Uchwała nr 154/2017
Senatu AGH z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie reasumpcji uchwały nr 56/2017 Senatu AGH z dnia 31
maja 2017 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na
pierwszym roku studiów w roku akademickim 2017/2018 na
kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4a i art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z
późn. zm.) oraz art. 12 pkt 28 Statutu AGH w związku z uchwałą nr
150/2017 Senatu AGH z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia
studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Energetyka Odnawialna
i Zarządzanie Energią o profilu ogólnoakademickim i powierzenia
prowadzenia go Wydziałowi Energetyki i Paliw Senat Akademii GórniczoHutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie postanawia
§1
1. Ustalić planowaną liczbę miejsc na pierwszym roku studiów
stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Energetyka Odnawialna
i Zarządzanie Energią w roku akademickim 2017/2018 w rekrutacji
zimowej na liczbę równą 60.
2. Ustalić planowaną liczbę miejsc na pierwszym roku studiów
stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Energetyka w roku
akademickim 2017/2018 w rekrutacji zimowej na liczbę równą 150.
3. W związku z ust. 2 postanawia w Tabeli 1 uchwały nr 56/2017 Senatu
AGH z dnia 31 maja 2017 r. dla kierunku Energetyka prowadzonym na
Wydziale Energetyki i Paliw w kolumnie „Rekrutacja zimowa/ drugi
stopień studiów” zmienić wartość „180” na wartość „150”.
4. W związku z ust. 1 i 3 postanawia w Tabeli 1 Planowana liczba miejsc
na pierwszym roku studiów stacjonarnych w roku akademickim
2017/2018 na kierunkach objętych rekrutacją część Tabeli dotycząca
Wydziału Energetyki i Paliw otrzymuje następującą treść:

Rekrutacja letnia
Lp.
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Rekrutacja
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stopień
studiów

Drugi
stopień
studiów
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stopień
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Energetyki i Paliw

360

15

330

50

Energetyka

210

0
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51

Technologia Chemiczna

150

15

120

0

0

60

51a

Energetyka Odnawialna i Zarządzanie
Energią

5. W ostatnim wierszu Tabeli 1 uchwały nr 56/2017 Senatu AGH z dnia 31
maja 2017 r. zmienić sumaryczną liczbę miejsc (RAZEM) na pierwszym
roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia w rekrutacji zimowej
z wartości „4025” na wartość „4055”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

