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Zarządzenie Nr 16/2016 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 12 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ustalenia kalendarza rekrutacji letniej na studia pierwszego i drugiego 
stopnia w AGH na rok akademicki 2016/2017 

 
Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie 
wyższym (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), art. 19 ust. 4 Statutu AGH oraz  
§ 1 art. 8 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, a także na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 
4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zw. z rozporządzeniem Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania  
i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach 
naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.), oraz w zw.  
z § 10 ust. 2 zarządzenia Nr 39/2015 Rektora AGH z dnia 30 września 2015 r. (zmienionego 
zarządzeniem Nr 47/2015 Rektora AGH z dnia 17 listopada 2015 r.) w sprawie zasad 
podejmowania i odbywania studiów wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej przez osoby 
niebędące obywatelami polskimi, a także § 4 ust. 2 Regulaminu studiów pierwszego  
i drugiego stopnia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 
(uchwała nr 54/2015 Senatu AGH z dnia 29 kwietnia 2015 r.), zarządzam co następuje: 

§ 1 

W okresie rekrutacji letniej na studia prowadzone w roku akademickim 2016/2017 dla 
kandydatów przyjmowanych według zasad ustalonych uchwałą Senatu AGH nr 68/2015  
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy 
rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017, będą 
obowiązywać następujące terminy: 

1. Dla wszystkich stopni i form studiów: 

a)  Rozpoczęcie pracy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych 
(WKR) 

13 czerwca 2016 r., godz. 
900 

b)  Przerwa wakacyjna w pracy WKR od 25 lipca 2016 r.   
do 31 sierpnia 2016 r. 

c)  Zakończenie pracy WKR 30 września 2016 r., godz. 
1500 

2. Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia: 

2.1. Nabór główny 

Etap rekrutacji  Obowiązujące terminy  

a)  Rejestracja kandydatów w systemie e-Rekrutacja  od 1 czerwca 2016 r., godz. 900  

do 8 lipca 2016 r., godz. 1500 
b) Egzamin wstępny z matematyki (dotyczy osób 

posiadających wyniki egzaminu maturalnego w skali 
ocen 1-6 lub 2-5 oraz z wykształceniem uzyskanym 
za granicą) 

8 lipca 2016 r., godz. 1500  

c)  Wstępna kwalifikacja kandydatów 12 lipca 2016 r.,  
ogłoszenie wyników o godz. 1500 

d) Przyjmowanie podań od zakwalifikowanych 
kandydatów oraz wydawanie decyzji o przyjęciu na 
studia 

od 13 lipca 2016, godz. 900 

do 22 lipca 2016 r., godz. 1500  
(w tym sobota 16 lipca) 
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Etap rekrutacji  Obowiązujące terminy  

e) Dokonywanie wpisu na studia przez 
zakwalifikowanych kandydatów 

od 13 lipca 2016, godz. 900 

do 22 lipca 2016 r., godz. godz. 
1500  

(w tym sobota 16 lipca) 
f) Ogłoszenie ewentualnego naboru dodatkowego 

pierwszego 22 lipca 2016 r., godz. 1500 

2.2. Nabór dodatkowy pierwszy 

Etap rekrutacji  Obowiązujące terminy  

a) Rejestracja kandydatów w systemie e-Rekrutacja 
od 25 lipca 2016 r., godz. 900 

do 14 września 2016 r., 
godz. 1500 

b) Wstępna kwalifikacja kandydatów 16 września 2016 r.,  
ogłoszenie wyników o godz. 1500 

c) Przyjmowanie podań od zakwalifikowanych 
kandydatów oraz wydawanie decyzji o przyjęciu na 
studia 

od 17 września 2016, godz. 900  
do 21 września 2016 r., godz. 

1500  
(w tym sobota 17 września) 

d) Dokonywanie wpisu na studia przez 
zakwalifikowanych kandydatów 

od 17 września 2016, godz. 900  
do 21 września 2016 r., godz. 

1500  
(w tym sobota 17 września) 

e) Ogłoszenie ewentualnego naboru dodatkowego 
drugiego 21 września 2016 r., godz. 1500 

2.3. Nabór dodatkowy drugi 

Etap rekrutacji  Obowiązujące terminy  

a) Rejestracja kandydatów w systemie e-Rekrutacja 
od 22 września 2016 r., godz. 900 

do 25 września 2016 r., 
godz. 2359 

b) Wstępna kwalifikacja kandydatów 27 września 2016 r.,  
ogłoszenie wyników o godz. 1500 

c) Przyjmowanie podań od zakwalifikowanych 
kandydatów oraz wydawanie decyzji o przyjęciu na 
studia 

od 28 września 2016 r., godz. 900 

do 30 września 2016 r., godz. 
1500 

d) Dokonywanie wpisu na studia przez 
zakwalifikowanych kandydatów 

od 28 września 2016 r., godz. 900 

do 30 września 2016 r., godz.1500 

3. Rekrutacja na studia niestacjonarne pierwszego stopnia: 

3.1. Nabór główny 

Etap rekrutacji  Obowiązujące terminy  

a) Rejestracja kandydatów w systemie e-Rekrutacja  od 1 czerwca 2016 r., godz. 900  

do 13 lipca 2016 r., godz. 1500 
b) Egzamin wstępny z matematyki (dotyczy osób 

posiadających wyniki egzaminu maturalnego w skali 
ocen 1-6 lub 2-5 oraz z wykształceniem uzyskanym 
za granicą) 

8 lipca 2016 r., godz. 1500 

c) Wstępna kwalifikacja kandydatów 14 lipca 2016 r.,  
ogłoszenie wyników o godz. 1700 

d) Przyjmowanie podań od zakwalifikowanych 
kandydatów oraz wydawanie decyzji o przyjęciu na 
studia 

od 15 lipca 2016 r., godz. 900  
do 22 lipca 2016 r., godz. 1500 

(w tym sobota 16 lipca) 
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Etap rekrutacji  Obowiązujące terminy  

e) Dokonywanie wpisu na studia przez 
zakwalifikowanych kandydatów 

od 15 lipca 2016 r., godz. 900  
do 22 lipca 2016 r., godz. 1500 

(w tym sobota 16 lipca) 

f) Ogłoszenie ewentualnego naboru dodatkowego 22 lipca 2016 r., godz. 1500 

3.2. Nabór dodatkowy 

Etap rekrutacji  Obowiązujące terminy  

a) Rejestracja kandydatów w systemie e-Rekrutacja 
od 25 lipca 2016 r., godz. 900 

do 16 września 2016 r., 
godz. 2359 

b) Wstępna kwalifikacja kandydatów 19 września 2016 r.,  
ogłoszenie wyników o godz. 1500 

c) Przyjmowanie podań od zakwalifikowanych 
kandydatów oraz wydawanie decyzji o przyjęciu na 
studia 

od 20 września 2016 r., godz. 900 

do 26 września 2016 r., godz. 
1500  

(w tym sobota 24 września) 

d) Dokonywanie wpisu na studia przez 
zakwalifikowanych kandydatów 

od 20 września 2016 r., godz. 900 

do 26 września 2016 r., godz. 
1500  

(w tym sobota 24 września) 

4. Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia:  

4.1. Nabór główny 

Etap rekrutacji  Obowiązujące terminy  

a) Rejestracja kandydatów w systemie e-Rekrutacja od 1 czerwca 2016 r., godz. 900  

do 12 września 2016 r., godz. 1500 

b) Przyjmowanie dokumentów drogą elektroniczną od 1 września 2016 r., godz. 900  

do 10 września 2016 r., godz. 1500 

c) Przeprowadzanie egzaminów wstępnych 13 września 2016 r. 

d) Wstępna kwalifikacja kandydatów 14 września 2016 r.,  
ogłoszenie wyników o godz. 1500 

e) Przyjmowanie podań od zakwalifikowanych 
kandydatów oraz wydawanie decyzji o przyjęciu na 
studia 

od 15 września 2016 r., godz. 900  

do 24 września 2016 r., godz. 1500  
(w tym sobota 24 września) 

f) Dokonywanie wpisu na studia przez 
zakwalifikowanych kandydatów 

od 15 września 2016 r., godz. 900  

do 24 września 2016 r., godz. 1500  
(w tym sobota 24 września) 

g) Ogłoszenie ewentualnego naboru dodatkowego 19 września 2016 r., godz. 900 

4.2. Nabór dodatkowy 

Etap rekrutacji  Obowiązujące terminy  

a) Rejestracja kandydatów w systemie e-Rekrutacja od 19 września 2016 r., godz. 900  

do 24 września 2016 r., godz. 1500 

b) Przyjmowanie dokumentów drogą elektroniczną od 19 września 2016 r., godz. 900 

do 24 września 2016 r., godz. 1500 

c) Przeprowadzanie egzaminów wstępnych 26 września 2016 r. 
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Etap rekrutacji  Obowiązujące terminy  

d) Wstępna kwalifikacja kandydatów 27 września 2016 r.,  
ogłoszenie wyników o godz. 1500 

e) Przyjmowanie podań od zakwalifikowanych 
kandydatów oraz wydawanie decyzji o przyjęciu na 
studia 

od 28 września 2016 r., godz. 900 

do 30 września 2016 r., godz. 1500 

f) Dokonywanie wpisu na studia przez 
zakwalifikowanych kandydatów 

od 28 września 2016 r., godz. 900 

do 30 września 2016 r., godz. 1500 

5. Rekrutacja na studia niestacjonarne drugiego stopnia: 

Etap rekrutacji  Obowiązujące terminy  

a) Rejestracja kandydatów w systemie e-Rekrutacja od 1 czerwca 2016 r., godz. 900  

do 15 września 2016 r., godz. 1500 

b) Przyjmowanie dokumentów drogą elektroniczną  od 1 do 15 września 2016 r.,  
godz. 1500 

c) Przeprowadzanie egzaminów wstępnych 16, 17 września 2016 r.  
(w tym sobota 17 września) 

d) Wstępna kwalifikacja kandydatów 20 września 2016 r. 
ogłoszenie wyników o godz. 1500 

e) Przyjmowanie podań od zakwalifikowanych 
kandydatów oraz wydawanie decyzji o przyjęciu na 
studia 

od 21 do 28 września 2016 r., 
godz. 1500, (w tym sobota 24 

września) 

f) Dokonywanie wpisu na studia przez 
zakwalifikowanych kandydatów 

od 21 do 28 września 2016 r. 
godz. 1500 (w tym sobota 24 

września) 

§ 2 

W okresie rekrutacji obowiązują następujące zasady funkcjonowania Wydziałowych Komisji 
Rekrutacyjnych (WKR): 

1. WKR pełnią dyżury zgodnie z terminami podanymi w § 1 w godzinach od 900 do 1500.  

2. Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego odbędzie się jednocześnie na 
wszystkich Wydziałach AGH w postaci wywieszenia przed siedzibami WKR list osób 
zakwalifikowanych oraz zawiadomienia o wynikach kwalifikacji wysłanych na 
indywidualne konta kandydatów w systemie e-Rekrutacja. 

3. Przyjmowanie elektronicznej wersji dokumentów (skanów) wymaganych na etapie 
wstępnej kwalifikacji jest prowadzone poprzez system e-Rekrutacja. 

4. Dokumenty wymagane do wpisu na studia będą przyjmowane w WKR wskazanej 
w zawiadomieniu o wynikach kwalifikacji. 

5. Ewentualne dokumenty wymagane do dopuszczenia do procesu kwalifikowania oraz 
wymagane dokumenty do dokonania wpisu na studia mogą być nadesłane za 
pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej  
w obrocie krajowym lub zagranicznym pod warunkiem, że przesyłka zostanie 
dostarczona do Sekretariatu Głównego AGH lub właściwej WKR przed upływem terminu 
podanego w § 1. 

§ 3 

W okresie rekrutacji letniej na studia w roku akademickim 2016/2017 dla kandydatów 
niebędących obywatelami polskimi przyjmowanych na zasadach innych niż uchwalonych 
uchwałą Senatu AGH nr 68/2015 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia  
i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku 
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akademickim 2016/2017, przyjmowanych na podstawie decyzji Rektora zgodnie z art. 43 
ust. 3 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zw. z rozporządzeniem Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania  
i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach 
naukowych i pracach rozwojowych, oraz w zw. z § 10 ust. 2 zarządzenia Nr 39/2015 
Rektora AGH z dnia 30 września 2015 r. (zmienionego zarządzeniem Nr 47/2015 Rektora 
AGH z dnia 17 listopada 2015 r.) w sprawie zasad podejmowania i odbywania studiów 
wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej przez osoby niebędące obywatelami polskimi, 
będą obowiązywać następujące terminy: 

6. Rekrutacja dla wszystkich stopni i form studiów:  

6.1. Nabór główny 

Etap rekrutacji  Obowiązujące terminy  

a) Rejestracja kandydatów w systemie 
 e-Rekrutacja 

od 1 maja 2016 r., godz. 900  

do 8 lipca 2016 r., godz. 1500 

b) Ogłoszenie wyników 

na bieżąco po spełnieniu wymogów formalnych 
i merytorycznych przez kandydatów; 

ostateczne ogłoszenie wyników  
15 lipca 2016 r., po godz. 1500 

c) Wydawanie decyzji o przyjęciu na 
studia 

na bieżąco po spełnieniu wymogów formalnych 
i merytorycznych przez kandydatów i uzyskaniu 

statusu „przyjęty” 

d) Składanie dokumentów oraz 
dokonywanie wpisu na studia 
(w dziekanatach wydziałów) 

od 26 września 2016 r. 
do 30 września 2016 r. 

e) Przerwa wakacyjna w pracy Centrum 
Studentów Zagranicznych AGH 

od 25 lipca 2016 r. 
do 31 sierpnia 2016 r. 

6.2.	Nabór	dodatkowy	

Etap rekrutacji  Obowiązujące terminy  

a) Rejestracja kandydatów w systemie  
e-Rekrutacja 

od 25 lipca 2016 r., godz. 900 
do 9 września 2016 r., godz. 1500 

b) Ogłoszenie wyników 

na bieżąco po spełnieniu wymogów formalnych 
i merytorycznych przez kandydatów; 

ostateczne ogłoszenie wyników  
16 września 2016 r., po godz. 1500 

c) Wydawanie decyzji o przyjęciu na 
studia 

na bieżąco po spełnieniu wymogów formalnych 
i merytorycznych przez kandydatów i uzyskaniu 

statusu „przyjęty”; 

d) Składanie dokumentów oraz 
dokonywanie wpisu na studia  
(w dziekanatach wydziałów) 

od 26 września 2016 r. 
do 30 września 2016 r. 

§ 4 
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1. Rekrutację kandydatów niebędących obywatelami polskimi przyjmowanych na 
zasadach innych niż uchwalonych uchwałą Senatu AGH nr 68/2015 prowadzi 
Centrum Studentów Zagranicznych AGH. 

2. Centrum Studentów Zagranicznych AGH czynne jest w terminach podanych  
w § 3 niniejszego zarządzenia, w godzinach od 900 - 1500. 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  
 
 
 
 

              R E K T O R  
 
 
 

         prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


