
Uchwała nr 153/2017 

Senatu AGH z dnia 29 listopada 2017 r. 

w sprawie reasumpcji uchwały nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 

maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia 

i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego 

i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 z późn. zm.  

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz 

art. 12 pkt 3 i art. 61 ust. 1 Statutu AGH w związku z uchwałą nr 

150/2017 Senatu AGH z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia 

studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Energetyka Odnawialna 

i Zarządzanie Energią o profilu ogólnoakademickim i powierzenia 

prowadzenia go Wydziałowi Energetyki i Paliw Senat Akademii Górniczo-

Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie postanawia, co następuje:  

§ 1 

1. Rekrutacja na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na 

kierunku Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią prowadzonym 

na Wydziale Energetyki i Paliw na rok akademicki 2017/2018 odbywać 

się będzie według warunków i w trybie określonym w uchwale nr 

64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. zmienionej uchwałą nr 

67/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.  

2. W rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia 

na rok akademicki 2017/2018 wagi składników E oraz S przyjmowane 

do wyliczenia wskaźnika rekrutacji dla kierunku Energetyka Odnawialna 

i Zarządzanie Energią będą mieć wartości równe wE= 6 i wS= 4. 

3. W związku z ust. 2 postanawia się w Tabeli 6 uchwały nr 64/2016 

Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. po pozycji oznaczonej liczbą 48 

dodać pozycję oznaczoną liczbą 48a: 

 

 

 

 



Lp. Wydział / Kierunek 

Wagi punktów uzyskanych: 

z egzaminu 

wstępnego 

[wE] 

z przeliczenia 

średniej ocen  

[wS] 

Energetyki i Paliw 

48a 
Energetyka Odnawialna i Zarządzanie 

Energią 
6 4 

 

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 


