POSIEDZENIE SENATU AGH
w dniu 25 maja 2016 r.
PKT
Uchwała nr 61/2016
Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie reasumpcji uchwały nr 68/2015 Senatu AGH z dnia 27
maja 2015 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia
i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego
i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)
w związku z art. 12 pkt 28, art. 61 ust. 1 Statutu AGH oraz uchwały
nr 45/2016 Senatu AGH z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany nazwy
kierunku studiów Mechatronika, §1 Zarządzenia Nr 35/2015 Rektora AGH
z dnia 25 września 2015 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Rektora AGH
Nr 13/2015 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie określenia procedury
przekształcenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu –
Zdroju w Wydział Zamiejscowy o nazwie „Wydział Geotechnologii
w Jastrzębiu-Zdroju” i §1 Zarządzenia Nr 36/2015 Rektora AGH z dnia 25
września 2015 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Rektora AGH nr 14/2015
z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie określenia procedury przekształcenia
Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Mielcu w Wydział Zamiejscowy
o nazwie „Wydział Inżynierii Wytwarzania w Mielcu”
Senat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
postanawia w uchwale nr 68/2015 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie
warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na
pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim
2016/2017 wprowadzić następujące zmiany:
1. art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9.
Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków
studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba
aktualnie studiuje na tym samym wydziale AGH w ramach tego
samego stopnia studiów.”
2. uchyla się art. 10.
3. w Tabeli 1 i Tabeli 6 zmienia się nazwę kierunku Mechatronika na
Inżynieria Mechatroniczna oraz Mechatronika (w j. angielskim) na
Inżynieria Mechatroniczna (w j. angielskim).

4. w Tabeli 1 usuwa się wiersze:
Lp.

Wydział / Kierunek

Przedmiot główny

Geotechnologii w Jastrzębiu Zdroju
58.

59.

Górnictwo i Geologia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Inżynierii Wytwarzania w Mielcu
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub
Mechanika i Budowa Maszyn
geografia

5. W Tabeli 1 dodaje wiersz:
Lp.

Wydział / Kierunek

Przedmiot główny

Humanistyczny
58.

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

* Pod warunkiem pozytywnej decyzji MNiSW w sprawie uruchomienia kierunku.

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

