
Uchwała nr 40/2018  

Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie reasumpcji uchwały nr 55/2017 Senatu AGH z dnia 31 

maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia 

i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego 

i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 

 

Na podstawie art. 169 ust. 1-7 i 10-16 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. 

zm.) w związku z art. 12 pkt 28 oraz art. 61 ust. 1 Statutu AGH Senat 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ustala, 

co następuje: 

§ 1 

W uchwale nr 55/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r w sprawie 

warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na 

pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 

2018/2019 wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w Tabeli 1 dodać wiersze 3a, 28a, 34a i 50a w następującym 

brzmieniu: 

Lp. Wydział / Kierunek Przedmiot główny 

Górnictwa i Geoinżynierii  

3a. 
Rewitalizacja Terenów 
Zdegradowanych 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub 
biologia 

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska  

28a. Geoinformatyka 
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub 
biologia lub geografia 

Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska  

34a. Geoinformacja matematyka lub fizyka lub informatyka  

Energetyki i Paliw 

50a. 
Energetyka Odnawialna 
i Zarządzanie Energią  

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka  

  

2) w Tabeli 5 dodać wiersze 3a i 47a w następującym brzmieniu: 

 



 

Lp. Wydział / Kierunek 

Wagi punktów uzyskanych: 

z egzaminu 
wstępnego 

[wE] 

z przeliczenia 
średniej ocen  

[wS] 

Górnictwa i Geoinżynierii 

3a. Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych 5 5 

Energetyki i Paliw 

47a. Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią 6 4 

 

3) w §2 dodać ust. 6 w brzmieniu:  

„ust. 6. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego 

stopnia na danym kierunku studiów, a nie zostali na niego 

zakwalifikowani, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania 

złożonego w OKE (zgodnie z art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty), będą ponownie kwalifikowani zgodnie 

z kryteriami przyjętymi w danym dniu kwalifikacji, w której ci 

kandydaci brali udział.” 

 

 

 


