

Jeżeli masz już „mgr” przed nazwiskiem
i nadal chcesz się kształcić, sprawdź ofertę
studiów doktoranckich. To dzięki nim możesz
uzyskać stopień naukowy doktora m.in.
w naukach technicznych, chemicznych czy
ekonomicznych.

Szukasz specjalistycznej wiedzy albo chcesz
zdobyć nowe umiejętności? Rozważ ofertę ponad
100 studiów podyplomowych, które możesz
podjąć w AGH. Studia podyplomowe mogą
rozpocząć osoby już z tytułem inżyniera lub
licencjata, jednak pamiętaj, że są one płatne.

www.doktoranckie.agh.edu.pl

www.podyplomowe.agh.edu.pl
5

Wirtualna uczelnia i e-indeks
AGH jako jedna z najlepszych uczelni technicznych
w Polsce podąża za nowinkami ze świata nowych
technologii. Dzięki temu od roku akademickiego
2013/2014 nowi studenci nie potrzebują
papierowych indeksów, ani nie muszą składać
częstych wizyt w dziekanacie. Wirtualna Uczelnia
to narzędzie informatyczne, dzięki któremu każdy
student po zalogowaniu ma dostęp do danych
dotyczących jego studiów, czyli do ich przebiegu,
ocen czy rozkładu zajęć.
Wpisy ocen dokonywane są wyłącznie wirtualnie
w e-indeksie. Czekanie w kolejkach przed gabinetem
wykładowcy, wypełnianie rubryk indeksu, zbieranie
ich przez starostów – to już przeszłość. Wirtualna
Uczelnia jest wygodna z wielu powodów: nauczyciele
akademiccy zamieszczają tam wyniki egzaminów

oraz oceny z ćwiczeń na koniec semestru, a dostęp
do stopni ma tylko właściciel konta.

Z roku na rok ulepszany system Wirtualnej
Uczelni zyskuje coraz większe zaufanie
środowiska akademickiego. Oprócz możliwości
sprawdzenia ocen, pod koniec każdego
semestru wszyscy żacy mogą w elektronicznej
ankiecie ocenić swoich wykładowców. Punktuje
się nie tylko przygotowanie merytoryczne
prowadzących wykłady, ale także atmosferę
w czasie zajęć czy punktualność profesorów.
Warto poświęcić kilka minut: ankiety mają
wpływ na funkcjonowanie wydziału.
Zaloguj się i zobacz, jak działa AGH on-line:
dziekanat.agh.edu.pl

POMOC MATERIALNA
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
Stypendium może być przyznane studentowi
szczególnie wyróżniającemu się w nauce,
posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub sportowe.

O przyznanie stypendium student może ubiegać
się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego
roku studiów.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów
Stypendium przyznawane jest dla studentów
co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia
na rok akademicki (w przypadku studentów,
dla których ostatni rok studiów obejmuje jeden
semestr, stypendium przyznawane jest na
ten semestr) za odpowiednio wysoką średnią
ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia
artystyczne lub wysokie wyniki sportowe
we współzawodnictwie międzynarodowym
lub krajowym w poprzednim zakończonym

6

i zaliczonym w terminie roku akademickim.
Stypendium rektora dla najlepszych studentów
może otrzymywać maksymalnie 10% ogólnej
liczby studentów AGH z każdego kierunku
studiów. Od roku akademickiego 2014/2015
stypendia rektora przysługują również
studentom I roku – laureatom olimpiad
przedmiotowych, jeśli profil olimpiady jest
zgodny z obszarem wiedzy, do którego
jest przyporządkowany kierunek studiów.

Stypendium socjalne

Zapomoga

Stypendium przyznawane jest na semestr roku
akademickiego. Miesięczną wysokość dochodu
na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się
o stypendium socjalne ustala się na zasadach
określonych w ustawie o świadczeniach
rodzinnych z dn. 28 listopada 2003 r., z późn.
zm. Wysokość miesięcznego stypendium
socjalnego ustalana jest na każdy rok
akademicki na podstawie dochodów w rodzinie
studenta. Student studiów stacjonarnych
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej
może otrzymywać stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania
w domu studenckim lub w obiekcie innym
niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd
z miejsca stałego zameldowania do uczelni
uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu
utrudniał studiowanie. Stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości można otrzymać
również z tytułu zamieszkania z niepracującym
małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim
lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Zapomogę losową może otrzymać student
w związku z przejściowo trudną sytuacją
materialną, w oparciu o złożone dokumenty
(np. zaświadczenie lekarza, pomocy społecznej,
orzeczenia sądowe, policyjne itp.). Zapomogę
można otrzymać dwa razy w roku akademickim.

 typendium specjalne
S
dla osób niepełnosprawnych
Stypendium może otrzymywać student
legitymujący się orzeczeniem właściwego organu
o stopniu niepełnosprawności.
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Gdzie zamieszkać?
Największe w Polsce Miasteczko Studenckie
AGH oferuje ponad 8000 miejsc w 20 domach
studenckich.
Aktualnie opłaty za zakwaterowanie wynoszą
dla studentów AGH od 340 zł do 390 zł.

Gdzie wybrać się na obiad?
Na terenie kampusu AGH znajdują się dwie
stołówki, które wydają dziennie ponad 4000
obiadów:
 FZPiT „Krakus”, ul. Reymonta 15a,
 TAWO, ul. Reymonta 13a.
Zestawy obiadowe już od 9 zł.
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SŁUŻBA ZDROWIA I UBEZPIECZENIA
Ubezpiecz się od nieszczęśliwych wypadków
Wypadki chodzą po ludziach, dlatego lepiej
nie ryzykować. Złamana ręka na schodach
w akademiku, skręcona kostka w drodze na
zajęcia, wypadek na zajęciach sportowych czy
w laboratorium – nie kuś losu, tylko wykup
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW). Możesz oczywiście samodzielnie
wybrać ubezpieczyciela, ale zdecydowanie łatwiej
i szybciej jest wykupić ubezpieczenie on-line na
stronie www.ubezpieczenia.agh.edu.pl lub wybrać
się do siedziby Uczelnianej Rady Samorządu
Studenckiego, obok Mensy Studenckiej TAWO
(ul. Reymonta 13a).
Wysokość składki to 30 zł. I to wszystko.
Wykupione świadczenie obejmuje wszystkie
wypadki na terenie kraju i poza nim.
By rozpocząć proces o odszkodowanie należy
zalogować się w systemie na stronie:
www.ubezpieczenia.agh.edu.pl i wydrukować
„Potwierdzenie zbiorowego ubezpieczenia przez
ubezpieczającego”.
Następnie z pełną dokumentacją lekarską
należy udać się do najbliższego oddziału PZU
(w Krakowie jest to Centrum Likwidacji Szkód

przy al. Pokoju 51) lub złożyć wniosek przez
Internet. W razie problemów należy wyjaśniać je
w URSS AGH.
Na wielu wydziałach AGH wykupienie
ubezpieczenia jest obowiązkowe ze względu
na zajęcia laboratoryjne i wyjazdy terenowe.
Nie warto odkładać tego na ostatnią chwilę,
a wypadek może zdarzyć się w najmniej
spodziewanym momencie. Pamiętaj, że
ubezpieczenie NNW to nie to samo, co
ubezpieczenie zdrowotne, potrzebne, gdy starasz
się o opiekę lekarza.

Służba Zdrowia
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H funkcjonują dwie pla
Na terenie kampusu AG
:
ED
NM
edycznego SCA
centrum Diagnostyczno-M
 ul. Armii Krajowej 5,
 ul. Akademicka 5.
a oraz informacja:
Rejestracja telefoniczn
-07-00
201
12 629-88-00 oraz 12-

AGH BEZ BARIER
Akademia Górniczo-Hutnicza jest otwarta na
potrzeby osób niepełnosprawnych. Uczelnia
stwarza im możliwość uczestniczenia we
wszystkich strefach życia akademickiego
m.in. poprzez udostępnienie zasobów sieci
komputerowej oraz zasobów bibliotecznych
dzięki specjalnie wyposażonym stanowiskom
dla niewidomych i słabowidzących. Szczegółowe
informacje oraz porady można uzyskać
w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych.
www.bon.agh.edu.pl
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Program adaptacyjny dla
studentów AGH ADAPTER
Celem programu adaptacyjnego ADAPTER jest
wsparcie studentów pierwszych lat studiów
w aspekcie procesów adaptacyjnych oraz pomoc
w przystosowaniu się do nowego środowiska.
www.adapter.agh.edu.pl

BIBLIOTEKA GŁÓWNA AGH
Biblioteka Główna AGH jest największą
biblioteką techniczną w Krakowie i jedną
z największych w Polsce. Biblioteka
zapewnia dostęp do pełnych tekstów polskich
i zagranicznych kolekcji e-książek oraz kilku
tysięcy tytułów czasopism elektronicznych,
a także oferuje wybrane skrypty i podręczniki
w bibliotece cyfrowej. W Bibliotece działa
Strefa Wolnego Dostępu z podstawowymi
podręcznikami kursowymi, które można
samodzielnie wypożyczyć. Biblioteka prowadzi
Punkt Informacji Normalizacyjnej oferujący
pełny dostęp do ponad 100 tys. norm polskich

i zagranicznych oraz Regionalny Ośrodek Informacji
Patentowej PATLIB, który udostępnia wszystkie
polskie opisy patentowe i zapewnia nieodpłatny
dostęp do informacji patentowej. Aby dowiedzieć
się, jak efektywnie korzystać ze zbiorów i usług
Biblioteki, warto wziąć udział w szkoleniach
on-line prowadzonych na uczelnianej platformie
e-learningowej www.bg.agh.edu.pl lub zgłosić się
w październiku na tzw. lekcję biblioteczną.

BLOK PRZEDMIOTÓW W JĘZYKACH
OBCYCH W AGH
Uczelniana baza przedmiotów w językach obcych
obejmuje ponad 140 przedmiotów, które co
semestr dostępne są dla wszystkich studentów
AGH. Zajęcia odbywają się wyłącznie w języku
obcym, a studenci w porozumieniu z dziekanami
macierzystych wydziałów mogą włączyć je do
swojego planu studiów. Program jest pomyślany
również jako oferta edukacyjna dla wszystkich
studentów zagranicznych odbywających
studia w AGH w ramach różnych programów
międzynarodowych. Szczegółowe informacje:
www.intcourses.agh.edu.pl

17 kierunków w języku
angielskim
AGH oferuje kształcenie na 17 kierunkach
prowadzonych w całości w języku angielskim
(I i II stopień studiów). Pełna oferta dostępna
jest na stronie: www.international.agh.edu.pl

Ponad 140 przedmiotów
w językach obcych
Chcesz sprawdzić, jak w praktyce radzisz sobie
z językiem obcym? Na AGH część programu
możesz zrealizować w innym języku. Takie
przedmioty mają więcej punktów ECTS niż
ich odpowiedniki w języku polskim. Jest
trochę trudniej, ale to dobra okazja do
sprawdzenia w jakim stopniu jesteś gotowy
do funkcjonowania w międzynarodowym
środowisku. Więcej informacji znajdziesz na
stronie: www.intcourses.agh.edu.pl
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WYJAZDY ZAGRANICZNE
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+.

ponad 400 umów z uczelniami
w Europie w ramach programu
Erasmus+
www.erasmusplus.agh.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać
w Dziale Współpracy z Zagranicą
bud. C-1, pok. 108 i 109
www.dwz.agh.edu.pl

PRZYKŁADOWE PROGRAMY STYPENDIALNE
Program Erasmus+
Od roku akademickiego 2014/2015 program
Erasmus+ zastępuje wcześniejszy program
edukacyjny Unii Europejskiej Longlife Learning
Programme (Uczenie się przez całe życie).
Czas trwania programu Erasmus+: 2014–2020.
Erasmus+ jest programem stypendialnym m.in.
dla studentów odbywających część studiów lub
praktyk za granicą w obrębie Unii Europejskiej
oraz w Islandii, Lichtensteinie, Norwegii, Turcji
w ramach systemu ECTS. Informacje na temat
programu, lista umów międzyinstytucjonalnych
oraz kryteria rekrutacji znajdują się na stronie:
www.erasmusplus.agh.edu.pl, a także na
poszczególnych wydziałach AGH u Koordynatorów
Wydziałowych/Umów. Koordynatorem programu
w AGH jest dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. nadzw.
(WIMiR). Obsługę prowadzi DWZ.

SMILE
Jest to program wymiany studenckiej firmowany
przez uniwersytety należące do sieci Magalhães.
W ramach programu student może wyjechać do
krajów Ameryki Łacińskiej w celu odbycia części
studiów. Oferta dotyczy studentów kierunków
technicznych będących co najmniej na trzecim
roku studiów. Wymiana studencka trwa jeden
semestr. Studenci AGH w ramach programu
SMILE mogą wyjechać na studia do pięciu uczelni
Ameryki Łacińskiej, z którymi podpisane są
umowy o wymianie studenckiej. Koordynatorem
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programu w AGH jest dr inż. Mirosław Gajer
(WEAIiIB). Informacje dodatkowe można uzyskać
w DWZ lub na stronie internetowej:
www.dwz.agh.edu.pl

T.I.M.E.
Podstawowym celem programu jest dwukulturowe
kształcenie zakończone podwójnym dyplomem,
który zwiększa szanse zatrudnienia na europejskim
rynku pracy. Dłuższy pobyt na uczelni partnerskiej
oraz studiowanie w obcym języku ma zapewnić
lepsze poznanie kultury i zwyczajów danego kraju,
a także wartość jego systemu edukacyjnego.
Obecnie Stowarzyszenie T.I.M.E. (Top Industrial
Managers for Europe) skupia 54 uczelnie
inżynierskie z 19 krajów.
www.dwz.agh.edu.pl

VULCANUS
To program praktyk studenckich organizowany
oraz finansowany przez EU-Japan Centre for
Industrial Cooperation. Program obejmuje roczny
wyjazd do Japonii, w ramach którego studenci
odbywają: 1-tygodniowe seminarium o Japonii
(w Tokio), 4-miesięczny intensywny kurs języka
japońskiego (w Tokio), 8-miesięczne praktyki
w japońskiej firmie (cała Japonia). Praktykanci
otrzymują bezpłatne zakwaterowanie oraz
stypendium.
www.dwz.agh.edu.pl
www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0

HUSTEP
W ramach współpracy z Hokkaido University
w Japonii AGH może corocznie wysłać do
Japonii kilku studentów na okres jednego roku
akademickiego w ramach programu wymiany
HUSTEP (Hokkaido University Short Term
Exchange Program). Informacje na temat
programu oraz procesu rekrutacji znajdują się
na stronie: www.dwz.agh.edu.pl

SIT SHIBAURA INSTITUTE
OF TECHNOLOGY
W ramach zawartej umowy o współpracy
pomiędzy AGH a Shibaura Institute of
Technology doktoranci mają możliwość wyjazdu
na studia do Tokio. Dodatkowo na mocy
zawartego porozumienia po ukończeniu nauki
wybrani kandydaci mogą starać się o uzyskanie
podwójnego dyplomu.

Koordynatorem i opiekunem programu jest
prof. Janusz Szmyd (WEiP).

CEEPUS
W ramach programu CEEPUS: tworzone są
sieci współpracy międzyuczelnianej przy
udziale partnerów z co najmniej trzech
krajów; przyznawane są stypendia na staże
krótkoterminowe, studia semestralne i praktyki;
a także prowadzone są seminaria doskonalące,
kursy językowe, kursy specjalistyczne.
Sygnatariuszami porozumienia są: Albania,
Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria,
Czarnogóra, Chorwacja, Czechy, Macedonia,
Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja,
Słowenia, Węgry oraz UNMIK – Kosowo.
www.dwz.agh.edu.pl
www.buwiwm.edu.pl/wym/ceepus.htm

STAŻE, PRAKTYKI,
PRACA
Akademia współpracuje z kluczowymi podmiotami gospodarczymi. 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.
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Centrum Karier AGH
Jeżeli szukasz pracy, chcesz odbyć staż lub
praktyki, skieruj swoje kroki do Centrum
Karier AGH. Profesjonalni doradcy pomogą
Ci wybrać drogę zawodową odpowiednią do
Twoich predyspozycji (m.in. poprzez bezpłatne
konsultacje, szkolenia dotyczące umiejętności
miękkich i przygotowania do procedur
rekrutacyjnych), a także udzielą informacji
o firmach, zasadach rekrutacji,
programach edukacyjnych, unijnych,
wymianach zagranicznych, kursach etc.

Baza ofert pracy i CV
W odpowiedzi na bardzo duże zainteresowanie
pracodawców studentami i absolwentami
Akademii – Centrum prowadzi również platformę
Baza ofert pracy i CV. System umożliwia
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 umieszczony jest w bazie:
www.praca.ck.agh.edu.pl

WSPIERAMY MŁODYCH NAUKOWCÓW
I PRZEDSIĘBIORCÓW
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH
Celem działania AIP AGH jest propagowanie
wśród studentów, doktorantów, absolwentów
i pracowników małopolskich szkół wyższych
kreatywności i samodzielności zawodowej
oraz świadczenie bezpośredniej pomocy
w założeniu i prowadzeniu własnej działalności
gospodarczej. AIP AGH dostarcza profesjonalne
narzędzia, które umożliwiają osobom
zakładającym działalność gospodarczą stać się
świadomymi i niezależnymi szefami własnych
firm. Inkubator udziela również rad dotyczących
m.in. wyposażenia biura, porad prawnych oraz
12

kosztów prowadzenia księgowości. Instytucja
wspiera swoich beneficjentów na każdym etapie
tworzenia firmy od stworzenia pomysłu na biznes,
aż do jego wdrożenia. AIP AGH pragnie ułatwić
kreatywnym i ambitnym ludziom założenie
własnej firmy przy minimalnych nakładach
finansowych, by po okresie inkubacji mogli
samodzielnie funkcjonować w normalnych
warunkach gospodarczych, wykorzystując
zdobytą wiedzę i doświadczenie.
www.aip.agh.edu.pl

Studenckie Koła Naukowe
Na AGH obecnie działa 120 kół naukowych
Pionu Górniczego i Hutniczego, które w swoich
szeregach skupiają ponad 2000 studentów.
Członkowie spotykają się cyklicznie na
szkoleniach, uczestniczą zarówno w badaniach
teoretycznych, jak i doświadczeniach
praktycznych prowadzonych przez katedry
i zakłady. 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.
W trakcie odbywających się na uczelni Dni
Górnika i Hutnika, studenci mogą zaprezentować
efekty swojej całorocznej pracy na Studenckich

Sesjach Kół Naukowych. Na AGH funkcjonuje
również Studenckie Towarzystwo Naukowe,
organizujące konkurs na najlepszą pracę
dyplomową „Diamenty AGH”, któremu
patronuje rektor AGH. Stowarzyszenie ma
na celu wspieranie i rozwój studenckiego
ruchu naukowego oraz integrację środowiska,
zapewniając jednocześnie ciągłość kontaktów
między absolwentami, a aktualnie działającymi
w kołach studentami i pracownikami naukowymi.

Szczegółowe informacje wraz z listą
Studenckich Kół Naukowych
znajdziesz na stronie:
www.kolanaukowe.agh.edu.pl

UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW
Społeczność studencka AGH reprezentowana jest
przez Samorząd Studentów, do którego zadań
należy przede wszystkim obrona praw i interesów
studentów. Przedstawiciele Samorządu
Studenckiego zasiadają w najważniejszych
organach kolegialnych uczelni. URSS AGH
służy radą i pomocą wszystkim studentom,
decyduje również o przyznawanej pomocy
materialnej, a także opiniuje istotne dla

studentów akty prawne. Samorząd jest również
organizatorem kulturalnych, naukowych oraz
sportowych wydarzeń, które mają miejsce na
uczelni. Planuje i przygotowuje przebieg takich
imprez jak: Juwenalia, Campus AGH, Beanalia,
spotkania „Inżynier z Kulturą”, czy też wybory
Najmilszej Studentki i Studenta.
www.samorzad.agh.edu.pl
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CO ROBIĆ W WOLNYM CZASIE?
Tradycje studenckie
Studia to czas zdobywania wiedzy, jak również
nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni,
które rodzą się podczas wielu wydarzeń
uczelnianych.
 Juwenalia – w obchody tradycyjnego święta
studentów wpisują się m.in. symboliczne
przekazanie kluczy do bram miasta, liczne
koncerty oraz stanowiący punkt kulminacyjny –
pochód juwenaliowy.
 Beanalia – podczas otrzęsin studentów I roku
nowo przyjęci żacy wstępują w pełni w szeregi
braci studenckiej.

Organizacje studenckie
Liczne organizacje działające w AGH stwarzają
możliwość rozwijania pasji, jak i odkrywania
nowych. Możliwości są niezwykle szerokie – od
zespołów artystycznych, poprzez różne formy
turystyki, czy specjalistyczne kluby: wysokogórski,
podwodny, speleologiczny, motocyklowy,
kajakowy, narciarski, żeglarski. Więcej informacji
można znaleźć na stronie internetowej:
www.agh.edu.pl/studenci/organizacje-studenckie
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 Babski comber i karczma piwna – to tradycyjne
spotkania związane z Barbórką, czyli świętem
stanu górniczego.
 Bale wydziałowe – nieodzownym elementem
studiów są także bale organizowane cyklicznie
przez wydziały. Bal Ceramika, Elektryka czy
Mechanika to tylko niektóre z nich.
 Rajdy górskie – wspólne wędrówki po górach
adresowane są zarówno do studentów,
wykładowców, jak i do absolwentów, dzięki czemu
znakomicie integrują środowisko akademickie.

KLUBY STUDENCKIE
Klub STUDIO
Położony w sercu Miasteczka
Studenckiego jest jednym
z najbardziej rozpoznawalnych i uznanych klubów
muzycznych nie tylko w Krakowie, ale i w Polsce.
W sierpniu w Klubie STUDIO rozpoczął się remont
generalny, który potrwa około roku. Budynek na
chwilę zniknie z koncertowej mapy Krakowa, ale
klub nie zwolni tempa i zamierza organizować
kulturalne wydarzenia w innych miejscach. Warto
zatem systematycznie odwiedzać jego stronę
i profil na Facebooku, gdzie będzie można znaleźć
informacje o wszystkich muzycznych planach.

Klub Gwarek
To najspokojniejsze i najbardziej wysublimowane
miejsce na mapie Miasteczka. W Gwarku
dominują łagodne brzmienia – od poezji
śpiewanej, poprzez blues, aż po jazz. Ponadto
często mają tu miejsce prelekcje, stand-upowe
występy czy projekcje filmowe. Wstęp na
większość z tych wydarzeń jest darmowy! Gwarek
to idealne miejsce na odpoczynek z filiżanką
kawy i gronem przyjaciół.

Klub Filutek
Tutaj nasycisz swój głód najlepszą pizzą na
Miasteczku i zaspokoisz pragnienie złocistym,

zimnym napojem. Wszystko to w klimatycznym,
stylizowanym na wiejską karczmę wnętrzu.
Najlepszy lokal do świętowania studenckich
sukcesów – a tych z pewnością w nowym roku
akademickim nie zabraknie!

Klub Karlik
W Karliku wręcz nie wypada nie tańczyć – o to
zresztą trudno, bo gorące brzmienia przyciągają
na parkiet nawet tych, którzy wcześniej zazwyczaj
podpierali ściany. Usłyszysz tu taneczne hity
sprzed lat oraz najnowsze klubowe kawałki.
A jeżeli zmęczą cię najbardziej energetyczne
imprezy na Miasteczku, to zrelaksujesz się, grając
w piłkarzyki lub bilard.

Klub Zaścianek
Miejsce pielgrzymek zwolenników alternatywnych
dźwięków. Praktycznie co tydzień występują tu
młode, najczęściej rockowe – choć nie tylko –
kapele. Jeżeli chcesz wiedzieć, co gra i buczy
w muzycznym undergroundzie, Zaścianek
jest miejscem stworzonym właśnie dla ciebie.
Ponadto odbywają się tu występy grup bardziej
znanych oraz niezwykle popularne cykliczne
imprezy, w tym legendarne, copiątkowe karaoke.
Bywalcy wiedzą, że nie ma lepszego sposobu na
rozpoczęcie weekendu!
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MEDIA W AGH
AGH od lat plasuje się w czołówce polskich
uczelni, ale Akademia może poszczycić się
nie tylko wynikami naukowymi. Na jednym
z największych uniwersytetów technicznych
w Polsce powstał unikatowy projekt medialny
– Centrum Mediów, 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. Działalność Centrum
Mediów ma na celu rozbudzanie zainteresowań
dotyczących teoretycznego i praktycznego
funkcjonowania środków masowego przekazu.
Każda z redakcji robi to we własny sposób, jak
najlepiej wykorzystując możliwości swoich
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członków. W Centrum Mediów realizowane są
audycje i spoty radiowe, redagowane artykuły,
tworzone materiały filmowe oraz graficzne, jak
również profesjonalne zdjęcia. Praca w CM to
dla jego członków nie tylko szansa na wpis do
CV, ale przede wszystkim możliwość zdobycia
doświadczenia, także przez praktyki i staże
studenckie. Centrum Mediów AGH razem
z Działem Informacji i Promocji
AGH, Rzecznikiem
Prasowym AGH, Fundacją
Academica oraz URSS AGH
współtworzy wizerunek
uczelni.

Członkiem CM może zostać każdy student
AGH, który zna cele organizacji i chciałby
je realizować. Do Centrum Mediów mogą̨
dołączyć ludzie o różnych zainteresowaniach
i umiejętnościach. Organizacja ma do
obsadzenia całą gamę stanowisk związanych
z branżą kreatywną – od realizatorów dźwięku,

redaktorów, speców od marketingu po
operatorów filmowych.
Centrum Mediów to koniec z nudą między
zajęciami. Do redakcji poszukiwani są ludzie
odważni, otwarci na nowe doświadczenia
i ciekawi świata.

MINE TV

KSAF AGH

To najmłodsza redakcja wśród mediów studenckich.
Jej głównym zadaniem jest realizowanie bieżącej
działalności redakcyjnej oraz współpraca z Działem
Informacji i Promocji AGH oraz Biurem Prasowym
AGH. Owocami pracy są cykle filmowe „Jestem
z AGH”, „AGH Junior”, „Wirtualny Dzień Otwarty”
oraz dziesiątki oficjalnych spotów reklamowych
uczelni. Ekipa MINE jest zawsze tam, gdzie dzieje
się coś ważnego dla AGH, ale również realizuje
projekty autorskie.

Fotografowie Krakowskiej Studenckiej Agencji
Fotograficznej AGH ze swoimi aparatami
są obecni na wszystkich najważniejszych
wydarzeniach w AGH. Ale nie tylko. Wszyscy
członkowie agencji są studentami i studenckie
życie jest im nieobce, fotografują więc imprezy
odbywające się na Miasteczku Studenckim AGH –
koncerty w okolicznych klubach, zawody sportowe
i oczywiście Juwenalia.

Studenckie Radio17

Biuletyn Informacyjny Studentów AGH – od wielu
lat piszą dla i o studentach. To, co sprawia, że
BIS jest znany i czytany na całym AGH, to nie
tylko lata tradycji, ale ludzie, którzy przez te
wszystkie lata tworzyli redakcję Biuletynu. Każdy
dziennikarz wniósł do BIS coś nowego. I zostawił
po sobie trwały ślad – o czym świadczy ogromne
archiwum.

Antena Radia17 wybrzmiała po raz pierwszy
w 2007 r. Od tego czasu redakcja przebyła długą
drogę – z amatorskiego pokoju w akademiku do
profesjonalnego studia w Centrum Mediów AGH.
Priorytetem działania jest oczywiście antena.
Radio17 prowadzi programy od rana do wieczora
z przerwą̨ na zajęcia w środku dnia.

BIS AGH
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MIASTECZKO STUDENCKIE
Integralną częścią kampusu akademickiego AGH jest Miasteczko Studenckie, które położone
jest w niedużej odległości od obiektów dydaktycznych. Na terenie Miasteczka Studenckiego
oprócz 20 domów studenckich, które oferują ponad 8000 miejsc dla studentów, znajdują się
m.in. kluby studenckie, boiska sportowe, basen, przedszkole, klub bilardowy, korty tenisowe,
supermarket oraz różne punkty handlowe, gastronomiczne i usługowe.

Jak żyć w (s)pokoju
Dobry współlokator jest jak skarb. Tym bardziej,
że świeżo upieczony żak musi liczyć na szczęśliwy
traf. Idealny związek – jak w małżeństwie – zdarza
się bardzo rzadko. Pojawiają się różne „za bardzo”
lub „za mało”: imprezowy, spokojny, niechlujny,
porządny, towarzyski, głośny. Sublokator może
zmienić kilka miesięcy w sielankę lub piekło.
Co robić, gdy wspólne mieszkanie przypomina
film z gatunku kina grozy? Są różne strategie.
Niektórzy z cierpliwością filozofów dochodzą
do wniosku, że każdy ma wady i należy je znosić
ze stoickim spokojem. „Negocjatorzy” zasiadają
do obrad i tworzą pokojową konstytucję, by żyło
się lepiej – wszystkim mieszkańcom składu.
„Goście” więcej czasu spędzają u znajomych lub
u rodziców niż w akademikowym pokoju. Wytrawni
„psycholodzy” potrafią sprytnie przekonać
i przeciągnąć współlokatora na swoją (oczywiście
słuszną) stronę. Są „informatycy”, którzy póki mają
komputer, słuchawki i połączenie z Internetem,
zniosą wszystko. Zwolennicy ewolucji, wyznający
zasadę „przetrwają najsilniejsi”, przerastają
mistrza i odbierają mu tytuł najbardziej irytującego
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współlokatora. Ci bardzo niecierpliwi wychodzą
z założenia, że najprostsze, czyli siłowe rozwiązania
są najlepsze. „Kombinatorzy” w administracji
akademika załatwiają zamianę – znajdą innego
współlokatora, na przykład wśród nowych, dobrych
kolegów z roku.
Uważaj jednak, żeby w twoim przypadku nie
spełniły się akademikowe przysłowia: „szanuj
współlokatora swego, mogłeś dostać gorszego”
i „nie ma takiej przyjaźni, której nie mogłoby
zepsuć wspólne mieszkanie”.

Akademik akademikowi nierówny
Mieszkanie w akademiku różni się od wynajmowania mieszkania, ale też każdy dom studencki jest
inny. Są pokoje dwu- lub trzyosobowe, ale także
składy, w których mieszka do 10 osób. Czasem
na każdy pokój przypada łazienka, czasem trzeba
ją dzielić z kilkoma osobami. Kuchnia może być
w składzie, ale często jest wspólna dla całego
piętra, co sprzyja integracji. Liczba pralni, lektoriów
(pokojów do nauki) jest różna, w niektórych akademikach jest salka telewizyjna i imprezowa, w innych można trafić na siłownię, sklepik, bar, a nawet
ściankę wspinaczkową.

Każdy akademik to inna historia – ma swoje
plusy i minusy. We wspólnych salach można
organizować większe spotkania, ale trzeba
je wcześniej zgłosić Radzie Mieszkańców
i administracji. Z każdym rokiem przybywa
tych ładniejszych i wygodniejszych
akademików.

Kto tu rządzi
Sekretariat Miasteczka Studenckiego AGH mieści
się przy ulicy Rostafińskiego 7a (w tym samym
budynku co apteka). Tutaj siedzibę ma dyrektor,
jego zastępca i sekretariat Miasteczka. Zajmują
się przede wszystkim przydziałem miejsc i zarządzaniem MS AGH oraz jego finansami. W skrócie:
dbają o bezpieczeństwo i porządek na terenie
Miasteczka. Student odwiedza biuro, gdy chce np.
wyjaśnić wątpliwości dotyczące przydziału miejsc.
Dyrektor MS AGH może usunąć niezdyscyplinowanego studenta z akademika. W każdym akademiku
działa administracja, która na czele z kierownikiem
zarządza domem studenckim. Konflikty, remonty
i zmiany w pokoju, przeprowadzka w akademiku
i sprawy związane z codziennym życiem w domu
studenckim najlepiej załatwić w administracji.
Każdy mieszkaniec domu studenckiego odwiedzi
kierownika na pewno dwa razy w roku. Pierwszy
– przy kwaterowaniu, a na końcu przy wymeldowywaniu (musisz oddać kartę i jeśli współlokator
wyprowadził się wcześniej – zdać wysprzątany
pokój i zapłacić za ewentualne szkody). Nieoficjalną władzą są panie i panowie z portierni. Mądrzy
studenci wiedzą, że warto żyć z nimi w zgodzie.
Aktualne informacje o Miasteczku znajdziesz
zawsze na Facebooku.

Na wszystko jest rada
W akademikach działają Rady Mieszkańców.
Pomagają one administracji i udzielają się
w rozwiązywaniu spraw „między nami studentami”.
W takich sytuacjach najlepiej zwrócić się do
jej członków. Rada reprezentuje mieszkańców
domu studenckiego i pilnuje przestrzegania
przez nich regulaminów. Ma duży wpływ na
działanie akademika – może ustalać zasady
panujące w domu studenckim. Członkowie
rady pomagają administracji akademika, np.
opiekują się niektórymi salami – siłownią, pralnią,

salą imprezową i pozostałymi przestrzeniami
wspólnymi. Odpowiadają też za sprzęt do
wypożyczenia np. odkurzacze lub piekarniki.
Gdy trzeba, rada obroni studenta, a na dodatek
zorganizuje turniej sportowy albo imprezę. Każdy
z mieszkańców może się starać o bycie członkiem
Rady Mieszkańców swojego akademika.

Miasto na miasteczku
Wielu mieszkańców zapytanych, czy warto
wyjść poza Miasteczko, mogłoby odpowiedzieć:
„Można, ale po co?”. To oczywiście żart. Jednak
faktem jest, że studenci z MS AGH mają w okolicy
prawie wszystko, czego im potrzeba – od
sklepów do szeroko pojętej rozrywki. Na terenie
miasteczka znajdują się lokale gastronomiczne,
supermarkety, apteka, paczkomat, bankomaty,
serwisy komputerowe, punkty ksero, a także
żłobek, przedszkole i przychodnia medyczna.
Mieszkańcy miasteczka doradzą gdzie kupić
świeże pieczywo lub materiały piśmiennicze,
skserować materiały, zjeść domowy obiad,
fastfood albo dobrą pizzę.
Miasteczko to nie tylko codzienność, ale – szczególnie przy ładnej pogodzie – życie towarzyskie
i czas spędzany ze znajomymi między akademikami. Pamiętaj, że tereny uczelni są eksterytorialne.
Oznacza to m.in. że o bezpieczeństwo i porządek
na MS AGH dba rektor uczelni. Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym służby państwowe
mogą wkroczyć na teren Miasteczka tylko za
jego zgodą. Z własnej inicjatywy mogą działać
wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach zagrożenia
życia. Każdy student powinien jednak pamiętać,
że eksterytorialność uczelni nie oznacza zupełnej
bezkarności. Ostentacyjne picie alkoholu poza
wyznaczonymi miejscami (klubami i ich ogródkami) jest naruszeniem obowiązującego prawa.
Porozumienie zawarte 12 grudnia 2012 r. między
rektorem AGH a komendantem policji w Krakowie
mówi, że „rektor AGH w Krakowie w przypadku
naruszeń przepisów Kodeksu Wykroczeń oraz
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizuje czynności porządkowe we własnym zakresie”. Warto powtórzyć to
jeszcze raz: spożywanie alkoholu na Miasteczku
Studenckim jest równoznaczne z wykroczeniem
spożywania alkoholu w miejscu publicznym, za
które grozi mandat.
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SPORT I REKREACJA W AGH
Władze uczelni dbają o rozwój aktywności fizycznej wśród społeczności akademickiej, inwestując
w rozwój bazy sportowej. Celem jest stworzenie kompleksowego Centrum Sportu w obrębie kampusu
akademickiego.
 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu –
hale ze sztuczną nawierzchnią, 2 siłownie, sala
do aerobiku, sale do gry w tenisa stołowego,
stanowiska treningowe szermierki dla osób
niepełnosprawnych, łaźnia parowa, boisko
piłkarskie, 3 wysokiej klasy jachty oraz kajaki.
www.swfis.agh.edu.pl
 Basen AGH – basen sportowy (25 m), basen
szkoleniowy (25 m), basen rekreacyjny
z wodospadami i hydromasażami, sauna (sucha
i mokra), siłownia, sale do ćwiczeń, kręgielnia,
bilard, centrum zabaw dla dzieci.
www.basen.agh.edu.pl
 B
 oiska sportowe na terenie Miasteczka
Studenckiego:
–b
 oisko do piłki nożnej – boisko do piłki
nożnej o wymiarach 67 × 40 m (możliwość
podziału na dwie części) ze sztuczną
nawierzchnią i oświetleniem
–b
 oiska do siatkówki i koszykówki
– korty tenisowe
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Klub Uczelniany AZS AGH Kraków
To nie tylko najlepsza jednostka sportowa
w środowisku akademickim Krakowa, ale
również jeden z najstarszych klubów w Polsce
(założony w 1952 r.), który na aktualną
chwilę zrzesza blisko 800 sportowców
trenujących w 30 sekcjach. Wraz ze Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) klub
jest odpowiedzialny za organizowanie m.in.
szkoleniowych obozów narciarskich, żeglarskich
i kajakowych, turystykę górską, Dzień Sportu
AGH, Mistrzostwa AGH w narciarstwie alpejskim
i snowboardzie, w tenisie stołowym, kolarstwie
górskim oraz w pływaniu. Najlepsi sportowcy
biorą udział w prestiżowych rozgrywkach
Małopolskiej Ligi Akademickiej, Akademickich
Mistrzostwach Polski, Biegu Kościuszkowskim
i innych zawodach. Dowodem profesjonalizmu
i formy na najwyższym poziomie jest zdobycie
złotych medali w Akademickich Mistrzostwach
Polski w sezonach 2012/2013, 2014/2015
i 2015/2016.

Pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej,
w której AZS AGH pokonał blisko 150 klubów
uczelnianych z całej Polski, są jednymi
z największych sukcesów sportowych naszych
sportowców.

Do najbardziej spektakularnych osiągnięć
reprezentantów AGH należy m.in. srebrny medal
podczas II Europejskich Igrzysk Studenckich
wywalczony w Rotterdamie przez męską
reprezentację piłki siatkowej w 2014 r. Ponadto
w rozgrywkach ligowych w sezonie 2015/2016
nasi siatkarze zajęli najwyższe w historii
7 miejsce, koszykarze wywalczyli awans do
I ligi, sekcja badmintona zajęła 3 miejsce
w rozgrywkach ekstraklasy, a pływacy jak co roku
przywieźli szereg medali z Głównych Mistrzostw
Polski. Sukcesy odnoszą także lekkoatleci,
kolarze i snowboardziści. Słowem, nie brakuje
u nas sportowców, którym warto kibicować.
www.azs.agh.edu.pl

AGH umawia się na sport
Do hasła „sport to zdrowie” nie trzeba nikogo
przekonywać, a moda na sportowy tryb życia dotarła
od jakiegoś czasu również w okolice kampusu
Akademii Górniczo-Hutniczej. Najważniejszym
miejscem dla aktywnych studentów są krakowskie
Błonia, na których o każdej porze roku (i doby)
ktoś oddaje się różnym formom aktywności
fizycznej. Obok nich położony jest Park im. Henryka
Jordana, gdzie nie brakuje ciszy, zieleni, boisk
oraz licznych alei. Osoby lubujące się w aktywnym
spędzaniu czasu powinny jak najszybciej
zapoznać się z tymi dwoma miejscami, które
znajdują się blisko Miasteczka Studenckiego.
Z badań przeprowadzonych przez GUS wynika, że
uczestnictwo osób w wieku studenckim w zajęciach
sportowych rośnie. Zjawisko to jest wyraźnie
widoczne na naszej uczelni. Obiekty sportowe
AGH i MS AGH są na tyle popularne, że liczba
chętnych często przekracza limit wolnych miejsc.
Dla znacznej liczby osób to właśnie towarzystwo
jest najlepszą motywacją, dlatego jeśli szukasz
partnera do biegania, drugiej rakiety do tenisa
lub osoby do drużyny, to użyj stworzonej przez
trójkę studentów aplikacji Dropsport.

Na Facebooku koniecznie dołącz do grupy „AGH
umawia się na sport”, w której liczba aktywnie
udzielających się osób wciąż rośnie. A jeśli nie
lubisz czekać na autobus, śmiało wskakuj na dwa
kółka. Przed akademikami i wydziałami wciąż
przybywa stojaków na rowery, które w ostatnim
czasie stały się popularnym środkiem transportu
wśród studentów. Dodatkowo w okolicach kampusu
AGH znajdują się stacje Krakowskiego Roweru
Miejskiego.

Nie siedź – rusz się!
Na listę nowych i ulubionych miejsc koniecznie
dopisz kilka wspomnianych wcześniej lokalizacji
związanych z aktywnością fizyczną. Jest co robić
i gdzie się ruszyć! Strefę aktywnego wypoczynku
w obrębie Miasteczka Studenckiego tworzą
boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę
nożną, siatkówkę, koszykówkę oraz położone
między akademikami korty tenisowe.
Na sportowej mapie kampusu AGH jest jeszcze
jeden obiekt, który warto zapamiętać – Basen
AGH przy ul. Buszka 4. Każdy student powinien
w końcu trafić do tego miejsca podczas zajęć
wychowania fizycznego. Poza zajęciami wejście
dla studentów AGH kosztuje, zależnie od dnia
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A co po zajęciach?

tygodnia oraz pory dnia, 7–10 zł za godzinę
i 13–19 zł za dwie godziny.
Jeśli lubisz aktywność fizyczną, możesz
skorzystać również z siłowni (koszt to 12–15 zł
za godzinę, ale mieszkańcy MS AGH mogą liczyć
na zniżki), z sauny albo masażu, popracować
nad sprawnością na zajęciach fitness lub aqua
fitness, uczyć się Tai Chi oraz sportów walki lub
pójść na kręgle.

Dobrze wiemy, że studenckie życie nie powinno
kręcić się tylko wokół nauki. Na uczelni działa
kilka interesujących inicjatyw dedykowanych
aktywnym. Stowarzyszenie „I Ty Możesz Być
Wielki”, czyli ITMBW Kraków jednoczy biegaczy.
Grupa działa od stycznia 2013 r. Założycielom
brakowało klubu biegowego, jakie miały inne
uczelnie. Stowarzyszenie promuje bieganie
jako najprostszą formę aktywnego spędzania
wolnego czasu. Członkowie wspólnie trenują
i mogą liczyć na wsparcie innych biegaczy.
Mamy nie tylko uczelniany klub biegowy, ale
także bieg organizowany pod szyldem naszej
uczelni. W tym roku Bieg AGH odbył się po raz
piąty. Profesjonaliści i amatorzy do wyboru
mieli dwa dystanse – na 5 i 10 km. Uczelnia
ma też do zaoferowania coś dla miłośników
sportów zimowych. Mogą oni wystartować
w Mistrzostwach AGH w narciarstwie
i snowboardzie kobiet i mężczyzn. Co ciekawe,
rywalizują w nich nie tylko studenci, ale
i pracownicy uczelni.

KRAKOWSKA KARTA MIEJSKA
Studenci AGH posiadający Elektroniczne
Legitymacje Studenckie nie muszą stać w kolejkach
do Punktów Sprzedaży Biletów Okresowych
MPK S.A., aby kupić bilet okresowy. Mogą to zrobić
samodzielnie w jednym z ponad 130 automatów
stojących na przystankach komunikacji miejskiej.

Jak aktywować Krakowską Kartę
Miejską na elektronicznej legitymacji
studenckiej?
Aktywacji Krakowskiej Karty Miejskiej (KKM) na
elektronicznej legitymacji studenckiej można
dokonać poprzez jednorazową wizytę w Centrum
Kart Elektronicznych AGH (bud. C-1, III p.,
pok. 322b) lub w punktach obsługi klienta MPK
na terenie miasta Kraków.
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Jak doładować KKM?
KKM można doładować w automacie – bez
kolejek, przez całą dobę. Pasażerowie mogą
wykupić bilet na dowolną liczbę miesięcy,
dowolny numer linii, począwszy od wybranego
dnia miesiąca. Doładowanie karty możliwe jest
również przez Internet na stronie:
ebilet.kkm.krakow.pl/ebilet

Gdzie dzwonić w razie problemów?
W razie jakichkolwiek problemów z zakupem
biletu w automacie zawsze można zadzwonić pod
czynny całą dobę numer telefonu: 19 150.
Więcej informacji: www.cp.agh.edu.pl/kkm-mpk

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO
2016/2017
Na podstawie zarządzenia nr 21/2016 Rektora AGH z dnia 16 maja 2016 r. oraz § 6 ust. 3 Regulaminu
Studiów AGH przewidziano następującą organizację roku akademickiego 2016/2017:

1 października do 19 lutego – semestr zimowy
1 października do 27 stycznia – zajęcia semestru
zimowego
22 grudnia do 2 stycznia – wakacje zimowe
28 stycznia do 8 lutego – zimowa sesja
egzaminacyjna – część podstawowa
9 lutego do 12 lutego – przerwa międzysemestralna
13 lutego do 19 lutego – zimowa sesja
egzaminacyjna – część poprawkowa
20 lutego do 26 lutego – przerwa międzysemestralna
10 listopada 2016 r. (czwartek) zajęcia odbywają się
według planu z piątku.
24 stycznia 2017 r. (wtorek) zajęcia odbywają się
według planu z czwartku.
25 stycznia 2017 r. (środa) zajęcia odbywają się
według planu z piątku.
26 i 27 stycznia 2017 r. – dni przeznaczone na
ewentualne odrabianie zajęć.

27 lutego do 30 września – semestr letni
27 lutego do 16 czerwca – zajęcia semestru
letniego
13 kwietnia do 19 kwietnia – wakacje
wiosenne
17 czerwca do 30 czerwca – letnia sesja
egzaminacyjna – część podstawowa
1 lipca do 31 sierpnia – wakacje letnie
1 lipca do 17 września – praktyki
1 września do 17 września – letnia sesja
egzaminacyjna – część poprawkowa
16 czerwca 2017 r. – dzień przeznaczony na
ewentualne odrabianie zajęć.

Dni ustawowo wolne od
zajęć dydaktycznych:
1 listopada, 11 listopada,
ja,
6 stycznia, 1 maja, 3 ma
15 czerwca.
Dni dodatkowo wolne od
zajęć dydaktycznych:
31 października,
2 listopada, 2 stycznia,
2 maja.
ia
Okres od 18 do 30 wrześn
2017 r. przeznaczony
e
jest na przeprowadzeni
h
nyc
ąza
zwi
ści
nno
czy
z zakończeniem roku
017
akademickiego 2016/2
i rozpoczęciem roku
018.
akademickiego 2017/2

Wydawca: Dział Informacji i Promocji AGH; Teksty: Biuletyn Informacyjny Studentów AGH,
Dział Informacji i Promocji AGH, Uczelniana Rada Samorządu Studentów AGH;
Zdjęcia: KSAF AGH, Agnieszka i Jacek Taranowie; Projekt graficzny i skład: Jacek Łucki,
NBI Media
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Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

