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DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W AGH?

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.

NOWOCZESNE LABORATORIA
Bazę naukowo-dydaktyczną AGH tworzy 

ponad 700 laboratoriów z unikatową 
aparaturą badawczą, a wśród nich 

m.in. „Prometheus” – najpotężniejszy 
superkomputer w historii Polski.

STUDENCI AGH
AGH jest jedną z największych 
uczelni technicznych w Polsce 

pod kątem liczby studentów.

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

SZEROKA OFERTA  
KSZTAŁCENIA

Oferta kształcenia obejmuje  
59 kierunków studiów, w tym ponad  

200 specjalności prowadzonych  
na 18 wydziałach.

WSPÓŁPRACA KRAJOWA 
I ZAGRANICZNA
Uczelnia posiada ponad 700 umów 
o współpracy z krajowymi oraz 
zagranicznymi uczelniami, instytucjami 
naukowymi, przedsiębiorstwami 
przemysłowymi oraz kluczowymi dla 
gospodarki firmami. 

STUDIA PODYPLOMOWE
Akademia prowadzi ponad 100 kierunków 

studiów podyplomowych, umożliwiając 
specjalistom podnoszenie kwalifikacji.

STUDIA DOKTORANCKIE
Najzdolniejsi absolwenci mogą zdobywać 
wiedzę w ramach studiów III stopnia   
w 23 dyscyplinach naukowych.

AGH W RANKINGACH...

wśród polskich uczelni 
w ilości zgłoszeń 
wynalazków do 

Europejskiego Urzędu 
Patentowego
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wśród polskich uczelni 
technicznych  
w rankingu 

 „Webometrics”

w rankingu „Kuźnia 
prezesów”– blisko 10% 

prezesów największych 
w Polsce przedsiębiorstw 

 to absolwenci AGH 

w kategorii „Innowacyjność”  
oraz 3 miejsce

wśród uczelni technicznych  
w Polsce w Rankingu  

Szkół Wyższych  
„Perspektywy 2015”



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

Wyniki badań losów absolwentów AGH  
za rok 2014
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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. Zgodnie ze światowymi trendami rozwoju 
tworzymy nowe kierunki kształcenia, ale zachowujemy klasyczne, niezbędne do prawidłowego 
rozwoju nauki, techniki oraz gospodarki naszego kraju. 

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. 

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

STUDIA W AGH GWARANCJĄ DOBREJ PRACY

absolwentów do pół roku od ukończenia studiów 
podjęło pracę bądź kontynuowało naukę

absolwentów podjęło pracę zgodną 
z wykształceniem

absolwentów nie 
poszukiwało pracy –  
to pracodawcy wyszli 
z inicjatywą zatrudnienia

pracodawców wskazuje, że ukończenie AGH przez 
kandydata do pracy jest dodatkowym atutem 
(Badania wśród pracodawców – rok 2013)

absolwentów zostało zatrudnionych  
przed obroną pracy dyplomowej

50%

81%

87%

21%

75%
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��   tradycyjne obchody Barbórki oraz Dnia Hutnika.

��   koncerty, debaty, wystawy, giełdy minerałów, targi pracy, akcje 
charytatywne, zawody sportowe. 

��    liczne imprezy jak np. Dzień AGH, Festiwal Nauki, czy Noc Naukowców. 

��   najlepszą okazją do poznania uczelni jest Dzień Otwarty, a także 
specjalne spotkania dla kandydatów.

��   pasjonaci nauki mają do wyboru ponad 120 kół naukowych:  
www.kolanaukowe.agh.edu.pl.

��   narty, motocykle, żagle, a może kajaki? Studenci AGH realizują 
swoje zainteresowania w ponad 40 organizacjach studenckich, 
w tym m.in. w klubie podwodnym, grotołazów, turystycznym, 
tanecznym, mogą tworzyć własną telewizję oraz radio, a także 
zdobywać doświadczenie w samorządzie. 

��  dobry start na studiach umożliwia m.in. program ADAPTER.

��   w poszukiwaniu praktyk, staży oraz pracy warto skierować swoje kroki 
do Centrum Karier AGH. 

��   osobom, które planują założyć własną działalność gospodarczą, pomocą 
służy Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH.

��   Klub Absolwentów AGH – inicjatywa sprzyjająca utrzymaniu więzi 
z uczelnią oraz rozwijaniu wielu relacji nie tylko z czasu studiów.

STUDIA W JĘZYKACH OBCYCH

��   uzupełnieniem szerokiej oferty kształcenia są studia prowadzone 
w języku angielskim. 

��   ponadto studenci mają do wyboru ponad 120 przedmiotów w językach 
obcych. Szczegółowa oferta: www.international.agh.edu.pl. 

��   nasi studenci mają możliwość odbywania części studiów  lub praktyk 
za granicą, a także równoległego studiowania na dwóch uczelniach – 
krajowej i zagranicznej (podwójne dyplomowanie). 

��   w ramach programów stypendialnych studenci AGH mogą wyjeżdżać do 
różnych uczelni niemal na całym świecie (m.in. ERASMUS+:  
www.erasmusplus.agh.edu.pl).

WYJAZDY ZAGRANICZNE

ŻYCIE AKADEMICKIE W AGH 

INŻYNIEROWIE Z PASJĄ

WSPARCIE NA KAŻDYM ETAPIE 



��   młodych, utalentowanych inżynierów łączą: Chór i Orkiestra 
Smyczkowa „Con Fuoco” AGH, Orkiestra Reprezentacyjna AGH, Zespół 
Pieśni i Tańca AGH „Krakus” oraz Studencki Klub Taneczny AGH. 

��    miejscem muzycznych spotkań są m.in. kluby Miasteczka 
Studenckiego: STUDIO, Gwarek, Zaścianek, Karlik i Filutek.

��    jedno z najpiękniejszych miast Europy.

��    miasto kultury i sztuki: teatry, opera, muzea, galerie, a także wyjątkowe 
koncerty, festiwale czy imprezy plenerowe.

��    studia w Krakowie stwarzają szerokie możliwości rozwoju. 

��    dwukrotny tytuł Akademickiego Mistrza Polski (w sezonie 2012/2013 
oraz 2014/2015) potwierdza najwyższą formę, jaką prezentują studenci 
zrzeszeni w Akademickim Związku Sportowym AGH Kraków – jednym 
z największych klubów AZS w Polsce. 

��    treningi w 40 sekcjach AZS stanowią również ciekawą alternatywę 
dla zajęć z wychowania fizycznego odbywających się w Studium 
Wychowania Fizycznego i Sportu AGH.

NAJPIĘKNIEJSZY KAMPUS AKADEMICKI

��    nowoczesne budynki, wyjątkowa aranżacja zielonej przestrzeni, 
eskpozycje rzeźb oraz skał, obiekty małej architektury, specjalne 
windy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych tworzą przyjazną 
przestrzeń dla studentów. 

��    w 2015 r. kampus AGH  otrzymał prestiżowe wyróżnienie w konkursie 
„Kraków – mój dom” w kategorii architektury przestrzeni publicznej.

��    ponad 8000 miejsc w 20 domach studenckich.

��    20 min do Rynku Głównego.

��    „miasto w mieście” m.in.: kluby studenckie, boiska sportowe, korty 
tenisowe, basen, supermarket, punkty handlowe, gastronomiczne 
i usługowe, apteka oraz przedszkole.

��    opłata miesięczna za miejsce w DS: od 340 zł do 390 zł. 

��    bliskość krakowskich Błoń oraz Parku Jordana.

NAJWIĘKSZE W POLSCE MIASTECZKO STUDENCKIE

ARTYSTYCZNA STRONA UCZELNI

ZABYTKOWY KRAKÓW

SPORT NASZĄ SIŁĄ
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STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH 

 �   Stypendium rektora dla najlepszych  
studentów

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 2014/2015 miesięczna wysokość 

stypendium rektora wynosiła od 270 zł  do 670 zł. 

 �   Stypendia ministra za wybitne  
osiągnięcia 

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 2014/2015 jego wysokość  
wynosiła 14 000 zł.   

KANDYDACIE!
Posiadasz ponadprzeciętną wiedzę z matematyki, fizyki, chemii  

albo geografii z elementami geologii?
Chcesz studiować w AGH bez postępowania rekrutacyjnego?

Akademia Górniczo-Hutnicza zaprasza na ogólnopolską  „Olimpiadę o Diamentowy Indeks AGH”.
www.diament.agh.edu.pl

Kursy przygotowawcze

AGH oferuje odpłatne kursy z: matematyki, fizyki, chemii 
przygotowujące do matury i podjęcia studiów. 

SYSTEM POMOCY MATERIALNEJ 

 �  Stypendium socjalne

Miesięczna wysokość stypendium socjalnego 
w zależności od dochodu wynosiła  
od 50 zł do 850 zł.   

W roku akademickim 2014/2015 kwota zwiększenia mie-
sięcznej wysokości stypendium socjalnego z tytułu za-
mieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym  
niż dom studenckim wynosiła od 50 zł do 150 zł.

 � Stypendium specjalne dla osób niepełno-
sprawnych

Stypendium może otrzymywać student legitymujący się 
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. 

W roku akademickim 2014/2015 wysokość miesięcznego 
stypendium specjalnego wynosiła od 290 zł do 500 zł 
w zależności od stopnia niepełnosprawności.

 � Zapomoga

Student może otrzymać zapomogę losową dwa razy w roku 
w związku z przejściowo trudną sytuacją materialną.

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

MIEJSCEM  
ODKRYWANIA TALENTÓW

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica w Krakowie została uznana przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej za „Miejsce 

odkrywania talentów”, do czego 
przyczyniła się m.in. „Olimpiada 
o Diamentowy Indeks AGH”  
oraz akcja „Rok Zerowy”.

Rok Zerowy

Kursy dokształcające z matematyki, fizyki, chemii 
organizowane są w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach 
podpisanych porozumień z AGH. Celem kursów, realizowanych 
w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej, jest lepsze 
przygotowanie kandydatów do studiów technicznych.
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Studia z Informatyki Społecznej zaprojektowane zostały jako 
interdyscyplinarne – łączą treści z zakresu socjologii i informatyki. 
Informatyka Społeczna jest pierwszym kierunkiem o profilu 
praktycznym prowadzonym przez AGH. Celem kształcenia jest 
przekazanie studentowi wiedzy oraz ukształtowanie takich 
umiejętności i kompetencji, które połączą w sobie aspekty związane 
z wykorzystaniem najnowszych informatycznych technologii 
komunikacyjnych z umiejętnością analizy świata społecznego. Studia 
umożliwiają zdobycie kompetencji i umiejętności praktycznych 
w dwóch obszarach: zaawansowanych technik odkrywania wiedzy 
z baz danych i user experience i design thinking (user experience 
design). Absolwenci będą potrafili odczytać zaawansowane raporty 
z kwerend internetowych i stawiać na ich podstawie diagnozy 
społeczne, będą przygotowani do samodzielnego projektowania 
interfejsów użytkownika, a także wdrażania projektu we współpracy 
z zespołem programistów. Priorytetem jest takie kształcenie, by 
absolwenci byli konkurencyjni na rynku pracy dzięki łączeniu 
kompetencji miękkich i twardych – łączyli świat wysokich technologii 
informacyjno-komunikacyjnych z tym, co społeczne / humanistyczne.

WYDZIAŁ
HUMANISTYCZNY

INFORMATYKA SPOŁECZNA

NOWY KIERUNEK W OFERCIE KSZTAŁCENIA
NA ROK AKADEMICKI 2016/2017
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Doskonale wykształceni absolwenci kierunku Automatyka  
i Ro botyka mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach przemysłowych 
o wysokim stopniu automatyzacji i informatyzacji procesów 
wytwarzania i zarządzania, w przedsiębiorstwach innowacyjno -
-wdrożeniowych, instytutach naukowych, uczelniach technicz nych 
i ośrodkach badawczych. Zdobyte kompetencje pozwala ją im sprostać 
współczesnym wyzwaniom. Potrafią skutecznie wykorzystywać 
nowoczesne narzędzia stosowane komercyjnie takie jak: optymalizacja, 
pozyskiwanie energii z ogniw sło necznych, projektowanie 
cyfrowych układów sterowania, pro gramowanie rekonfigurowalnych 
i wbudowanych systemów obliczeniowych, analiza i rozpoznawanie 
obrazów oraz systemy sztucznej inteligencji.

Absolwenci Automatyki i Robotyki posiadają wiedzę z zakresu regulacji 
automatycznej, robotyki i informatyki. Potrafią wykorzystywać 
komputer i oprogramowanie wspomagające prace inżynierskie. 
Absolwenci kierunku są dobrze przygotowani do pracy w każdej 
dziedzinie przemysłu. Mogą pracować w utrzymaniu ruchu maszyn 
i urządzeń automatyki oraz projektować i wytwarzać zarówno 
indywidualne maszyny i układy automa tyki, jak i zautomatyzowane 
linie produkcyjne. Dobre przygo towanie zawodowe oraz informatyczne, 
a także umiejętność posługiwania się komputerem, pozwala im na 
pracę w różno rodnych zespołach lub też na prowadzenie własnej firmy.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu: wykonawstwa i projektowania 
typowych obiektów budowlanych; technologii i organizacji 
budownictwa; kierowania zespołami i firmą budowlaną; wytwarzania, 
doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik 
komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej. 
Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach 
budowlanych z możliwością kierowania pracami geotechnicznymi 
przy budowlach naziemnych (takich jak: zapory, trasy komunikacyjne 
i handlowe) oraz budowlach podziemnych (takich jak: metro, 
tunele, podziemne ciągi komunikacyjne, podziemne garaże itp.) oraz 
przedsiębiorstwach związanych z renowacją i modernizacją obiektów 
budowlanych.

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, 
AUTOMATYKI, INFORMATYKI 
I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

Specjalności: 

Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu 

Komputerowe systemy sterowania

WYDZIAŁ INŻYNIERII 
MECHANICZNEJ I ROBOTYKI

Specjalności: 

Automatyka i metrologia 

Automatyzacja w górniczych systemach 
maszynowych 

Automatyzacja w systemach 
transportowych 

Robotyka

WYDZIAŁ GÓRNICTWA 
I GEOINŻYNIERII

Specjalności: 

Geotechnika i budownictwo specjalne 

Inżynieria przedsięwzięć budowlanych

Renowacja i modernizacja obiektów 
budowlanych

AUTOMATYKA I ROBOTYKA 

  OFERTA KSZTAŁCENIA 2016/2017
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www.agh.edu.pl

Studenci kierunku Ceramika zdobywają wiedzę z zakresu chemii, 
fizyki i matematyki. Dysponują szeroką wiedzą na temat zasad, metod, 
technik i narzędzi stosowanych przy projektowaniu, wzornictwie 
i wytwarzaniu wyrobów ceramicznych i szkła. Potrafią oszacować 
aspekty ekonomiczne podejmowanych działań inżynierskich oraz 
kierować zespołem i działać w sposób przedsiębiorczy. Absolwenci 
mogą znaleźć zatrudnienie w przemyśle ceramicznym, instytucjach 
badawczych, laboratoriach, a także mogą otworzyć własną działalność 
gospodarczą.

Absolwenci Chemii Budowlanej posiadają wiedzę z zakresu nauk 
ścisłych i technicznych. Studenci tego kierunku poznają technologię 
wytwarzania, przetwórstwa i metody modyfikacji materiałów 
stosowanych w budownictwie oraz zdobywają umiejętność doboru 
materiałów do różnych zastosowań w budownictwie, stosowania 
odpowiednich metod ich wytwarzania oraz zasad kontroli jakości 
materiałów i wyrobów budowlanych. Kształcenie i organizacja studiów 
prowadzone jest wraz z Politechniką Łódzką i Politechniką Gdańską. 
Zajęcia na V i VI semestrze realizowane są poza uczelnią macierzystą. 
Zdobyte kwalifikacje umożliwiają absolwentom podjęcie pracy 
w przemyśle produkującym na potrzeby budownictwa, w instytucjach 
badawczo-rozwojowych oraz prowadzenie własnej działalności 
gospodarczej.

Są to multidyscyplinarne studia będące wynikiem połączenia 
wybranych przedmiotów studiów pedagogicznych oraz studiów 
technicznych z zakresu informatyki i inżynierii materiało wej. 
Absolwenci łączą przygotowanie z zakresu inżynierii materiałowej, 
budowy maszyn oraz informatyki z wiedzą z zakresu psychologii 
i pedagogiki. Posiadają także wiedzę z zakresu ob sługi systemów 
informatycznych oraz komputerowego wspo magania prac 
inżynierskich i procesu dydaktycznego. Ponadto są świetnie 
przygotowani do pracy w szkolnictwie w zakresie przedmiotów 
technicznych i informatycznych. 

WYDZIAŁ INŻYNIERII 
MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI

Specjalności: 

Wzornictwo ceramiki i szkła

WYDZIAŁ INŻYNIERII 
MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII  
METALI I INFORMATYKI 
PRZEMYSŁOWEJ 

Specjalności: 

Edukacja informatyczna

Edukacja techniczna 

Metaloplastyka i kształtowanie 
objętościowe

6 Specjalności dostępne są na studiach II stopnia

CERAMIKA

04

CHEMIA BUDOWLANA

05

EDUKACJA TECHNICZNO–INFORMATYCZNA

06
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Dzięki unikatowemu programowi nauczania absolwent kierunku 
posiada wiedzę i umiejętności w zakresie ekologicznych źródeł 
energii ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ich przyrodniczego 
pochodzenia. Uzyskane kwalifikacje pozwalają absolwentom na 
podjęcie pracy: w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem 
i obsługą instalacji wytwarzających energię ze źródeł ekologicznych, 
w firmach wykonawczych, regionalnych agencjach energetycznych 
oraz w instytutach naukowych zajmujących się tą tematyką.

Absolwenci Elektroniki są poszukiwanymi specjalistami na rynku 
ICT. Dzięki efektywnemu kształceniu, którego domeną jest praktyka 
w nowoczesnych laboratoriach, absolwenci są przygoto wani do 
budowy systemów opartych o układy analogowe, pro cesory, cyfrowe 
układy programowalne oraz potrafią tworzyć zarówno sprzęt, jak 
i jego oprogramowanie. Dodatkowo spe cjalizują się w projektowaniu: 
systemów wbudowanych, sen sorów i mikrosystemów. 
Znajdują pracę w firmach zajmujących się opracowywaniem, 
pomiarami, testowaniem i konfiguracją nowoczesnych systemów 
elektronicznych np. multimedialnych, medycznych, przemysłowych 
czy teleinformatycznych, spełnia jących rygorystyczne normy 
kompatybilności elektromagne tycznej i niezawodności.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w przemyśle elektronicznym 
i telekomunikacyjnym, w firmach zajmujących się projektowaniem, 
instalacją i diagnostyką systemów elektronicznych 
i teleinformatycznych (elektronika w motoryzacji, w medycynie, 
elektronika przemysłowa, sprzęt dla potrzeb sieci komputero wych 
i korporacyjnych) oraz w firmach oferujących usługi tele komunikacyjne 
(np. multimedialne i łączności ruchomej). Możli wość studiowania 
w języku angielskim otwiera studentom także zagraniczne rynki pracy, 
a wymiany studenckie w ramach progra mu Erasmus stwarzają  
im dodatkowe perspektywy rozwoju.

WYDZIAŁ GEOLOGII,  
GEOFIZYKI I OCHRONY 
ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ INFORMATYKI, 
ELEKTRONIKI 
I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ INFORMATYKI, 
ELEKTRONIKI 
I TELEKOMUNIKACJI 

Specjalności: 

Sensory i mikrosystemy 

Sieci i usługi (również w języku 
angielskim)

Systemy wbudowane 

Urządzenia i systemy teleinformatyczne 
(tylko w ofercie studiów 
niestacjonarnych)

7Specjalności dostępne są na studiach II stopnia

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA  
ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS

07

08

EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA ENERGII

ELEKTRONIKA

09

10
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Absolwenci kierunku Elektrotechnika są znakomicie przygotowani 
do podjęcia pracy w przemyśle, zakładach projektujących 
i produkujących aparaturę cyfrową, a także w laboratoriach. Zdobyte 
kompetencje pozwalają im na skuteczną analizę zja wisk w układach 
elektroenergetycznych, zarówno w różnych sektorach energetyki, 
przedsiębiorstwach projektowych oraz produkcyjnych,  
jak i w jednostkach o charakterze badawczym.

Absolwent kierunku Energetyka jest przygotowany do pracy 
w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się pozyski waniem, 
przetwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem nośników energii 
oraz eksploatacją urządzeń, w których za chodzą te procesy. Posiada 
także wiedzę z zakresu technicznej, ekonomicznej i ekologicznej oceny 
technologii energetycznych, projektowania i eksploatacji systemów 
energetycznych oraz ra cjonalnego gospodarowania energią. Absolwent 
zna podstawy ekonomii i socjologii w zakresie niezbędnym do 
kierowania fir mą. Studia II stopnia na kierunku Energetyka (w jednej 
z ośmiu specjalności) umożliwiają rozszerzenie oraz pogłębienie 
wiedzy.

Absolwenci Fizyki Medycznej są ukierunkowani na wykorzy stanie 
promieniowania jonizującego i niejonizującego w dia gnostyce i terapii 
medycznej oraz na zastosowanie informatyki w medycynie. Mogą 
także zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami elektroniki medycznej, 
zarówno od strony detekcji promieniowania, jak i neuroelektroniki. 
Absolwenci posiadają przygotowanie do pracy w zakładach 
leczniczych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, jednost kach 
naukowo-badawczych bądź w firmach wprowadzających na rynek 
nowoczesną aparaturę medyczną.

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, 
AUTOMATYKI, INFORMATYKI 
I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ 

Specjalności: 

Automatyka i metrologia

Automatyka przemysłowa i automatyka 
budynków 

Elektroenergetyka 

Energoelektronika i napęd elektryczny 

Inżynieria komputerowa w przemyśle

Pomiary technologiczne i biomedyczne 

Smart Grids Technology Platform

WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW

Specjalności: 

Ciepłownictwo, ogrzewnictwo 
i klimatyzacja 

Energetyka jądrowa 

Energetyka wodorowa 

Modelowanie komputerowe w energetyce 

Sustainable Energy Development 

Systemy, maszyny i urządzenia 
energetyczne 

Urządzenia, sieci i systemy 
elektroenergetyczne

Zaawansowane technologie energetyczne

Zrównoważony rozwój energetyczny

WYDZIAŁ FIZYKI 
I INFORMATYKI STOSOWANEJ 

Specjalności: 

Dozymetria i elektronika w medycynie 

Techniki obrazowania i biometria

11

13

8 Specjalności dostępne są na studiach II stopnia

FIZYKA MEDYCZNA

ELEKTROTECHNIKA

ENERGETYKA

12
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Absolwenci Fizyki Technicznej potrafią samodzielnie rozwiązywać 
złożone, interdyscyplinarne problemy z różnych dziedzin życia 
i gospodarki przy zastosowaniu nowoczesnych technologii 
pomiarowych bądź obliczeniowych. Mogą znaleźć zatrudnienie 
praktycznie w każdym sektorze gospodarki, jak i w jednostkach 
naukowo-badawczych, np. przy projektowaniu i eksploatacji urządzeń 
pomiarowo-badawczych; tam, gdzie konieczna jest znajomość 
nowoczesnych materiałów i technologii. Dzięki elastycznemu profilowi 
kształcenia (ponad 60% obieralność na II stopniu studiów) absolwenci 
mogą niemal dowolnie kształtować swoje kompetencje, realizując 
własne zainteresowania oraz dopasowywać je do rynku pracy. 

Absolwenci kierunku Geodezja i Kartografia są przygotowani 
do kierowania złożonymi pracami wykonawczymi w zakresie 
geodezji i kartografii oraz do twórczej pracy w tej dziedzinie. 
Absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach geodezyjno-
-kartograficznych i geodezyjnych, przemyśle wydobywczym, 
przedsiębiorstwach geologiczno-poszukiwawczych, wydziałach 
geodezji i gospodarki urzędów administracji państwowej 
i samorządowej, biurach projektów, prywatnych firmach geodezyj nych, 
instytutach naukowo-badawczych, szkolnictwie wyższym i średnim. 
Są oni również przygotowani do prowadzenia prac związanych 
z ewidencją gruntów i budynków oraz dokumenta cją geodezyjną 
dla celów prawnych, w zawodach związanych z gospodarką 
nieruchomościami, a także w firmach geodezyj nych zajmujących się 
kompleksową obsługą geodezyjną wszel kich, w tym także dużych 
i stawiających najwyższe wymagania inwestycji budowlanych.

Absolwent kierunku Geofizyka jest przygotowany do projektowa nia, 
wykonania i interpretacji wyników badań geofizycznych pro wadzonych 
metodami sejsmicznymi, grawimetrycznymi i magnetycznymi, 
elektrycznymi i elektromagnetycznymi oraz kompleksem metod 
geofizyki otworowej. Zdobyte umiejętności pozwalają spe cjaliście 
geofizykowi prowadzić badania w zakresie poszukiwania oraz 
rozpoznawania złóż kopalin użytecznych takich jak: ropa naftowa, gaz 
ziemny, węgiel, złoża rud metali, siarki, soli itp. Metody geofizyczne są 
przydatne w zakresie ochrony powierzchni i infra struktury. Pozwalają 
one m.in. na lokalizację pustek górniczych i ocenę wpływu podziemnej 
eksploatacji górniczej.

WYDZIAŁ FIZYKI 
I INFORMATYKI STOSOWANEJ 

WYDZIAŁ GEODEZJI  
GÓRNICZEJ I INŻYNIERII 
ŚRODOWISKA

Specjalności: 

Geodezja inżynieryjno-przemysłowa

Geoinformacja i geodezja górnicza 

Geoinformatyka, fotogrametria 
i teledetekcja 

Geomatyka 

Gospodarka nieruchomościami i kataster

WYDZIAŁ GEOLOGII,  
GEOFIZYKI I OCHRONY 
ŚRODOWISKA

Specjalności: 

Applied Geophysics 

Geofizyka stosowana

14

16

9Specjalności dostępne są na studiach II stopnia

FIZYKA TECHNICZNA

GEODEZJA I KARTOGRAFIA 

GEOFIZYKA

15

Specjalności dostępne są na studiach II stopnia
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Studenci Górnictwa i Geologii zapoznają się z zagadnieniami z zakresu 
geologii, geochemii, mineralogii, gemmologii, petrografii, złóż kopalin 
stałych oraz ich dokumentowania i eksploatacji. Posiadają gruntowne 
doświadczenie w zakresie badań terenowych i laboratoryjnych. 
Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach 
przemysłu i administracji państwowej oraz w placówkach badawczych 
w kraju i za granicą.

Absolwent posiada wiedzę w zakresie nauk matematyczno- 
-technicznych, nauk o Ziemi, gospodarki surowcami mineralnymi, 
szeroko rozumianych technik i technologii eksploatacji i przeróbki 
kopalin stałych. Jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania 
złożonych, interdyscyplinarnych zagadnień inżynierskich, 
charakteryzuje się wysokim stopniem komunikatywności, kompetencji, 
posiada umiejętności menedżerskie i kierowania zespołami ludzkimi 
w poczuciu pełnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje 
o zróżnicowanej skali ryzyka. Może się ubiegać o zatrudnienie 
w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych, biurach 
projektowych, instytucjach naukowych i przedsiębiorstwach 
budownictwa geotechnicznego.

Absolwenci kierunku Górnictwo i Geologia są dobrze przygoto wani do 
realizacji prac związanych z wykonywaniem otworów wiertniczych 
o różnym przeznaczeniu, eksploatacją złóż węglo wodorów, 
wód pitnych i geotermalnych, dystrybucją gazu ziem nego oraz 
monitoringiem i oczyszczaniem środowiska. Absol wenci mogą podjąć 
pracę w jednostkach badawczych i firmach wiertniczych o profilu 
naftowym, hydrogeologicznym i geoinży nieryjnym, które zajmują się 
eksploatacją złóż węglowodorów, innych surowców płynnych oraz 
inżynierią środowiska, a także w jednostkach administracji państwowej 
i samorządowej wszyst kich szczebli. Mają oni również możliwość 
uzyskania uprawnień zawodowych z zakresu górnictwa otworowego.

WYDZIAŁ GEOLOGII,  
GEOFIZYKI I OCHRONY 
ŚRODOWISKA

Specjalności: 

Economic Geology 

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

WYDZIAŁ GÓRNICTWA 
I GEOINŻYNIERII 

Specjalności: 

Geomechanika górnicza i budownictwo 
podziemne 

Górnictwo odkrywkowe 

Górnictwo podziemne

Inżynieria mechaniczna i elektryczna 
w górnictwie

Mining Engineering 

Przeróbka surowców mineralnych

Wentylacja kopalń

WYDZIAŁ WIERTNICTWA,  
NAFTY I GAZU

Ekonomika 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

17

18
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Opracowanie „The Tatra Mountains during the Last Glacial Maximum”, którego współautorem jest pracownik AGH, zostało 

uznane za najlepszą mapę na świecie opublikowaną w 2014 r. w czasopiśmie „Journal of Maps”.  

Na uwagę zasługuje fakt, iż jest to pierwsze takie opracowanie, gdzie przedstawiono przestrzenny obraz lodowców 

w całych Tatrach. Mapa została wykonana w całości w środowisku 3D w oparciu o numeryczne modele terenu.

Najlepsza mapa

na świecie

CZY WIESZ, ŻE....

10 Specjalności dostępne są na studiach II stopnia

GÓRNICTWO I GEOLOGIA
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Absolwenci kierunku Informatyka znajdują zatrudnienie  
we wszystkich branżach związanych z rozwojem nowoczesnych 
technologii informatycznych, a w szczególności z systemami 
rozproszonymi, sieciami, grafiką komputerową, tworzeniem aplikacji, 
jak również w ośrodkach uniwersyteckich i zespołach naukowych 
w kraju i za granicą.

Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie we wszystkich 
obszarach nowoczesnych technologii informacyjnych związanych 
z systemami rozproszonymi, sieciami, grafiką i tworzeniem 
aplikacji (gier). Program nauczania, który został opracowany we 
współpracy z kluczowymi organizacjami branżowymi w kraju 
i na świecie, zapewnia równowagę pomiędzy wiedzą praktyczną 
a teorią. Absolwenci deklarują całkowitą zgodność zatrudnienia 
z wykształceniem, fakt pełnego wykorzystania wiedzy zdobytej 
podczas studiów, wysokie zarobki oraz satysfakcję z podjęcia studiów 
na kierunku Informatyka.

Absolwent kierunku Informatyka i Ekonometria jest przygotowany  
do wykonywania obowiązków analityka danych w przedsiębiorstwach 
i organizacjach, w których stosuje się narzędzia informatyczne, 
matematyczne, statystyczne i ekonometryczne. Posiada on 
umiejętności zarządzania sieciami, budowania aplikacji w językach 
strukturalnych, obiektowych i skryptowych (rozszerzających 
funkcjonalność systemów informatycznych zarządzania), budowania 
i identyfikacji modeli matematycznych, statystycznych  
i ekonometrycznych dla potrzeb analizy danych i prognozowania.

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, 
AUTOMATYKI, INFORMATYKI 
I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ 

Specjalności: 

Grafika komputerowa

Informatyka w medycynie i systemach 
multimedialnych 

Informatyka w procesach przemysłowych

Inżynieria oprogramowania i systemów 

Systemy informatyczne w produkcji 
i administracji 

Systemy inteligentne

WYDZIAŁ INFORMATYKI, 
ELEKTRONIKI 
I TELEKOMUNIKACJI

Specjalności: 

Wytwarzanie oprogramowania

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 

20

21

22

Naukowcy z AGH uczestniczą w eksperymencie ATLAS na akceleratorze LHC w CERN. Eksperyment ten w 2012 

roku ogłosił odkrycie bozonu Higgsa, cząstki poszukiwanej od 30 lat, mającej fundamentalne znaczenie w Modelu 

Standardowym oddziaływań. 

Pole Higgsa, którego sygnałem jest istnienie tej cząstki, potwierdza mechanizm nadawania cząstkom 

elementarnym masy.

CERN
CZY WIESZ, ŻE....

11Specjalności dostępne są na studiach II stopnia
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Absolwenci Informatyki Stosowanej posiadają wiedzę i umie jętności 
do samodzielnego rozwiązywania konkretnych pro blemów z różnych 
dziedzin nauki i techniki wymagających zaawansowanych obliczeń 
numerycznych. Są przygotowani do podjęcia pracy w ośrodkach 
obliczeniowych, biurach projekto wych, w instytutach naukowo- 
-badawczych oraz wszelkich fir mach wykonujących symulacje i analizy 
komputerowe, np. w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych czy 
biurach maklerskich.

Informatyka Stosowana na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony 
Środowiska łączy informatykę z naukami przyrodniczymi. Student 
tego kierunku uzyskuje gruntowną wiedzę w zakresie teorii i zasad 
tworzenia oraz obsługi systemów informatycznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem systemów stosowanych w geologii i geofizyce oraz 
w monitoringu i ochronie środowiska. Absolwent posiada wiedzę 
i umiejętności w zakresie grafiki komputerowej, przestrzennych baz 
danych i metod sztucznej inteligencji. Może pracować w przemyśle 
i administracji, a nabyte wiadomości pozwolą na obsługę 
i doskonalenie narzędzi informatycznych.

Absolwent kierunku Informatyka Stosowana posiada podstawową 
wiedzę z zakresu nauk ścisłych i inżynierskich z obszaru szeroko 
pojętej informatyki, metalurgii i inżynierii metali. Dysponuje wiedzą 
z zakresu budowy i działania narzędzi programistycznych, a także 
technik informatycznych oraz posiada umiejętność ich praktycznego 
wykorzystania. Absolwent, oprócz podstawowego wykształcenia 
informatycznego, posiada wiedzę i umiejętności typowe dla 
inżyniera. Może on znaleźć zatrudnienie w wielu obszarach sektora 
informatycznego, a także w instytucjach finansowych.

WYDZIAŁ FIZYKI 
I INFORMATYKI STOSOWANEJ 

Specjalności: 

Computer Methods in Science  
and Technology 

Grafika komputerowa i przetwarzanie 
obrazów

Modelowanie i analiza danych

Systemy wbudowane i rekonfigurowalne

WYDZIAŁ GEOLOGII,  
GEOFIZYKI I OCHRONY 
ŚRODOWISKA

Specjalności: 

Geoinformatyka

Modelowania 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

23

24
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W AGH w 2015 r. uruchomiono Prometheusa – najpotężniejszy superkomputer w historii Polski. Moc obliczeniowa nowego 

superkomputera jest prawie czterokrotnie większa niż słynnego „Zeusa” – dotychczas najpotężniejszego komputera 

w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Prometheus wnosi do istniejącej infrastruktury informatycznej: moc obliczeniową 1,658 PetaFlopsów. 

Dla zobrazowania jego szybkości pracy można powiedzieć, że w celu dorównania jego możliwościom, 

należałoby wykorzystać ponad 40 000 najwyższej klasy komputerów PC w najmocniejszej konfiguracji, 

połączonych superszybką siecią i zarządzanych bardzo wyrafinowanym oprogramowaniem.

Prometheus

CZY WIESZ, ŻE....

12 Specjalności dostępne są na studiach II stopnia
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Absolwenci Inżynierii Akustycznej otrzymują wszechstronne 
wykształcenie zarówno w dziedzinie akustyki, jak i elektroniki 
z informatyką. Przewidywane obszary aktywności zawodowej 
absolwentów to: inżynieria ochrony środowiska (liczne instytu cje 
państwowe i samorządowe), działy badawczo-rozwojowe w przemyśle 
(projektowanie urządzeń pod kątem obniżania ich drgań i hałasu), 
transport (obniżanie hałasu komunikacyjnego), budownictwo (izolacja 
i adaptacja akustyczna budowli, wibroizolacja), telekomunikacja 
i komunikacja (technologia mowy), media elektroniczne – radio, 
telewizja, Internet, produkcja nagrań dźwiękowych, nagłaśnianie 
koncertów i imprez maso wych, specjalistyczny przemysł produkujący 
sprzęt elektroaku styczny, akustyczne urządzenia pomiarowe 
i oprogramowanie przydatne w akustyce.

Atutem absolwentów kierunku jest wszechstronne wykształcenie, 
które pozwala im pracować w wielu obszarach. Studenci drugiego 
stopnia mogą w zależności od zainteresowań skoncentrować się na 
systemach informatycznych, elektronice, biomechanice, inżynierii 
materiałowej czy bionanotechnologiach. Na absolwentów kierunku 
czeka praca w jednostkach służby zdrowia na sta nowiskach ekspertów 
i dyrektorów technicznych, a także w roli inżynierów klinicznych 
przy utrzymaniu w ruchu, konserwacji oraz audycie elektronicznej 
i mechatronicznej apara tury medycznej. Kreatywne osoby mogą podjąć 
pracę w firmach konstruujących aparaturę oraz firmach realizujących 
specjalizowane projekty IT.

Absolwent studiów na kierunku Inżynieria Ciepła posiada 
specjalistyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy 
w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów 
energetycznych, a także w zakładach związanych z pozyskiwaniem, 
przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Uzyskane 
kompetencje otwierają również możliwość zatrudnienia 
w przedsiębiorstwach specjalizujących się w zagadnieniach 
materiałowych ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii powierzchni. 
Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w obszarze szeroko 
pojętej energetyki, inżynierii materiałowej oraz nauk pokrewnych.

WYDZIAŁ INŻYNIERII 
MECHANICZNEJ I ROBOTYKI 

Specjalności: 

Drgania i hałas w technice i środowisku 

Inżynieria dźwięku w mediach i kulturze

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, 
AUTOMATYKI, INFORMATYKI 
I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ 

Specjalności: 

Biomechanika i robotyka 

Bionanotechnologie 

Emerging Health Care Technologies 

Informatyka i elektronika medyczna 

Inżynieria biomateriałów

WYDZIAŁ INŻYNIERII  
METALI I INFORMATYKI  
PRZEMYSŁOWEJ 

Specjalności: 

Ekoenergetyka 

Powłoki i warstwy ochronne w energetyce

26

27

28
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Inżynieria Materiałowa to kierunek, na którym student zdobywa 
wiedzę z zakresu nauk ścisłych, a także nauk o materiałach 
ceramicznych, polimerowych, biomateriałach, materiałach 
funkcjonalnych i kompozytowych. Absolwent wykazuje się 
umiejętnością projektowania, doboru i badania materiałów do różnych 
zastosowań ze szczególnym naciskiem na materiały zaawansowane 
oraz na mikro- i nanotechnologie. Kształcenie obejmuje przygotowanie 
do podejmowania aktywności badawczej, obsługi specjalistycznej 
aparatury oraz systemów w zakresie inżynierii materiałowej. 
Absolwenci znajdują zatrudnienie w przemyśle materiałowym, 
jednostkach naukowo-badawczych, biurach projektowych czy  
firmach obrotu materiałami i aparaturą do ich badania.

Absolwenci Inżynierii Materiałowej są specjalistami zajmu jącymi 
się projektowaniem, wytwarzaniem, zastosowaniem, spajaniem 
oraz badaniem materiałów (głównie metalicznych) dla potrzeb 
nowoczesnych dziedzin przemysłu. Studenci tego kierunku zdobywają 
wiedzę z zakresu inżynierii i przetwórstwa stali i stopów specjalnych, 
spieków metalicznych i kompozy tów, inżynierii powierzchni, spajania 
oraz jakości. Absolwenci posiadają także umiejętności w zakresie 
doboru oraz projekto wania materiałów inżynierskich.

Studia oferują wykształcenie w zakresie technologii wytwarzania 
konstrukcyjnych i funkcjonalnych materiałów metalicznych oraz ich 
doboru do zastosowań w przemyśle, medycynie i ochronie środowiska. 
Absolwent przygotowany jest do pracy jako ekspert w zakresie 
kształtowania struktury i własności technologicznych materiałów 
metalicznych metodami obróbki cieplno-mechanicznej i fizyko- 
-chemicznej. Posiada on kwalifikacje do prowadzenia badań w kierunku 
modelowania nowych materiałów i zaawansowanych technologii 
materiałowych. Profil absolwenta pozwala znaleźć zatrudnienie 
w zakładach przemysłu metalowego, maszynowego, motoryzacyjnego, 
lotniczego, stoczniowego i wszędzie tam, gdzie potrzebna jest 
dogłębna wiedza w zakresie budowy i inżynierii metali i stopów.

WYDZIAŁ INŻYNIERII 
MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI

Specjalności: 

Advanced materials and technologies

Biomateriały i kompozyty 

Materiały funkcjonalne

Materiały konstrukcyjne i nanotechnologie 
materiałowe

WYDZIAŁ INŻYNIERII  
METALI I INFORMATYKI 
PRZEMYSŁOWEJ 

Specjalności: 

Advanced materials – Processing and 
Characterization

Inżynieria jakości 

Inżynieria powierzchni 

Inżynieria spajania 

Inżynieria spieków metalicznych 
i kompozytów 

Inżynieria stali i stopów specjalnych 

Przetwórstwo stopów i materiałów 
specjalnych

WYDZIAŁ METALI 
NIEŻELAZNYCH 

Specjalności: 

Inżynieria materiałów metalicznych 

Materiałoznawstwo metali nieżelaznych

29

30

31

Studenci z AGH Racing skonstruowali trzeci w historii uczelni bolid. Najnowszy model w niecałe  

4 sekundy osiąga prędkość 100 km/h.

Bolid AGH

CZY WIESZ, ŻE....
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Absolwent kierunku Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa posiada 
wiedzę i umiejętności konieczne do rozwiązywania zagadnień z zakresu 
projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiada umiejętność 
doboru materiałów inżynierskich w obszarze technologii wytwarzania, 
przetwórstwa i recyklingu materiałów. Jest przygotowany do współpracy 
ze specjalistami z zakresu technologii wytwarzania i przetwórstwa. 
Dysponuje kompetencjami w zakresie zastosowania materiałów 
inżynierskich w wytwarzaniu różnych produktów. Absolwent wykazuje 
się umiejętnością sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami 
komputerowymi w projektowaniu inżynierskim oraz korzystania 
z informacji technicznej.

Absolwenci są dobrze przygoto wani do podjęcia pracy w jednostkach 
badawczych i projektowych, w przedsiębiorstwach górniczych, 
geologicznych, inżynieryjnych i komunalnych oraz w organach 
nadzoru górniczego, administracji państwowej i samorządowej. 
Posiadają umiejętność prowadzenia prac związanych z: wierceniem 
otworów pionowych i kierunko wych, eksploatacją złóż ropy naftowej 
i gazu ziemnego, modelowa niem eksploatacji złóż węglowodorów 
i podziemnych magazynów gazu ziemnego, projektowaniem instalacji 
gazowych, wodocią gowych i kanalizacyjnych, transportem oraz 
dystrybucją ropy naf towej i gazu ziemnego, eksploatacją i dystrybucją 
wód słodkich, mineralnych i geotermalnych oraz stosowaniem 
nowoczesnych metod zarządzania w przemyśle naftowym. 
Dobrą perspektywą jest również możliwość uzyskania uprawnień 
zawodowych obej mujących górnictwo otworowe i budownictwo 
w zakresie projek towania sieci gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych.

Absolwent kierunku Inżynieria Obliczeniowa jest wszechstronnie 
przygotowany do uczestnictwa w zespołach zajmujących się 
stosowaniem metod obliczeniowych w rozmaitych dziedzinach nauki 
i techniki. Może w nich pełnić role wymagające zaawansowanej wiedzy 
informatycznej (tworzenie i analiza algorytmów oraz programów) 
i matematycznej (tworzenie i analiza modeli matema tycznych 
i numerycznych, szacowanie błędu obliczeń, ocena ryzy ka oraz 
właściwości statystycznych i stochastycznych problemów i rozwiązań). 
Absolwent jest także przygotowany do podjęcia pra cy jako 
wysoko wykwalifikowany programista lub administrator systemów 
informatycznych.

WYDZIAŁ INŻYNIERII 
MECHANICZNEJ I ROBOTYKI 

WYDZIAŁ WIERTNICTWA,  
NAFTY I GAZU

Specjalności: 

Inżynieria gazownicza 

Inżynieria naftowa 

Wiertnictwo naftowe

WYDZIAŁ INŻYNIERII  
METALI I INFORMATYKI 
PRZEMYSŁOWEJ

32

33

34
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Absolwenci Inżynierii Środowiska znajdują zatrudnienie w urzędach 
administracji państwowej i samorządowej, państwowej inspekcji 
ochrony środowiska, funduszach ochrony środowiska, zakładach 
przemysłowych, działach ochrony środowiska zakładów 
przemysłowych, biurach projektów, instytutach naukowych, 
szkolnictwie wyższym i średnim oraz firmach projektowych, 
konsultingowych i pomiarowych. Absolwenci są przygotowani do 
prowadzenia prac w zakresie pozyskiwania danych o środowi sku, 
kontroli emisji zanieczyszczeń do środowiska, gospodarki odpadami, 
kontroli i zarządzania danymi. Uzyskana podczas stu diów wiedza 
umożliwia ocenę i prognozę oddziaływania na śro dowisko, a także 
programowanie biologicznych i technicznych sposobów zapobiegania 
i naprawy stanu środowiska. Kompe tencje z zakresu informatyki 
sprawiają, że absolwent jest przy gotowany do swobodnego 
posługiwania się techniką przetwa rzania danych.

Studia oferują wiedzę konieczną do nadzorowania i planowania 
rozwiązań technicznych, a także do usuwania problemów 
związanych z zagospodarowaniem odpadami w zgodzie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. Zdobyte kompetencje umożliwiają 
absolwentowi podjęcie pracy w przedsiębiorstwach, które wytwarzają, 
wykorzystują czy też zajmują się unieszkodliwianiem odpadów, oraz 
w organach administracji państwowej nadzorujących takie działania. 
Uzyskane wykształcenie pozwala na łatwe przekwalifikowanie się 
w kierunku wykorzystania i przekształcania zasobów środowiska.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu wentylacji i klimatyzacji, sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych, działań związanych z gospodarką 
odpadami (w tym technologiami ich przetwarzania i odzysku), a także 
przekształcania powierzchni terenu i przywracania stosunków 
wodnych. Przed absolwentami otwiera się perspektywa pracy 
w zakładach przemysłowych, w których stosowane technologie są 
źródłem różnorodnych zanieczyszczeń oraz w zakładach zajmujących 
się produkcją urządzeń do wentylacji i klimatyzacji. Absolwent jest 
przygotowany do zarządzania gospodarką odpadami w zakładach 
przemysłowych i na szczeblach administracji samorządowej 
lub rządowej, do pracy w instytucjach nadzoru środowiska oraz 
w laboratoriach i instytucjach naukowych.

WYDZIAŁ GEODEZJI  
GÓRNICZEJ I INŻYNIERII 
ŚRODOWISKA

Specjalności: 

Inżynieria komunalna 

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

WYDZIAŁ GÓRNICTWA 
I GEOINŻYNIERII 

Specjalności: 

Inżynieria kształtowania środowiska 

Monitoring w inżynierii środowiska 

Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa 

Zagospodarowanie surowców i odpadów

35

36

37

Studenci AGH, debiutujący w 2015 r. na zawodach SAE AeroDesign w Kalifornii, zakończyli zawody ze wspaniałym 

wynikiem, zdobywając łącznie 3 srebrne medale. Zadaniem młodych inżynierów z całego świata było zbudowanie zdalnie 

sterowanego modelu tzw. samolotu udźwigowego. 

Modele samolotów oceniają m.in. przedstawiciele NASA i Boeinga, a wygrywa drużyna, która zdoła wynieść 

jak największy ciężar w powietrze (przy jak najmniejszej masie własnej modelu).

3 srebrne medale

CZY WIESZ, ŻE....

16 Specjalności dostępne są na studiach II stopnia

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA



www.rekrutacja.agh.edu.pl

Absolwenci kierunku Kulturoznawstwo zdobywają wiedzę 
i umiejętności, które znajdują zastosowanie podczas analizy zjawisk 
kulturowych dokonujących się za sprawą nowych me diów i technologii 
oraz pozyskiwania, zapisywania, opracowywania i przechowywania 
różnych danych (np. zdigitalizowanych dóbr kultury czy przyrody). 
Studia umożliwiają również zdobycie kom petencji w zakresie obsługi 
edytorów grafiki oraz przygoto wywania różnych projektów wizualnych 
(DTP, projektowanie i pozycjonowanie stron internetowych).

Studenci i absolwenci nie tylko mogą liczyć na ciekawą pracę w branży 
komputerowej, finansowej czy ubezpieczeniowej, ale także brać 
udział w badaniach w zakresie metod obliczenio wych, matematyki 
dyskretnej, modelowania matematycznego i informatycznego 
w technice czy metod probabilistycznych i sta tystycznych. Absolwenci 
studiów matematycznych, niezależnie od ukończonej specjalności, 
są bardzo dobrze przygotowani do szybkiego poznawania nowych 
zagadnień specyficznych dla da nej dziedziny lub firmy, w tym także 
zagadnień pozamatematycz nych, jak np. zarządzanie czy marketing. 
Badania pokazują, że 100% absolwentów znajduje zatrudnienie po 
studiach. Obszar zatrudnienia absolwentów w warunkach rozwijającej 
się w Pol sce gospodarki jest bardzo szeroki: od dużych zakładów 
przemysłowych, poprzez instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe, 
instytuty badawcze, do szkolnictwa wszystkich poziomów. 
Ponadto absolwenci studiów II stopnia mogą kontynuować swo je 
zainteresowania matematyczne podczas studiów doktoranckich.

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Specjalności: 

Komunikacja wizualna i projektowanie 
graficzne

Nowe media i komunikacja 
międzykulturowa

Ochrona dóbr kultury i dóbr natury

Projektowanie graficzne w kulturze 
nowych mediów

WYDZIAŁ MATEMATYKI 
STOSOWANEJ 

Specjalności: 

Matematyka finansowa 

Matematyka obliczeniowa i komputerowa 

Matematyka ubezpieczeniowa 

Matematyka w informatyce 

Matematyka w naukach technicznych 
i przyrodniczych 

Matematyka w zarządzaniu

38

39

Biblioteka Główna AGH jest największą biblioteką techniczną w Krakowie i jedną z największych w Polsce – jej księgozbiór 

liczy ponad 850 tys. pozycji. Biblioteka zapewnia dostęp do pełnych tekstów polskich i światowych kolekcji e-książek oraz 

kilku tysięcy tytułów czasopism elektronicznych, a także udostępnia w bibliotece cyfrowej wybrane skrypty i podręczniki 

w wersji on-line. W bibliotece działa Strefa Wolnego Dostępu, gdzie możliwe jest samodzielne wypożyczanie książek. 

Ponadto prowadzi Punkt Informacji Normalizacyjnej oferujący pełny dostęp do ponad 100 tys. norm 

polskich i zagranicznych. W jej strukturze funkcjonuje również Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej 

PATLIB, który udostępnia wszystkie polskie opisy patentowe i zapewnia nieodpłatny dostęp do informacji 

patentowej. Każdy czytelnik może skorzystać ze specjalnego szkolenia w wersji on-line z zakresu 

korzystania z jej zbiorów i usług.

Biblioteka  

Główna AGH

CZY WIESZ, ŻE....
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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 

Maszyny do robót ziemnych i transportu 
bliskiego 

Maszyny górnicze

Systemy, maszyny i urządzenia 
energetyczne 

Transport linowy 

WYDZIAŁ INŻYNIERII 
MECHANICZNEJ I ROBOTYKI

Specjalności: 

Mechatronic Design 

Projektowanie mechatroniczne 

Systemy inteligentne 

Wytwarzanie mechatroniczne

Absolwenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn posiadają wiedzę 
z zakresu mechaniki, komputerowo wspomaganego projektowania, 
wytwarzania i eksploatacji maszyn. Absolwenci studiów II stopnia 
posiadają wiedzę potrzebną do rozwią zywania złożonych problemów 
w zakresie konstrukcji maszyn i procesów technologicznych. Zdobyte 
umiejętności otwierają możliwość pracy na stanowiskach w zakresie 
kierowania zespo łami projektowymi i prowadzenia badań. Absolwenci 
znajdują zatrudnienie m.in. w różnej wielkości przedsiębiorstwach 
prze ysłu maszynowego, biurach projektowych, transporcie, gór nictwie, 
dozorze technicznym.

Absolwenci Mechatroniki posiadają wiedzę z zakresu mecha niki, 
elektroniki, informatyki, automatyki, robotyki, teorii ste rowania oraz 
budowy i eksploatacji maszyn. Absolwenci stu diów II stopnia posiadają 
wiedzę potrzebną do rozwiązywania złożonych problemów w zakresie 
projektowania, wytwarzania i eksploatacji mechatronicznych urządzeń 
przemysłowych i po wszechnego użytku. Kierunek Mechatronika 
prowadzony jest w języku polskim lub angielskim. Ważnym elementem 
studiów jest przygotowanie do kierowania interdyscyplinarnymi 
zespo łami projektowymi i do prowadzenia badań. Absolwenci znajdują 
zatrudnienie w różnej wielkości przedsiębiorstwach prze mysłu 
elektromaszynowego, motoryzacyjnego i lotniczego.
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Student AGH zbudował pierwszą na świecie drukarkę 3D z klocków LEGO (wyjątkiem jest tylko głowica).  

Obszar roboczy to prostopadłościan o wymiarach 13 × 10 × 10 cm. Proces drukowania zaczyna się od modelowania 

pożądanego obiektu, następnie zapisuje się go w formacie STL, a na koniec kopiuje do programu, który tnie model na 

poszczególne warstwy i przekazuje drukarce kody, dzięki którym maszyna wykonuje zaprogramowaną pracę. 

Żyłka ABS w głowicy jest podgrzewana do 230ºC i wypływa z niej już stopiona. Przesuwając się po 

zaprogramowanych trajektoriach, buduje model nakładając kolejne warstwy i bardzo szybko zastyga.

Drukarka 3D

z klocków LEGO

CZY WIESZ, ŻE....
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Absolwenci kierunku Metalurgia posiadają wiedzę i umiejęt ności 
z zakresu: metalurgii ekstrakcyjnej, przetwórstwa meta li i stopów, 
nauki o materiałach, recyklingu metali, ekologii, techniki cieplnej, 
informatyki, a także modelowania procesów i komputerowego 
wspomagania prac inżynierskich. Absolwenci są przygotowani 
do pracy w przedsiębiorstwach metalurgicz nych, laboratoriach 
specjalistycznych, jednostkach projekto wych i doradczych oraz 
jednostkach administracji państwowej samorządowej, w których 
wymagana jest wiedza techniczna.

W zależności od ukończonej specjalności absolwenci posiadają 
wiedzę w zakresie pozyskiwania i przetwórstwa metali nieżelaznych 
obejmującego szeroką gamę procesów technologicznych od 
otrzymywania metali i stopów do przetwórstwa gotowych wyrobów. 
Studia oferują solidne przygotowanie z zakresu nowoczesnych 
technologii metalurgii i przeróbki plastycznej materiałów, a także 
w zakresie urządzeń i pomiarów w tych obszarach. Dzięki unikatowej 
wiedzy absolwenci kierunku są poszukiwanymi specjalistami w wielu 
gałęziach przemysłu związanych z cyklem życia metalu – ekstrakcją, 
przetwórstwem oraz jego recyklingiem. Zdobyte kwalifikacje 
pozwalają znaleźć zatrudnienie w zakładach przemysłu ciężkiego, 
transportowego, energetycznego, jak również w obszarze metali 
szlachetnych i jubilerstwa.

Na specjalności „Ochrona środowiska w odlewnictwie” studenci 
przygotowywani są do rozwiązywania problemów ekosfery 
w warunkach przedsiębiorstw odlewniczych i innych zakładów 
przemysłu metalowego. Po ukończeniu specjalności „Odlewnictwo” 
absolwenci posiadają umiejętność realizowania zadań w obszarze 
wytwarzania wyrobów techniką odlewania zarówno stopów żelaza 
z węglem, jak i metali nieżelaznych. Specjalność „Odlewnictwo 
artystyczne i precyzyjne” przygotowuje specjalistów w intensywnie 
rozwijającej się dziedzinie odlewów precyzyjnych: od skomplikowanych 
elementów maszyn po wyroby artystyczne (m.in. medale, pomniki, 
dzwony). „Wirtualizacja technologii odlewniczych” uczy twórczej 
działalności inżynierskiej w zakresie wirtualizacji procesów 
technologicznych i swobodne go posługiwania się dostępnymi 
narzędziami informatycznymi.

WYDZIAŁ INŻYNIERII  
METALI I INFORMATYKI 
PRZEMYSŁOWEJ

Specjalności: 

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 

WYDZIAŁ ODLEWNICTWA 

Specjalności: 

Ochrona środowiska w odlewnictwie 

Odlewnictwo 

Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne 

Wirtualizacja technologii odlewniczych
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Naukowcy z AGH dzielą się swoją wiedzą również z najmłodszymi w ramach projektu edukacyjnego AGH Junior.

Artykuły popularnonaukowe oraz materiały multimedialne dla dzieci można znaleźć na stronie:  

www.junior.agh.edu.pl.

AGH Junior

CZY WIESZ, ŻE....
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WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, 
AUTOMATYKI, INFORMATYKI 
I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ 

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

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Specjalności: 

E-gospodarka

Innowacje i interwencje społeczne

Multimedia i komunikacja społeczna 

Technology and Society (w ofercie dla 
studentów zagranicznych)

Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w firmach związanych 
z projektowaniem mikroelektroniki i mikrosystemów elektronicznych 
oraz ich oprogramowaniem, a także u producentów apar tury 
medycznej, elektroniki samochodowej i przemysłowej, sprzętu 
komputerowego, w firmach o profilu elektroenergetycznym, a także 
w wielu innych przedsiębiorstwach związanych z elektroniką, 
systemami wbudowanymi i ich oprogramowaniem. Wysoki poziom 
kadry akademickiej współpracującej z wieloma uczelniami i firmami 
zagranicznymi oraz duży nacisk na umiejętności praktyczne 
studentów – kontakt z najnowocześniejszym sprzętem, technologiami 
i oprogramowaniem, aktywna wymiana międzynarodowa w ramach 
programu LPP Erasmus oraz czynny udział w badaniach naukowych 
i międzynarodowych projektach badawczych – otwie rają przed 
absolwentami szerokie perspektywy pracy i wysokich za robków 
w wielu obszarach przemysłu związanego z nowoczesną elektroniką 
i jej zastosowaniami zarówno w kraju, jak i na świecie.

Absolwent Ochrony Środowiska uzyskuje wiedzę w zakresie oceny 
stanu atmosfery, wód, gleb i gruntów, odpadów prze mysłowych 
oraz sposobów ich monitoringu i ochrony przed zanieczyszczeniami 
przemysłowymi. Studia zapewniają praktyczną wiedzę w zakresie 
organizacji sieci pomiarowych i stosowania właściwych technik poboru 
prób do badań laboratoryjnych, manualnych i instrumentalnych metod 
analitycznych oraz doboru technik neutralizacji odpadów. Absolwent 
kierunku może podjąć pracę m.in. w Państwowej Inspekcji Ochrony 
Środowiska.

Absolwenci kierunku Socjologia posiadają wiedzę oraz umiejętności 
w zakresie analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych, w tym pod 
wpływem przemian technologicznych. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają 
im podjęcie pracy w miejscach, gdzie mogą pełnić rolę ekspertów ds. 
rozwoju biznesu elektro nicznego, w ośrodkach badań społecznych 
czy badania rynku, agencjach public relations i reklamowych oraz 
na stanowiskach związanych z konsultowaniem, planowaniem oraz 
realizacją projektów zmian społecznych w organizacjach o charakterze 
biznesowym, publicznym i pozarządowym.
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WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW

Specjalności:

Analityka przemysłowa i środowiskowa 

Clean Fossil and Alternative Fuels Energy 

Gospodarka paliwami i energią 

Proekologiczne procesy inżynierii 
i technologii chemicznej 

Sustainable Fuels Economy 

Technologia paliw 

Technologie chemiczne w energetyce

WYDZIAŁ INŻYNIERII 
MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI 

Specjalności: 

Analityka i kontrola jakości 

Technologia ceramiki i materiałów 
ogniotrwałych 

Technologia materiałów budowlanych 

Technologia szkła i powłok amorficznych

WYDZIAŁ INFORMATYKI, 
ELEKTRONIKI 
I TELEKOMUNIKACJI

 

Absolwent kierunku Technologia Chemiczna jest przygotowany do 
podjęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym, paliwowo-
-energetycznym i pokrewnych, na stanowiskach związa nych 
z projektowaniem, organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych. 
Studia oferują szeroką wiedzę z zakresu chemii i metod prowadzenia 
badań eksperymentalnych w tym obsza rze, technologii paliw stałych, 
ciekłych i gazowych oraz ochrony środowiska w energetyce i przemyśle 
chemicznym. Absolwent zna podstawy ekonomii i socjologii w zakresie 
niezbędnym do kierowania firmą, a dzięki studiom II stopnia może 
rozszerzyć swoją wiedzę w wybranej jednej z siedmiu specjalności.

Studenci Technologii Chemicznej zdobywają wiedzę z zakresu chemii 
i procesów technologicznych ukierunkowanych na wytwarzanie 
materiałów budowlanych, ogniotrwałych, izolacyjnych, ceramicznych 
(m.in. ceramika szlachetna, sanitarna, płytkowa), szkła oraz na 
analitykę i kontrolę jakości. W ramach studiów poznają oni również 
metody rozwijania technologii we współpracy ze specjalistami 
z innych dyscyplin oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki. 
Absolwenci kierunku mogą liczyć na pracę w wielu branżach 
nowoczesnego przemysłu, technologicznych instytucjach badawczych, 
firmach produkujących nowoczesne materiały, biurach projektowych, 
jak również założyć samodzielną działalność gospodarczą.

Absolwenci kierunku będą potrafili aktywnie podołać wyzwaniom, 
które stawia przed nimi rozwój tej dziedziny, rozumianej jako 
platforma oferowania różnorodnych usług dla społeczeń stwa 
informacyjnego. Absolwenci będą dysponowali umiejęt nościami 
z zakresu projektowania infrastruktury teleinforma tycznej w różnych 
skalach oraz aplikacji dla Internetu Przyszłości i Internetu Rzeczy, 
a także z zakresu bezpieczeństwa systemów informacyjnych. 
Specjaliści teleinformatycy zdobędą wiedzę do tyczącą wirtualizacji 
zasobów sieciowych, programowania sie ciowego, technik i systemów 
komunikacji multimedialnej czy zapewniania bezpieczeństwa w sieci.
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Historycznym sukcesem zakończył się występ zespołu AGH Space Systems na największych i najbardziej prestiżowych  

zawodach CanSat Competition w Teksasie, organizowanych przez Amerykańskie Towarzystwo Astronautyczne,  

Amerykański Instytut Lotnictwa i Astronautyki oraz NASA. 

Studenci AGH, będący jedynymi reprezentantami Polski, okazali się najlepsi na świecie na zawodach skupiających 

akademickie technologie satelitarne, pokonując 59 zespołów między innymi ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Indii, 

Wielkiej Brytanii czy Turcji.

1 miejsce  

na świecie

CZY WIESZ, ŻE....
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WYDZIAŁ GEOLOGII,  
GEOFIZYKI I OCHRONY 
ŚRODOWISKA

Specjalności: 

Ekoturystyka 

Geoturystyka 

Turystyka uzdrowiskowa

WYDZIAŁ ODLEWNICTWA 

Specjalności: 

Virtualization of Foundry Engineering

Wirtualizacja procesów odlewniczych

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 

Specjalności: 

International Management (w języku 
angielskim – studia stacjonarne)

Marketing 

Zarządzanie finansami 

Zarządzanie kadrami 

Student kierunku Turystka i Rekreacja zdobywa wszechstronną wiedzę 
z zakresu nauk o Ziemi, ochrony środowiska oraz przygotowanie 
praktyczne do obsługi sektora turystyki, kreowania produktu 
turystycznego czy planowania i organizacji tras oraz imprez 
turystycznych. Dodatkowym atutem uzyskanego wykształcenia 
jest umiejętność posługiwania się technikami informatycznymi, 
marketingowymi oraz znajomość języka angielskiego. Absolwent tego 
kierunku znajdzie zatrudnienie w kraju i za granicą, m.in. w hotelach, 
ośrodkach wypoczynkowych, a także w jednostkach administracji 
państwowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz 
prowadząc własną firmę turystyczną.

Absolwent posiada wiedzę w zakresie: przetwórstwa metali, 
technologii materiałowych, informatyki, ekonomii czy ekologii oraz 
umiejętność twórczej wirtualizacji procesów technologicznych 
i swobodnego wykorzystywania narzędzi informatycznych. W 2013 
roku na II stopniu studiów w ramach kierunku Wirtotechnologia 
uruchomiono specjalność: Virtualization of Foundry Engineering, na 
której zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Program studiów 
obejmuje następujące zagadnienia: znajomość technologii i jej trendów 
rozwojowych, komputerowego wspomagania inżynierii, nowoczesne 
systemy zarządzania przedsiębiorstwem, informatyki i matematyki 
stosowanej. Absolwenci studiów magisterskich posiadają umiejętność 
korzystania z komercyjnych pakietów oprogramowania takich jak: bazy 
danych, systemów CAD, CAE i CAM.

Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowany do reali zacji 
podstawowych funkcji zarządzania operacyjnego i strate gicznego 
w organizacjach o charakterze gospodarczym, admi nistracyjnym lub 
bezpieczeństwa publicznego. Absolwent tego kierunku może być 
zatrudniony w charakterze specjalisty orga nizacji i zarządzania oraz 
menadżera średniego szczebla zarzą dzania w przedsiębiorstwach, 
instytucjach lub organizacjach non-profit, a także może prowadzić 
własną działalność.
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WYDZIAŁ GÓRNICTWA 
I GEOINŻYNIERII 

Specjalności: 

Zarządzanie przedsiębiorstwem 
przemysłowym

Zarządzanie w inżynierii środowiska

WYDZIAŁ METALI 
NIEŻELAZNYCH

Specjalności: 

Inżynieria produkcji i zastosowanie metali 
nieżelaznych 

Materiały i technologie w systemach 
elektroenergetycznych

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 

Specjalności: 

Zarządzanie jakością 

Zarządzanie logistyczne 

Zarządzanie produkcją

Absolwent posiada wiedzę w zakresie inżynierii produkcji oraz 
nauk ekonomicznych i o zarządzaniu. Ponadto nabywa umiejętności 
w zakresie: rozwiązywania zagadnień problemowych za pomocą metod 
i technik inżynierskich; wykorzystania nowoczesnych systemów 
informatycznych; projektowania nowych i nadzorowania istniejących 
systemów produkcyjnych; projektowania systemów zarządzania, 
doboru i szkolenia personelu; zarządzania kosztami, finansami 
i kapitałem; marketingu i logistyki. Absolwent jest przygotowany  
do zarządzania procesami produkcyjnymi w warunkach 
zrównoważonego rozwoju, w oparciu o najbardziej aktualne metody 
i techniki zarządzania.

Kwalifikacje absolwenta obejmują wiedzę techniczną w zakresie 
inżynierii produkcji i przetwarzania metali nieżelaznych, ich 
zastosowania, a także wiedzę ekonomiczną i menadżerską w zakresie 
projektowania systemów produkcyjnych, systemów zarządzania, 
konsultingu i doradztwa przemysłowego, zarządzania kapitałem 
i inwestycjami. Studenci zdobywają umiejętności potrzebne do 
organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, 
w szczególności do projektowania i wdrażania innowacji 
technologicznych i organizacyjnych, a także do rozwoju produktu. 
Zapotrzebowanie na specjalistów z dwóch obszarów wiedzy, 
technicznej i ekonomicznej (menadżerskiej), stale wzrasta. Możliwości 
ich zatrudnienia znacznie wykraczają poza wąski zakres specjalizacji 
oferowanych w tradycyjnych systemach kształcenia.

Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji dysponuje 
wiedzą w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz nauk 
ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Absolwent jest przygotowany  
do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmu jących 
się wybranym zakresem inżynierii produkcji; jednostkach projektowych 
i doradczych zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji; 
jednostkach gospodarczych oraz administra cyjnych, w których 
wymagana jest wiedza techniczna, ekono miczna i informatyczna oraz 
umiejętności organizacyjne.
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Symbolika barw AGH nawiązuje do tradycyjnej kolorystyki związanej z górnictwem i hutnictwem. 

Zieleń odzwierciedla naturę, pola i lasy. Czerń nawiązuje do głębi kopalń oraz symbolizuje cechy 

niezbędne w zawodzie górniczym i hutniczym, takie jak rozwaga, mądrość i stałość. Czerwień to 

barwa ognia i roztopionego żelaza. 

Barwy AGH

CZY WIESZ, ŻE....
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ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI



Absolwenci studiów I stopnia na Wydziale Geotechnologii na 
kierunku Górnictwo i Geologia uzyskują wiedzę z zakresu nauk 
ścisłych, głównie technicznych, która obejmuje: geologię, gospo darkę 
surowcami mineralnymi, technologię eksploatacji i prze róbki kopalin 
stałych, mechanizację, elektryfikację, automatyzację i informatyzację 
w procesach eksploatacji kopalin i ich przeróbki, nowoczesne technologie 
zgazowania węgla, górnictwa i czystych technologii górniczych, 
zagadnienia związane z technologiami od metanowania pokładów 
węgla i utylizacji metanu dla celów gór niczych, energetyki cieplnej 
i klimatyzacji. Kształcenie ukierunko wane jest także na zwalczanie 
skojarzonych zagrożeń naturalnych oraz problemy bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Studenci uzyskują również kompetencje z zakresu 
tematów dotyczących ekonomii, finansów oraz organizacji zarządzania 
grupami pracowniczymi, przedsiębiorstwami i firmami. Program 
studiów dostosowany jest w zakresie przedmiotów specjalistycznych 
i obieralnych do potrzeb firm górniczych i około górniczych związanych 
z eksplo atacją surowców mineralnych, a także innych firm zajmujących 
się problematyką techniczną. Ukończenie studiów na kierunku Górnictwo 
i Geologia pozwala uzyskać odpowiednie uprawnienia zawodowe 
(górnicze wymagane Prawem Geologicznym i Górni czym), a także 
umożliwia zatrudnienie w podmiotach gospodar czych związanych 
z górnictwem surowców mineralnych – w prze myśle wydobywczym 
węgla kamiennego, brunatnego i miedzi. Zdobyta wiedza gwarantuje 
absolwentom podjęcie pracy w kra jowych i zagranicznych podmiotach 
gospodarczych związanych z eksploatacją surowców mineralnych oraz 
pozyskaniem i utyliza cją metanu ze szczególnym uwzględnieniem 
przyjaznego stanu ochrony środowiska. Studia prowadzone są w trybie 
stacjonarnym (7 semestrów) i niestacjonarnym (8 semestrów). 

Absolwenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn uzyskują podczas 
studiów wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu mechaniki, 
wytrzymałości materiałów, grafiki inżynierskiej, inżynierii materiałowej, 
informatycznego projektowania bryłowo-powierzchniowego, 
metrologii, programowania obrabiarek CNC, technologii ubytkowych, 
bezubytkowych i przyrostowych, technologii łączenia metali, a także 
projektowania oraz eksplo atacji maszyn i urządzeń. Zdobyte w trakcie 
studiów kwalifika cje zapewniają absolwentom szerokie perspektywy 
zatrudnienia oraz rozwoju zawodowego. Program studiów dostosowany 
jest w zakresie przedmiotów specjalistycznych i obieralnych do potrzeb 
firm z Mielca i regionu. Ukończenie studiów na Wydziale Inżynierii 
Wytwarzania to gwarancja uzyskania ciekawej pracy w nowoczesnym 
przemyśle maszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, przetwórstwa 
metali i tworzyw sztucznych.

WYDZIAŁ GEOTECHNOLOGII  
W JASTRZĘBIU-ZDROJU

ul. 1 Maja 61 

44-335 Jastrzębie-Zdrój 

Dziekanat: 

studia stacjonarne i niestacjonarne 

tel. 32 476 48 57; 665 489 715 

e-mail: wgt@agh.edu.pl 

www.wgt.agh.edu.pl 

WYDZIAŁ INŻYNIERII 
WYTWARZANIA W MIELCU

ul. Skłodowskiej 4 

39-300 Mielec 

Dziekanat: 

studia stacjonarne i niestacjonarne 

tel. 17 788 46 20 

e-mail: wiw@agh.edu.pl 

www.wiw.agh.edu.pl 

OFERTA KSZTAŁCENIA W WYDZIAŁACH ZAMIEJSCOWYCH 
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Specjalności dostępne są na studiach II stopnia
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WARUNKI I TRYB REKRUTACJI  
NA PIERWSZY ROK STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA  
W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

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 dokonują kwalifikacji na 
pierwszy rok studiów na kierunku wymienionym przez kandydata w deklaracji 
elektronicznej. Kwalifikacja odbywa się na podstawie wspólnych list rankingo-
wych obejmujących wszystkich kandydatów. Podstawą rankingu będzie wskaź-
nik rekrutacji W  obliczony według zasad określonych w  pkt. 3. Postępowanie 
kwalifikacyjne zakończone zostanie podaniem do publicznej wiadomości list kan-
dydatów, 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 kandydaci dokonują wpisu na studia.
3. Podstawą kwalifikacji dla kierunków studiów pierwszego stopnia na AGH (z wyłącze-

niem kierunków Socjologia i Kulturoznawstwo) 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 matu-
ralnego 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 podstawowe-
go i rozszerzonego, to składnik G obliczany jest jako suma tych wyników;

c) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik tylko z poziomu pod-
stawowego w wysokości N punktów, to składnik  wyznaczany jest ze wzoru:

G = N

d) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik tylko z poziomu rozsze-
rzonego w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest według wzoru:

 

e) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z obu poziomów z ma-
tematyki, 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 matu-
ralnego 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. 

studia
I 

stopnia

Rekrutacja na studia 
stacjonarne i niestacjonarne 
w roku akademickim 
2016/2017 odbywać się będzie 
według tych samych warunków 
i w tym samym trybie.
Kandydat na studia stacjonarne 
posiadający status studenta 
na studiach stacjonarnych ma 
możliwość przystąpienia do 
rekrutacji na dany kierunek 
studiów, jeżeli posiada średnią 
ocen za ostatni zaliczony bez 
deficytu ECTS semestr studiów 
na dotychczasowym kierunku 
nie niższą niż 4,0.

G =
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

k

 N  dla  
  

 dla  
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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 matema-
tyki. 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 pisem-
nej 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 punk-
tów uzyskanych z  przeliczenia najlepszej oceny końcowej z  do-
wolnego języka obcego wymienionego powyżej, umieszczonego 
na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Maksymal-
na liczba punktów składnika J wynosi 200.

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.

3.3.  Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane 
według zasad matury międzynarodowej: 

G –  to liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według tabeli 3 wyni-
ku z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu główne-
go; jeżeli przedmiotem głównym jest matematyka, to przeliczenie 
następuje według tabeli 4. 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 angielskiego.

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 ję-
zyku polskim przeliczona według zasad podanych w pkt. 3.1. Mak-
symalna liczba punktów składnika G wynosi 200. Jeżeli kandydat 
zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w tabeli 5, to wy-
bierany 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 świadec-
twie), którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 5, 
lub ocena uzyskana w ramach organizowanego przez AGH egza-
minu z matematyki. Przeliczenia wyników dokonuje Centrum Stu-
dentów Zagranicznych AGH. Maksymalna możliwa do uzyskania 
liczba punktów wynosi 200.

J  –  wartość składnika J wynosi 200 punktów z języka obcego.

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.

celujący – 200

bardzo dobry 200 160

dobry 133 120

dostateczny 67 80

dopuszczający – 40

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

Tabela 3. Liczba punktów przypisana poszcze-
gólnym ocenom umieszczonym na świadectwie 
dojrzałości matury międzynarodowej dla przed-
miotu 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
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4. Podstawą kwalifikacji dla kierunków Socjologia oraz Kulturoznaw-
stwo jest wskaźnik rekrutacji W obliczony według wzoru:

W = 4 · G + J

Przy obliczaniu wskaźnika rekrutacji W mają zastosowanie pkt. 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4 i 3.5 z tą różnicą, że:

G – to liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej 
egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym jest jeden 
z przedmiotów: matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informa-
tyka, lub biologia, lub geografia, lub filozofia, lub historia, lub hi-
storia sztuki, lub język obcy nowożytny (inny niż uwzględniany 
w składniku J), lub język polski, lub wiedza o społeczeństwie.  

5. Szczegółowe warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego 
stopnia w roku akademickim 2016/2017

Kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, na które będzie 
prowadzona rekrutacja w roku akademickim 2016/2017, oraz przed-
mioty główne uwzględniane w składniku G zawiera tabela 5. 

Natomiast kierunki studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, na 
które będzie prowadzona rekrutacja w  roku akademickim 2016/2017 
zostaną określone w  uchwale Senatu AGH w  sprawie ustalenia plano-
wanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w  roku akademickim 
2016/2017.

Tabela 4. Liczba punktów przypisana poszcze-
gólnym ocenom umieszczonym na świadectwie 
dojrzałości matury międzynarodowej dla przed-
miotu 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 50

Tabela 5. Kierunki studiów pierwszego stopnia 
objęte rekrutacją oraz przedmioty główne 
uwzględniane w składniku G.

Lp. Wydział / Kierunek Przedmiot główny do wyboru

Górnictwa i Geoinżynierii

1 Budownictwo matematyka fizyka chemia informatyka

2 Górnictwo i Geologia matematyka fizyka chemia informatyka

3 Inżynieria Środowiska matematyka fizyka chemia informatyka biologia

4 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji matematyka fizyka chemia informatyka

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

5 Edukacja Techniczno–Informatyczna matematyka fizyka chemia informatyka geografia

6 Inżynieria Ciepła matematyka fizyka chemia informatyka

7 Inżynieria Materiałowa matematyka fizyka chemia informatyka

8 Inżynieria Obliczeniowa matematyka fizyka informatyka

9 Informatyka Stosowana matematyka fizyka informatyka

10 Metalurgia matematyka fizyka chemia informatyka geografia

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

11 Automatyka i Robotyka matematyka fizyka

12 Elektrotechnika matematyka fizyka

13 Informatyka matematyka fizyka

14 Inżynieria Biomedyczna matematyka fizyka chemia informatyka biologia

15 Mikroelektronika w Technice i Medycynie matematyka fizyka

Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

16 Elektronika matematyka fizyka

17 Elektronika i Telekomunikacja matematyka fizyka

18 Elektronika i Telekomunikacja (w j. angielskim) matematyka fizyka

19 Informatyka matematyka fizyka

20 Teleinformatyka matematyka fizyka

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 

21 Automatyka i Robotyka matematyka fizyka informatyka

22 Inżynieria Akustyczna matematyka fizyka informatyka
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Lp. Wydział / Kierunek Przedmiot główny do wyboru

23 Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa matematyka fizyka chemia informatyka

24 Mechanika i Budowa Maszyn matematyka fizyka informatyka

25 Mechatronika matematyka fizyka informatyka

26 Mechatronika (w j. angielskim) matematyka fizyka informatyka

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

27 Ekologiczne Źródła Energii matematyka fizyka chemia informatyka biologia geografia

28 Geofizyka matematyka fizyka chemia informatyka biologia geografia

29 Górnictwo i Geologia matematyka fizyka chemia informatyka biologia geografia

30 Informatyka Stosowana matematyka fizyka chemia informatyka biologia geografia

31 Inżynieria Środowiska matematyka fizyka chemia informatyka biologia geografia

32 Ochrona Środowiska matematyka fizyka chemia informatyka biologia geografia

33 Turystyka i Rekreacja matematyka fizyka chemia informatyka biologia geografia

Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 

34 Geodezja i Kartografia matematyka fizyka informatyka geografia

35 Inżynieria Środowiska matematyka fizyka chemia informatyka biologia geografia

Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 

36 Ceramika matematyka fizyka chemia biologia

37 Chemia Budowlana matematyka fizyka chemia biologia

38 Inżynieria Materiałowa matematyka fizyka chemia biologia

39 Technologia Chemiczna matematyka fizyka chemia biologia

Odlewnictwa 

40 Metalurgia matematyka fizyka chemia informatyka

41 Wirtotechnologia matematyka fizyka chemia informatyka

Metali Nieżelaznych 

42 Inżynieria Materiałowa matematyka fizyka chemia informatyka biologia geografia

43 Metalurgia matematyka fizyka chemia informatyka biologia geografia

44 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji matematyka fizyka chemia informatyka

Wiertnictwa, Nafty i Gazu

45 Górnictwo i Geologia matematyka fizyka chemia informatyka

46 Inżynieria Naftowa i Gazownicza matematyka fizyka chemia informatyka

Zarządzania 

47 Informatyka i Ekonometria matematyka fizyka informatyka

48 Zarządzanie matematyka fizyka chemia informatyka geografia

49 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji matematyka fizyka chemia informatyka

Energetyki i Paliw

50 Energetyka matematyka fizyka chemia informatyka

51 Technologia Chemiczna matematyka fizyka chemia informatyka

Fizyki i Informatyki Stosowanej

52 Fizyka Medyczna matematyka fizyka chemia

53 Fizyka Techniczna matematyka fizyka chemia

54 Informatyka Stosowana matematyka fizyka

Matematyki Stosowanej 

55 Matematyka matematyka

Geotechnologii w Jastrzębiu-Zdroju

56 Górnictwo i Geologia matematyka fizyka chemia informatyka

Inżynierii Wytwarzania w Mielcu 

57 Mechanika i Budowa Maszyn matematyka fizyka informatyka
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WARUNKI I TRYB REKRUTACJI  
NA PIERWSZY ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA  
W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

studia
II

stopnia

1. Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadzana jest 
w trzech etapach:

�� w pierwszym etapie Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonają wstępnej kwali-
fikacji na pierwszy rok studiów na kierunku wymienionym przez kandydata w de-
klaracji elektronicznej. Kwalifikacja odbywa się na podstawie list rankingowych 
obejmujących wszystkich kandydatów. Postępowanie kwalifikacyjne zakończone 
zostanie podaniem do publicznej wiadomości list kandydatów, którzy zostali za-
kwalifikowani 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 = w
E
 · E + w

S
 · S   

w którym:

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 pierw-
szym 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 magister-
skich 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 przy-
padku innej skali ocen średnia ocen ze studiów jest przeliczana indywidualnie;

w
E
 – to waga punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego;

w
S
 –  to waga średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów ma-

gisterskich; 

przy czym wagi wE i wS przyjmują wartości całkowite z zakresu od 1 do 9 oraz:

w
E
 + w

S
 = 10

Wagi składników wzoru na obliczenie wskaźnika W  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 aka-
demickim 2016/2017:

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 rekru-
tacja w roku akademickim 2016/2017, zostaną określone w Uchwale Senatu AGH w spra-
wie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 
2016/2017. 

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.
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Tabela 1. Wagi składników wskaźnika rekrutacji W dla kierunków drugiego stopnia studiów.

Lp. Wydział / Kierunek

Wagi punktów uzyskanych:

z egzaminu 
wstępnego

[w
E 

]

z przeliczenia 
średniej ocen 

[w
S 

]

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 Inżynieria Materiałowa 5 5

7 Inżynieria Obliczeniowa 5 5

8 Informatyka Stosowana 5 5

9 Metalurgia 5 5

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

10 Automatyka i Robotyka 6 4

11 Elektrotechnika 6 4

12 Informatyka 6 4

13 Inżynieria Biomedyczna 6 4

Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

14 Elektronika i Telekomunikacja 8 2

15 Elektronika i Telekomunikacja (w j. angielskim) 8 2

16 Informatyka 8 2

17 Teleinformatyka 8 2

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

18 Automatyka i Robotyka 4 6

19 Inżynieria Akustyczna 4 6

20 Mechanika i Budowa Maszyn 4 6

21 Mechatronika 4 6

22 Mechatronika (w j. angielskim) 4 6

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

23 Geofizyka 4 6

24 Górnictwo i Geologia 4 6

25 Informatyka Stosowana 4 6

26 Inżynieria Środowiska 4 6

27 Ochrona Środowiska 4 6

28 Turystyka i Rekreacja 4 6

Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

29 Geodezja i Kartografia 6 4

30 Inżynieria Środowiska 6 4

Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

31 Ceramika 5 5

32 Inżynieria Materiałowa 5 5

33 Technologia Chemiczna 5 5

Odlewnictwa

34 Metalurgia 5 5

35 Wirtotechnologia 5 5
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Lp. Wydział / Kierunek

Wagi punktów uzyskanych:

z egzaminu 
wstępnego

[w
E 

]

z przeliczenia 
średniej ocen 

[w
S 

]

Metali Nieżelaznych

36 Inżynieria Materiałowa 6 4

37 Metalurgia 6 4

38 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 6 4

Wiertnictwa, Nafty i Gazu

39 Górnictwo i Geologia 4 6

40 Inżynieria Naftowa i Gazownicza 4 6

Zarządzania

41 Informatyka i Ekonometria 7 3

42 Zarządzanie 7 3

43 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 7 3

Energetyki i Paliw

44 Energetyka 6 4

45 Technologia Chemiczna 6 4

Fizyki i Informatyki Stosowanej

46 Fizyka Medyczna 5 5

47 Fizyka Techniczna 5 5

48 Informatyka Stosowana 5 5

Matematyki Stosowanej

49 Matematyka 6 4

Humanistyczny

50 Kulturoznawstwo 6 4

51 Socjologia 6 4

4.4 Dla absolwentów AGH, w przypadku kontynuacji studiów na tym samym kierunku, pod-
stawą 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 i 4.5 podejmuje Wydziałowa Komisja 
Rekrutacyjna.

4.7 W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się uzyska-
niem 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 sylabusie AGH minimum 3 miesiące przed termi-
nem rozpoczęcia rekrutacji.
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Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 

Studia stacjonarne 
pawilon A-4, parter, pok. 27, 28, tel. 12 617 20 50 
Studia niestacjonarne 
pawilon A-4, parter, pok. 4, tel. 12 617 20 69 
www.gorn.agh.edu.pl

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 

Studia stacjonarne 
pawilon B-5, parter, pok. 3-9, tel. 12 617 25 50 
Studia niestacjonarne 
pawilon B-5, parter, pok. 5, tel. 12 617 38 71 
www.metal.agh.edu.pl

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki  
i Inżynierii Biomedycznej 

Studia stacjonarne 
pawilon B-1, parter, pok. 29, tel. 12 617 28 87 
Studia niestacjonarne 
pawilon B-1, parter, pok. 29, tel. 12 617 28 05 
www.eaiib.agh.edu.pl

Wydział Informatyki, Elektroniki 
i Telekomunikacji 

Studia stacjonarne 
pawilon D-17, parter, pok. 1.4, tel. 12 617 59 02
Studia niestacjonarne 
pawilon D-13, II piętro, pok. 205 
tel. 12 617 51 73 
www.iet.agh.edu.pl

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 

Studia stacjonarne 
pawilon B-2, parter, pok. 21, 21a, tel. 12 617 30 50 
Studia niestacjonarne 
pawilon B-2, parter, pok. 1, tel. 12 617 30 52 
www.imir.agh.edu.pl

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

Studia stacjonarne 
pawilon A-0, wysoki parter, pok. 19, tel. 12 617 23 50 
Studia niestacjonarne 
pawilon A-0, wysoki parter, pok. 20b, tel. 12 617 23 69 
www.wggios.agh.edu.pl

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 

Studia stacjonarne 
pawilon C-4, I piętro, pok. 119, 120, tel. 12 617 22 50 
Studia niestacjonarne 
pawilon C-4, I piętro, pok. 121, tel. 12 617 22 51 
www.geod.agh.edu.pl

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 

Studia stacjonarne 
pawilon B-8, parter, pok. 0.22, tel. 12 617 35 35 
Studia niestacjonarne 
pawilon B-8, parter, pok. 0.22, tel. 12 617 46 29 
www.ceramika.agh.edu.pl

Wydział Odlewnictwa 

Studia stacjonarne 
pawilon D-8, I piętro, pok. 124a, tel. 12 617 27 18 
Studia niestacjonarne 
pawilon D-8, I piętro, pok. 123, tel. 12 617 27 07 
www.odlewnictwo.agh.edu.pl

Wydział Metali Nieżelaznych 

Studia stacjonarne 
pawilon A-2, I piętro, pok. 117, 119, tel. 12 617 26 79 
www.wmn.agh.edu.pl

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu 

Studia stacjonarne 
pawilon A-1, I piętro, pok. 103, tel. 12 617 22 02 
Studia niestacjonarne 
pawilon A-1, I piętro, pok. 129, tel. 12 617 22 00 
www.wnig.agh.edu.pl

Wydział Zarządzania 

Studia stacjonarne 
pawilon D-14, parter, pok. 4, tel. 12 617 42 25 
Studia niestacjonarne 
pawilon D-14, parter, pok. 6, tel. 12 617 43 07 
www.zarz.agh.edu.pl

Wydział Energetyki i Paliw 

Studia stacjonarne 
Energetyka: pawilon D-4, parter, pok. 18, tel. 12 617 25 68 
Technologia Chemiczna: pawilon D-4, parter,  
pok. 17, tel. 12 617 20 81 
www.weip.agh.edu.pl

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 

Studia stacjonarne 
pawilon D-10, parter, pok. 18, tel. 12 617 29 50 
www.fis.agh.edu.pl

Wydział Matematyki Stosowanej 

Studia stacjonarne 
pawilon B-7, I piętro, pok. 2.14, tel. 12 617 31 67 
www.wms.agh.edu.pl

Wydział Humanistyczny 

Studia stacjonarne i niestacjonarne
pawilon D-13, parter, pok. 23 
tel. 12 617 43 90 
www.wh.agh.edu.pl 

Wydział Geotechnologii w Jastrzębiu-Zdroju

Studia stacjonarne i niestacjonarne
Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 61 
tel. 32 476 48 57; 665 489 715 
www.wgt.agh.edu.pl

Wydział Inżynierii Wytwarzania w Mielcu

Studia stacjonarne i niestacjonarne
Mielec, ul. Skłodowskiej 4 
tel. 17 788 46 20
www.wiw.agh.edu.pl

Informacje o studiach I i II stopnia w AGH oraz warunkach przyjęć:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. 12 617 36 84, 12 617 20 03, e-mail: rekrutacja@agh.edu.pl

Informacje o studiach I i II stopnia w AGH oraz warunkach przyjęć:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. 12 617 36 84, 12 617 20 03, e-mail: rekrutacja@agh.edu.pl
www.rekrutacja.agh.edu.pl
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