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Szanowni Państwo,
uniwersytet to miejsce kreowania wiedzy i  prze‑
kazywania jej społeczeństwu. Tu powstają warto‑
ści wynikające z odwiecznego dążenia człowieka do 
poznania prawdy. Akademia Górniczo  ‑Hutnicza 
kształci kadry inżynierskie dla rozwijającej się kra‑
jowej gospodarki od początku swojej działalności. 
W całej Polsce widoczne są ślady działalności ab‑
solwentów AGH, w miejscach i rejonach, gdzie two‑
rzy się polski przemysł. Uczelnia rozwija myśl na‑
ukową szczególnie w  dziedzinach nauk ścisłych, 
nauk o Ziemi, nauk technicznych i nauk społecz‑
nych. Ostatnie lata to czas budowania nowoczesne‑
go kształcenia, rozwoju aktualnych i zróżnicowa‑
nych kierunków badań, a także wielu nowatorskich 
inwestycji. To również stałe budowanie aktywności 
badawczo  ‑rozwojowej i tworzenie innowacyjnych 
rozwiązań. 

Akademia ma olbrzymi potencjał, aby rozwijać 
się jeszcze szybciej oraz konkurować z najlepszymi 
uczelniami w kraju i za granicą. Chcemy, aby AGH 
stała się uniwersytetem przyszłości, między inny‑
mi poprzez intensyfikację badań, ale także dydak‑
tyki z obszaru technologii kosmicznych. W prestiżo‑
wym konkursie Komisji Europejskiej AGH uzyskała 
zaszczytny tytuł Europejskiego Uniwersytetu Ko‑
smicznego, jako uczestnik konsorcjum pod na‑
zwą UNIVERSEH – European Space University for 
Earth and Humanity, tworzonego wspólnie z czte‑
rema innymi europejskimi uczelniami. Dzięki temu 
projektowi będziemy rozwijać kształcenie, naukę 
i  technologie związane z badaniem i wykorzysta‑
niem kosmosu. Już teraz idziemy o krok dalej. Powo‑
łaliśmy również Centrum Technologii Kosmicznych, 
które w najbliższych latach będzie wyznaczać kie‑
runki naszej działalności.



Atuty AGH to przede wszystkim: doświadczona 
kadra naukowo  ‑dydaktyczna, nowoczesne laborato‑
ria oraz położony w centrum miasta kampus z naj‑
większym miasteczkiem studenckim w Polsce, bazą 
sportową i  rekreacyjną. Uczelnia jest otwarta na 
wielokulturową i wielojęzyczną współpracę. Stwarza 
studentom nowoczesne i przyjazne warunki studio‑
wania oraz realizacji pasji. W jej strukturze funkcjo‑
nuje blisko 30 organizacji studenckich oraz 140 kół 
naukowych. Absolwenci Akademii dynamicznie 
rozwijają swoją karierę zawodową, doskonale od‑
najdując się w sektorze gospodarczym, przemysło‑
wym czy badawczo  ‑rozwojowym. 

Przyszłościowe kierunki studiów, zróżnicowana 
i atrakcyjna dla studentów oferta kształcenia, nowo‑
czesne technologie, komercjalizacja badań – to dzia‑
łania, jakie podejmuje AGH, aby wzmocnić swoją 
markę i stać się „uniwersytetem przyszłości”. W tym 
kierunku zmierzają obecnie najlepsze i najbardziej 
prestiżowe uczelnie świata.

 Życzę miłej lektury

 prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
 
 Rektor Akademii Górniczo‑Hutniczej 

 im. Stanisława Staszica w Krakowie
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16 wydziałów
67 kierunków studiów

24 000 studentów
700 profesorów
800 laboratoriów

16 wydziałów
67 kierunków studiów

24 000 studentów
700 profesorów
800 laboratoriów
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Władze rektorskie 
w kadencji 2020–2024

Prorektor ds. Nauki  
prof. dr hab. inż.  
Marek Gorgoń

Prorektor  
ds. Współpracy 
prof. dr hab. inż.  
Rafał Wiśniowski 

Prorektor  
ds. Studenckich  
prof. dr hab. inż.  
Rafał Dańko

Prorektor  
ds. Kształcenia 
prof. dr hab. inż.  
Wojciech Łużny

Prorektor  
ds. Ogólnych 
prof. dr hab. inż.  
Tadeusz Telejko

Rektor AGH  
prof. dr hab. inż.  

Jerzy Lis
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Z kart historii

1913 – powołanie 

Akademia Górnicza powstała dzięki wysiłkom wie‑
lu pokoleń Polaków. 

Polscy inżynierowie – górnicy i hutnicy, posłowie 
galicyjscy oraz władze Krakowa w wyniku wielo‑
letnich starań doprowadzili do utworzenia wyższej 
szkoły górniczej w Krakowie w 1913 r. 

Wybuch I wojny światowej uniemożliwił jednak roz‑
poczęcie roku akademickiego. 

1919 – otwarcie

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. 
Komitet Organizacyjny podjął ponownie pracę.

8 kwietnia 1919 r. Rada Ministrów podjęła  uchwałę 
w sprawie założenia i uruchomienia Akademii Gór‑
niczej w Krakowie. 1 maja 1919 r. mianowano jej 
pierwszych profesorów. 

20 października 1919  r. Naczelnik Państwa Józef 
Piłsudski dokonał uroczystego otwarcia Akademii 
Górniczej w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego.

LABORE CREATA,  
LABORI ET SCIENTIAE SERVIO 

(Z pracy powstałam,  
pracy i nauce służę).

Ze Statutu Akademii Górniczo‑Hutniczej  
im. Stanisława Staszica w Krakowie
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1913 Powołanie Akademii Górniczej.
20 X 1919 Otwarcie uczelni.

15 VI 1923 Położono kamień węgielny pod 
budowę przyszłego gmachu.

1935 Przed wejściem do gmachu 
Akademii odsłonięto posągi 
górników i hutników, wykonane 
przez artystę rzeźbiarza Jana 
Raszkę. (Zdemontowano je w 1954 r. 
z powodu uszkodzeń).

24 VIII 1939 Na gmachu uczelni umieszczono 
figurę św. Barbary, dzieło Stefana 
Zbigniewicza. (Rzeźba została 
usunięta przez Niemców w 1940 r.). 

1939–1945 Gmach główny został zajęty przez 
okupacyjny rząd niemieckiego 
Generalnego Gubernatorstwa. 
Działalność Akademii zeszła 
do konspiracyjnego podziemia, 
a władze rektorskie starały 
się odzyskać lub stworzyć 
prowizoryczną bazę lokalową 
i materiałową.

6 XI 1939 Wśród 184 aresztowanych przez 
gestapo profesorów krakowskich 
uczelni, w ramach akcji 

„Sonderaktion Krakau”, znalazło 
się 18 profesorów i 3 docentów, 
a więc prawie całe grono uczonych 
AG. Elita naukowa została 
wywieziona do niemieckich 
obozów koncentracyjnych 
w Sachsenhausen‑Oranienburg 
i Dachau. 

1945 W pierwszych miesiącach 1945 r. 
krakowska Akademia Górnicza 
była jedyną w kraju zorganizowaną 
uczelnią techniczną.

Kalendarium
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1947 Podjęto wewnętrzną uchwałę, 
by zmienić nazwę uczelni na 

„Akademia Górniczo‑Hutnicza”. 
Formalne zatwierdzenie tej 
uchwały przez władze nadrzędne 
nastąpiło jednak dopiero w 1949 r.

1969 Akademia Górniczo‑Hutnicza 
otrzymuje imię Stanisława Staszica, 
sztandar oraz wprowadzoną 
centralnie strukturę instytutową.

1979 Przy wejściu do gmachu ustawiono 
posągi przedstawiające górników, 
autorstwa Bogusza Salwińskiego, 
i hutników, autorstwa Jana Sieka. 

14 XII 1981 Społeczność akademicka AGH 
pod sztandarem „Solidarności” 
odważyła się zaprotestować 
przeciwko stłumieniu – 
wprowadzeniem stanu wojennego – 
wywalczonego poczucia wolności 
i solidarności. NSZZ „Solidarność” 
AGH był organizacją uczelnianą, 
jedyną w Krakowie i jedną z trzech 
w kraju, które zorganizowały 
strajki okupacyjne w pierwszych 
dniach stanu wojennego.

1999 Na gmachu głównym stanęła 
zrekonstruowana figura 
św. Barbary, autorstwa Jana Sieka. 

Gmach główny AGH
Architekt: Sławomir Odrzywolski

Współpraca: Adam Ballenstedt, Wacław Krzyżanowski

Gmach uczelni powstał w latach 1923–1935. Projekt budynku wyłoniono w wyniku kon‑
kursu w 1913 r., którego zwycięzcą został ceniony krakowski architekt – Sławomir Odrzy‑
wolski. Po I wojnie światowej projekt ten stanowił punkt wyjścia, a do współpracy zapro‑
szono Wacława Krzyżanowskiego, który opracował elewacje oraz wnętrza. Monumentalny 
gmach o kubaturze wynoszącej 110 000 m3 został ukończony w 1935 r. i wówczas był jed‑
nym z największych w Polsce.
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Uniwersytet wartości

Nowoczesny uniwersytet badawczy 
z misją społeczną
AGH realizuje kształcenie i badania naukowe w od‑
powiedzi na aktualne potrzeby gospodarki. Ta spo‑
łeczna strona działalności uczelni wpływa na kre‑
owanie obszarów badawczych i kierunków studiów.

Naszą misją i celem jest działanie w trójkącie łączą‑
cym NAUKĘ – wytwarzanie wiedzy;  KSZTAŁCENIE – 
wewnętrzne przekazywanie wiedzy w  modelu 

„mistrz–uczeń” i WSPÓŁPRACĘ  Z OTOCZENIEM – ze‑
wnętrzne przekazywanie wiedzy.

Jako uniwersytet kreujemy ponadczasowe wartości: 
wiedzę podstawową, stosowaną, etos pracownika, 
studenta i absolwenta oraz ich umiejętności zarów‑
no praktyczne, jak i tzw. miękkie. Nie bez znaczenia 
jest kształtowanie przez uczelnię postaw patriotycz‑
nych i prospołecznych.

Równolegle tworzymy rzeczy mierzalne: publikacje, 
projekty naukowe, zlecenia dla gospodarki, progra‑
my studiów, budynki, laboratoria, patenty itp. 

W koncepcji uniwersytetu wartości oba powyższe 
obszary są niezwykle istotne i przenikają się wza‑
jemnie. 

KSZTAŁCENIE

NAUKA WSPÓŁPRACA

Model społecznego uniwersytetu badawczego
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AGH prowadzi 
badania i kształcenie, 
uwzględniając priorytety 
rynku i gospodarki 
krajowej w takich 
obszarach jak m.in.:
• Cyfryzacja,
• Transformacja energetyczna 

i zeroemisyjność,
• Zmiany klimatyczne,
• Gospodarka w obiegu, 

zamkniętym,
• Przemysł 4.0.
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Uczelnia badawcza

Wielkim sukcesem AGH jest uzyskanie 
statusu uczelni badawczej. W ministerialnym 
programie „Inicjatywa Doskonałości – 
Uczelnia Badawcza” laureatami pierwszego 
konkursu zostało 10 najlepszych polskich 
uczelni. 

Jednym z głównych celów projektu w AGH jest 
umiędzynarodowienie uczelni oraz uczynienie 
z  niej nowoczesnego uniwersytetu techniczne‑
go, będącego atrakcyjnym miejscem studiowania 
i pracy na równi z uniwersytetami europejskimi. 

Status uczelni badawczej jest związany z dodat‑
kowymi środkami finansowymi, przeznaczony‑
mi m.in. na:
• wyjazdy studyjne i staże w międzynarodowych 

centrach badawczych,
• granty uczelniane,
• nagrody za osiągnięcia naukowe,
• zakupy aparatury,
• przyjazdy zagranicznych naukowców,
• finansowanie opcji open access i publikacji 

w płatnych czasopismach.
Pozwalają one kadrze akademickiej skoncentro‑
wać się w większym stopniu na działalności na‑
ukowej i podnoszeniu jakości kształcenia. 

Dodatkowa subwencja oznacza również możli‑
wość konkurowania z uczelniami z czołówki mię‑
dzynarodowych rankingów oraz wzmocnienie 
współpracy badawczej z  instytucjami naukowy‑
mi o wysokiej renomie w  skali światowej. Bene‑
ficjentami dodatkowych środków finansowych 
są przede wszystkim grupy badawcze pracujące 
w tzw. Priorytetowych Obszarach Badawczych. 
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Priorytetowe Obszary Badawcze  
w AGH 

Zrównoważone technologie 
energetyczne, odnawialne źródła 
energii i magazyny energii

Nowe technologie dla gospodarki 
o obiegu zamkniętym

Woda–energia–klimat: 
interdyscyplinarne podejście 
dla zrównoważonego rozwoju

Rozwiązania techniczne: od badań 
podstawowych, przez modelowanie 
i projektowanie, aż do prototypów

Materiały, technologie i procesy 
inspirowane naturą

Inteligentne techniki informacyjne, 
telekomunikacyjne, komputerowe 
i sterowania

Projektowanie, produkcja, 
badanie nowoczes nych materiałów 
i przyszłościowych technologii

Przekraczanie granic: 
eksperymentalna fizyka wysokich 
energii, ekstremalne stany materii, 
zastosowania transdyscyplinarne
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UNIVERSEH

14 grudnia 2020 r. rozpoczęła się realizacja 
projektu UNIVERSEH (ang. European Space 
University for Earth and Humanity), który AGH 
tworzy wspólnie z czterema europejskimi 
uniwersytetami: Université de Toulouse 
(Francja), Heinrich-Heine-Universität (Niemcy), 
Luleå University of Technology (Szwecja), 
University of Luxembourg (Luksemburg). 

Zadaniem AGH w projekcie jest kształcenie oraz re‑
alizowanie badań naukowych i  technologicznych 
związanych z badaniem i wykorzystaniem kosmosu. 

Tworzące UNIVERSEH uczelnie uzyskały status 
UNIWERSYTETU EUROPEJSKIEGO, przyznawany 
w drodze konkursu przez Komisję Europejską mię‑
dzynarodowym partnerstwom instytucji szkolnic‑
twa wyższego z całej UE. Zadaniem takiej jednost‑
ki jest integrowanie Europejczyków i przyczynianie 
się do wzrostu konkurencyjności uczelni z Europy. 
Dzięki temu mają one możliwość realizacji wspól‑
nego kształcenia studentów i ekspertów czy uzyska‑
nia dodatkowych środków na działalność badawczą 
i edukacyjną z europejskich funduszy. Pracownicy 
i studenci zyskują także możliwość pracy w inter‑
dyscyplinarnych, międzynarodowych zespołach.

Uczelnie partnerskie UNIVERSEH mają pracować 
w  obszarach związanych z  inżynierią kosmiczną 
oraz biznesem sektora kosmicznego, naukami spo‑
łecznymi, humanistycznymi, medycyną i sztuką. 

Międzynarodowa społeczność UNIVERSEH to: 
• 131 000 studentów, 
• 13 000 pracowników naukowo dydaktycznych, 
• 60 firm wspierających. 
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Główne zadania  
Centrum Technologii Kosmicznych

prowadzenie badań w zakresie technologii 
kosmicznych (zasoby, infrastruktura, 
tworzenie interdyscyplinarnych zespołów 
badawczych)
rozwijanie bazy aparaturowej 
i laboratoryjnej
poszerzanie oferty badawczo‑ 
‑wdrożeniowej AGH w zakresie technologii 
kosmicznych we współpracy z przemysłem 
okołokosmicznym
współpraca z jednostkami AGH, a także 
innymi jednostkami naukowo‑badawczymi 
w kraju i na świecie
inicjowanie i rozwijanie współpracy 
z przemysłem, instytucjami i agencjami 
kosmicznymi
opracowanie specjalistycznych zajęć 
dydaktycznych z obszaru technologii 
kosmicznych
edukacja oraz promocja wiedzy z zakresu 
kosmosu

Centrum Technologii Kosmicznych
W efekcie uzyskania przez uczelnię tytułu Uniwer‑
sytetu Europejskiego w  listopadzie 2020 r. powo‑
łane zostało Centrum Technologii Kosmicznych. 
Jego cele to koordynowanie prowadzonych w AGH 
prac badawczych związanych z technologiami ko‑
smicznymi oraz realizacja własnych badań podsta‑
wowych i stosowanych, w szczególności w dziedzi‑
nach: science of signature (przetwarzanie informacji 
na wiedzę), materiałów i konstrukcji dedykowanych 
do zastosowań w kosmosie oraz space resources (za‑
soby kosmiczne w zakresie minerałów). Do zadań 
Centrum należy też działalność dydaktyczna, edu‑
kacyjna i informacyjna. CTK planuje wyniesienie 
na orbitę LEO polskiego satelity naukowego, które‑
go misją będzie prowadzenie obserwacji Ziemi.
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Najwyższa jakość 
kształcenia

Nauczanie w AGH jest ściśle powiązane 
z praktyką badawczą. Angażujemy 
studentów do aktywnego udziału 
w prowadzonych badaniach naukowych. 
Stawiamy na innowacyjność i współpracę 
w zakresie wymiany technologii, intensywnie 
współpracujemy z renomowanymi polskimi 
i światowymi firmami, które wysoko cenią 
naszych absolwentów.

W Akademii prowadzone są unikatowe studia, czę‑
sto o  charakterze interdyscyplinarnym. Co roku 
uruchamiane są nowe kierunki, których progra‑
my uwzględniają potrzeby rynku pracy wynikają‑
ce z przemian gospodarczych oraz zapotrzebowania 
na wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Ofer‑
tę staramy się również dostosować do zmieniają‑
cych się oczekiwań młodego pokolenia, dla którego 
priorytetem jest możliwość indywidualnego rozwo‑
ju. Studenci mogą zdobywać wiedzę m.in. w ramach 

„badawczej ścieżki kształcenia”, a także na „studiach 
dualnych”, współprowadzonych z przemysłem.

AGH oferuje studia na trzech poziomach kształcenia:
• I stopień – kończący się uzyskaniem tytułu zawo‑

dowego inżyniera lub licencjata,
• II stopień – kończący się uzyskaniem tytułu magi‑

stra lub magistra inżyniera,
• szkoły doktorskie  – kończące się uzyskaniem 

stopnia naukowego doktora. 

Kształcenie w AGH w liczbach:
67 kierunków studiów I stopnia,
63 kierunki studiów II stopnia,
16 dyscyplin naukowych w Szkole Doktorskiej AGH,
90 kierunków studiów podyplomowych.
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intensywna nauka języków obcych, 

badawcza ścieżka kształcenia,

zajęcia w nowoczesnych laboratoriach,

szerokie wykorzystanie platformy   
e  ‑learningowej do prowadzenia 
i wspomagania zajęć,

Zdobycie wykształcenia na najwyższym   poziomie umożliwiają m.in.: 

indywidualne programy studiów,

programy podwójnego dyplomowania 
(AGH i uczelni zagranicznej),

możliwość odbywania praktyk i staży 
w kraju i za granicą, 

możliwość uzyskania kwalifikacji 
pedagogicznych.
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Akredytacje
Wysoką jakość kształcenia potwierdzają oceny ko‑
misji akredytacyjnych. Wszystkie akredytowane 
kierunki studiów i wydziały uzyskały pozytywne 
oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w tym oce‑
ny wyróżniające. Kierunki studiów prowadzone 
w AGH uzyskały m.in. akredytację europejską Eu‑
ropean Network for Accreditation of Engineering 
Education (ENAEE) oraz akredytację amerykań‑
skiej organizacji ABET (Accreditation Board for En‑
gineering and Technology, Inc.).

Badawcza ścieżka kształcenia
W ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – 
Uczelnia Badawcza” uczelnia realizuje pięć działań 
w obszarze kształcenia. Jedną z inicjatyw skierowa‑
ną do najzdolniejszych studentów jest uruchomienie 

„badawczej ścieżki kształcenia”. Ta forma pozwa‑
la na elastyczne łączenie studiów z pracą naukowo ‑

‑badawczą. Studenci mogą zaliczyć część punktów 
ECTS na podstawie udziału w projektach realizo‑
wanych w  ramach m.in. „Grantu Rektora AGH”, 
w grantach swoich opiekunów naukowych czy po‑
przez pracę w kołach naukowych.

Kształcenie w językach obcych
Dbając o konkurencyjność naszej oferty na między‑
narodowym rynku edukacyjnym, rozwijamy kształ‑
cenie w językach obcych. W ofercie AGH znajduje 
się 18 programów studiów w języku angielskim. Po‑
nadto dzięki Uczelnianej Bazie Przedmiotów Obie‑
ralnych studenci mogą doskonalić słownictwo tech‑
niczne w językach obcych. 

Szeroka oferta przedmiotów do wyboru
Uczelniana Baza Przedmiotów Obieralnych oferuje 
330 przedmiotów do wyboru (obowiązkowych i/lub 
dodatkowych) w ramach trzech bloków: 
• blisko 200 w bloku obcojęzycznym, 
• ponad 110 w bloku humanistyczno  ‑społecznym, 
• blisko 20 w bloku innowacyjnym.
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W strukturze AGH znajdują się unikatowe  
w skali Polski jednostki:
• Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, 
• Wydział Metali Nieżelaznych, 
• Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, 
• Wydział Odlewnictwa.
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Wydziały AGH WILiGZ Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

WIMiIP Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

WEAIiIB Wydział Elektrotechniki, Automatyki,   
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

WIEiT Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

WIMiR Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

WGGiOŚ Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

WGGiIŚ Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

WIMiC Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

WO Wydział Odlewnictwa

WMN Wydział Metali Nieżelaznych

WWNiG Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

WZ Wydział Zarządzania

WEiP Wydział Energetyki i Paliw

WFiIS Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

WMS Wydział Matematyki Stosowanej

WH Wydział Humanistyczny

WILiGZ Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

WIMiIP Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

WEAIiIB Wydział Elektrotechniki, Automatyki,   
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

WIEiT Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

WIMiR Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

WGGiOŚ Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

WGGiIŚ Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

WIMiC Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

WO Wydział Odlewnictwa

WMN Wydział Metali Nieżelaznych

WWNiG Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

WZ Wydział Zarządzania

WEiP Wydział Energetyki i Paliw

WFiIS Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

WMS Wydział Matematyki Stosowanej

WH Wydział Humanistyczny
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Oferta kształcenia w roku akademickim 2022/2023

dyscypliny kierunki | wydziały

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA 
I ELEKTROTECHNIKA

Automatyka i Robotyka | WEAIiIB
Elektronika | WIEiT
Elektronika i Telekomunikacja | WIEiT
Electronics and Telecommunications (w jęz. angielskim) | WIEiT
Elektrotechnika | WEAIiIB
Mikroelektronika w Technice i Medycynie | WEAIiIB

INFORMATYKA TECHNICZNA 
I TELEKOMUNIKACJA

Computer Science (w jęz. angielskim) | WEAIiIB
Cyberbezpieczeństwo | WIEiT
Informatyka | WIEiT + WEAIiIB
Informatyka i Systemy Inteligentne | WEAIiIB
Informatyka Stosowana | WFiIS
Informatyka Techniczna | WIMiIP
Informatyka‑Data Science | WIEiT
Inżynieria Obliczeniowa | WIMiIP
Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce | WIEiT + WH + WIMiC
Teleinformatyka | WIEiT

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Inżynieria Biomedyczna | WEAIiIB

INŻYNIERIA CHEMICZNA Ceramika | WIMiC
Chemia Budowlana | WIMiC
Nowoczesne Technologie Paliwowe | WEiP
Technologia Chemiczna | WEiP + WIMiC

INŻYNIERIA LĄDOWA 
I TRANSPORT

Budownictwo | WILiGZ
Geodezja i Kartografia | WGGiIŚ
Geoinformacja | WGGiIŚ
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych | WILiGZ

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Edukacja Techniczno  ‑Informatyczna | WIMiIP
Inżynieria Materiałowa | WIMiC
Inżynieria Metali Nieżelaznych | WMN
Inżynieria Procesów Odlewniczych | WO
Inżynieria Produkcji i Jakości | WMN
Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich | WO
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych | WMN
Metalurgia | WIMiIP
Recykling i Metalurgia | WMN
Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne | WO
Zaawansowane Materiały Inżynierskie | WIMiIP

WILiGZ Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

WIMiIP Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

WEAIiIB Wydział Elektrotechniki, Automatyki,   
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

WIEiT Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

WIMiR Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

WGGiOŚ Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

WGGiIŚ Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

WIMiC Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

WO Wydział Odlewnictwa

WMN Wydział Metali Nieżelaznych

WWNiG Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

WZ Wydział Zarządzania

WEiP Wydział Energetyki i Paliw

WFiIS Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

WMS Wydział Matematyki Stosowanej

WH Wydział Humanistyczny

WILiGZ Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

WIMiIP Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

WEAIiIB Wydział Elektrotechniki, Automatyki,   
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

WIEiT Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

WIMiR Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

WGGiOŚ Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

WGGiIŚ Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

WIMiC Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

WO Wydział Odlewnictwa

WMN Wydział Metali Nieżelaznych

WWNiG Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

WZ Wydział Zarządzania

WEiP Wydział Energetyki i Paliw

WFiIS Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

WMS Wydział Matematyki Stosowanej

WH Wydział Humanistyczny
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dyscypliny kierunki | wydziały

INŻYNIERIA MECHANICZNA Automatyka Przemysłowa i Robotyka | WIMiR
Inżynieria Akustyczna | WIMiR
Inżynieria Ciepła | WIMiIP
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa | WIMiR
Inżynieria Mechatroniczna | WIMiR
Mechatronic Engineering (w jęz. angielskim) | WIMiR
Mechanika i Budowa Maszyn | WIMiR
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | WZ

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, 
GÓRNICTWO I ENERGETYKA

Energetyka | WEiP
Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią | WEiP
Energy and Environmental Engineering (w jęz. angielskim) | WEiP
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe | WWNiG
Inżynieria Górnicza | WILiGZ
Inżynieria i Monitoring Środowiska | WGGiIŚ
Inżynieria i Ochrona Środowiska | WGGiOŚ
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi | WILiGZ
Inżynieria Kształtowania Środowiska | WILiGZ
Inżynieria Naftowa i Gazownicza | WWNiG

MATEMATYKA Matematyka | WMS

NAUKI CHEMICZNE Chemia w Kryminalistyce | WIMiC

NAUKI FIZYCZNE Fizyka Medyczna | WFiIS
Fizyka Techniczna | WFiIS
Mikro‑ i Nanotechnologie w Biofizyce | WFiIS
Nanoinżynieria Materiałów | WFiIS + WIMiC

NAUKI O KULTURZE I RELIGII Kulturoznawstwo | WH

NAUKI O ZARZĄDZANIU 
I JAKOŚCI

Informatyka i Ekonometria | WZ
Zarządzanie | WZ

NAUKI O ZIEMI 
I ŚRODOWISKU

Ekologiczne Źródła Energii | WGGiOŚ
Geofizyka | WGGiOŚ
Geoinformatyka | WGGiOŚ
Geologia Stosowana | WGGiOŚ
Geoturystyka | WGGiOŚ
Inżynieria i Analiza Danych | WGGiOŚ

NAUKI SOCJOLOGICZNE Informatyka Społeczna | WH
Socjologia | WH
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Kształcenie doktorantów
Szkoła Doktorska AGH prowadzi kształcenie we 
wszystkich 16 dyscyplinach, w których Akademia 
posiada uprawnienia do nadawania stopnia nauko‑
wego doktora: 
W DZIEDZINIE NAUK INŻYNIERYJNO  -TECHNICZNYCH 
• automatyka, elektronika i elektrotechnika, 
• informatyka techniczna i telekomunikacja, 
• inżynieria biomedyczna, 
• inżynieria chemiczna, 
• inżynieria lądowa i transport, 
• inżynieria materiałowa, 
• inżynieria mechaniczna, 
• inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;
W DZIEDZINIE NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH 
• informatyka, 
• matematyka, 
• nauki chemiczne, 
• nauki fizyczne, 
• nauki o Ziemi i środowisku; 
W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH 
• nauki o zarządzaniu i jakości, 
• nauki socjologiczne; 
W DZIEDZINIE NAUK HUMANISTYCZNYCH 
• nauki o kulturze i religii.

Studia podyplomowe
W AGH oferowanych jest blisko 90 kierunków stu‑
diów podyplomowych, skierowanych zarówno do 
specjalistów kadry inżynierskiej (studia z dziedziny  
ceramiki, elektrotechniki, energetyki, gazownictwa, 
geofizyki, górnictwa, informatyki, telekomunika‑
cji, metalurgii, robotyki oraz inżynierii finansowej), 
jak i do osób zainteresowanych zdobyciem nowej 
specjalizacji, m.in. w dziedzinie marketingu inter‑
netowego, komunikacji społecznej i social mediów, 
informatyki i grafiki komputerowej, ochrony śro‑
dowiska, rachunkowości i controllingu, BHP, zarzą‑
dzania nieruchomościami, zarządzania projektami, 
zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania jako‑
ścią oraz zarządzania sprzedażą. 
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Badania  
podstawą rozwoju

Poszukiwanie nowych technologii 
znajdujących zastosowanie w przemyśle, 
tworzenie innowacyjnych rozwiązań – to 
priorytety AGH sprawiające, że w Akademii 
realizowane są liczne projekty finansowane 
m.in. ze środków: Ministerstwa Edukacji 
i Nauki, Komisji Europejskiej, Narodowego 
Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju, Narodowej Agencji Wymiany 
Akademickiej.

Uczelnia realizuje krajowe projekty badawcze, pro‑
jekty badawczo  ‑rozwojowe dla przemysłu, a także 
projekty prowadzone wspólnie z partnerami zagra‑
nicznymi m.in. w ramach następujących programów: 
programy UE HORYZONT 2020, KIC InnoEnergy, 
KIC RawMaterials, POLONEZ, HARMONIA, gran‑
ty MOTOROLA, Fundusz Wyszehradzki, Fundusz 
Węgla i Stali, ERA, programy współpracy bilateral‑
nej, Erasmus+, Fundusze Strukturalne. 

W 2020 r. w AGH realizowano  
564 projekty badawcze:
• 356 projektów krajowych,
• 157 projektów międzynarodowych, w tym 

31 w konkursach w programie HORYZONT 2020,
• 57 projektów finansowanych z Funduszy 

Strukturalnych;
53 projekty edukacyjne:
• 28 projektów finansowanych z Funduszy 

Strukturalnych,
• 25 projektów międzynarodowych.

Elementem strategii zwiększania potencjału badaw‑
czego jest także tworzenie oraz przystępowanie do sie‑
ci stowarzyszonych uczelni i instytutów naukowych.
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800 laboratoriów
Wsparciem dla działalności badawczej jest nowoczesna aparatura. Posiadamy m.in. je‑
den z  najpotężniejszych na świecie mikroskopów  – Titan  Cubed G‑2 60‑300, sprzęt 
technologiczno  ‑pomiarowy, w tym urządzenia pracujące w warunkach wysokiej czystości, 
w tzw. clean room z aparaturą do nanotechnologii i nanodiagnostyki materiałowej, specja‑
listyczny tomograf komputerowy znajdujący szerokie zastosowanie w badaniach materia‑
łów budowlanych. Ponadto w AGH znajduje się jedno z najcichszych miejsc w Polsce – ko‑
mora bezechowa. Nasze laboratoria wyposażone są w wysokiej klasy aparaturę, a wśród 
nich można wymienić m.in.: Laboratorium Oceny Efektywności Energetycznej i Automa‑
tyki Budynków – AutBudNet, RWE AGH Solar Lab, Laboratorium LTE, Laboratorium 
Pierwiastków Krytycznych AGH  –KGHM, Laboratorium Pojazdów Autonomicznych AGH–
Aptiv czy Laboratorium Industry 4.0.

Laboratorium XXXXXXXXXXXXXXXXX
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Prestiżowe granty ERC
Wśród projektów, które finansowane są w  pro‑
gramach ramowych Unii Europejskiej, do najbar‑
dziej prestiżowych należą granty Europejskiej Rady 
ds. Badań Naukowych – European Research Coun‑
cil (ERC). Wsparcie finansowe skierowane jest do 
naukowców realizujących pionierskie i przełomo‑
we badania. W roku 2020 granty ERC otrzymało 
dwóch pracowników AGH.
• Badania prof. Urszuli Stachewicz z Wydziału In‑

żynierii Metali i Informatyki Przemysłowej doty‑
czą innowacyjnych materiałów izolacyjnych, któ‑
re pozwolą zmniejszyć codzienne zużycie energii.

• Prof. Piotr Faliszewski z Wydziału Informaty‑
ki, Elektroniki i Telekomunikacji pracuje nad ob‑
liczeniową teorią wyboru społecznego. Wyniki 
projektu znajdą zastosowanie w  wielu dziedzi‑
nach życia związanych z koniecznością dokony‑
wania wyboru – począwszy od wyborów w ma‑
łych społecznościach lokalnych, poprzez biznes, 
po rozgrywki sportowe.

Badania dla CERN
Naukowcy z  AGH od ponad 20 lat uczestniczą 
w projektach związanych z badaniami prowadzo‑
nymi w CERN, Europejskiej Organizacji Badań Ją‑
drowych. W skład jednej z grup, która działa przy 
eksperymencie ATLAS, wchodzi dziewięciu pra‑
cowników AGH oraz pięciu doktorantów. Zespół 
pracuje nad analizami fizycznymi, takimi jak ba‑
danie rozpadów bozonu Higgsa, procesy dyfrak‑
cyjne czy też pomiary zderzeń ciężkich jonów. Do 
największych osiągnięć grupy należą pomiary zwią‑
zane z pierwszą obserwacją rzadkiego zjawiska roz‑
praszania foton  –foton, czy rzadkiego rozpadu bo‑
zonu Higgsa na leptony i foton. Drugim zespołem 
zaangażowanym w  prace w  CERN są naukowcy 
działający przy eksperymencie LHCb. Członkowie 
grupy LHCb  ‑AGH prowadzą analizy fizyczne, wno‑
sząc znaczny wkład do przygotowania oprogramo‑
wania eksperymentu oraz części sprzętowej.
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Udostępnianie superkomputerów
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET 
AGH wspiera polskich naukowców, udostępniając 
światowej klasy zasoby i rozwiązania informatyczne. 
Są to przede wszystkim trzy superkomputery: Ares 
(moc obliczeniowa ponad 3,5 PFlops, 216 miejsce na 
liście TOP500 najszybszych superkomputerów na 
świecie w 2021 r.), Prometheus (moc obliczeniowa 
2,65 PFlops, 38 pozycja na liście TOP500 w 2015 r.) 
i Zeus (moc obliczeniowa 374 TFlops, 81 pozycja 
na liście TOP500 w 2011 r.). W 2020 r. Zeus i Pro‑
metheus wykonały na potrzeby badań naukowych 
5 696 919 zadań obliczeniowych o  łącznym czasie 
trwania 41 761 lat!

Superkomputery nie tylko 
dla zaawansowanych naukowców 
Cyfronet jest inicjatorem i koordynat orem Progra‑
mu PLGrid, w ramach którego zbudowano ogólno‑
polską infrastrukturę obliczeniową PLGrid dla po‑
trzeb środowisk naukowych w  Polsce. Obejmuje 
ona superkomputery oraz unikatowe platformy in‑
formatyczne i dedykowane dziedzinowe środowi‑
ska obliczeniowe, w tym pakiety specjalistycznego 
oprogramowania naukowego – dostosowane do po‑
trzeb grup naukowców różnych dyscyplin. Cyfro‑
net koordynuje także prace związane z udostępnie‑
niem polskim naukowcom zasobów oferowanych 
przez LUMI – superkomputer o mocy obliczenio‑
wej 550 PFlops, budowany w Finlandii przez konsor‑
cjum 10 państw i dostępny za pośrednictwem Por‑
talu PLGrid. 

Ponadto Cyfronet jest koordynatorem projek‑
tu EuroHPC PL – Narodowa Infrastruktura Super‑
komputerowa dla EuroHPC, w obrębie dużego Euro‑
pejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie 
Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC  Joint Under‑
taking). W ramach projektu powstają zasoby super‑
komputerowe, specjalizowane akceleratory i usługi 
dla potrzeb środowiska akademickiego, gospodarki 
i społeczeństwa.
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5 jednostek wśród najlepszych  
ośrodków naukowych w Polsce
W ministerialnej parametryzacji najwyższą kategorię naukową A+  
uzyskało aż pięć podstawowych jednostek organizacyjnych AGH:
• Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji,
• Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,
• Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,
• Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej,
• Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH.
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Współpraca

Transfer wiedzy i technologii
Transfer technologii i komercjalizacja innowacyj‑
nych rozwiązań to procesy mocno wspierane i pro‑
mowane przez naszą uczelnię. Posiadane doświad‑
czenie pozwala na bieżąco dostosowywać naszą 
ofertę i skutecznie odpowiadać na potrzeby i ocze‑
kiwania przedstawicieli przemysłu.

Ciągła współpraca z  sektorem gospodarczym, 
uczelniami oraz instytutami naukowymi, a  tak‑
że uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych 
konsorcjach naukowo  ‑przemysłowych pozwala na 
realizację wielu ciekawych projektów mających finał 
we wdrożeniu na rynek ich efektów. W AGH co roku 
podpisywanych jest ok. 100 umów, listów intencyj‑
nych oraz porozumień o współpracy z przemysłem, 
administracją i instytucjami otoczenia biznesu. Do‑
datkowo uczelnia corocznie realizuje ok. 1000 umów 
badawczo  ‑rozwojowych, wśród których ponad 75% 
stanowią zlecenia z przemysłu. AGH z sukcesem 
bierze udział w ministerialnym programie doktora‑
tów wdrożeniowych, którego celem jest dofinanso‑
wanie badań doktorantów realizowanych we współ‑
pracy z otoczeniem społeczno‑gospodarczym.

Potencjał innowacyjny AGH opiera się na wy‑
pracowanej własności intelektualnej, która wyraża 
się w liczbie uzyskanych patentów, znaków towaro‑
wych, wzorów użytkowych oraz zgromadzonej wie‑
dzy know  ‑how i samym doświadczeniu naukowców 
i  studentów. Każdego roku uczelnia uzyskuje bli‑
sko 100 patentów oraz udziela kilkudziesięciu licen‑
cji. AGH plasuje się w czołówce polskich instytucji 
w liczbie zgłoszeń patentowych składanych do Euro‑
pejskiego Urzędu Patentowego, jak również do Biu‑
ra Światowej Organizacji Własności Intelektualnej 
(World Intellectual Property Organization).
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Wszystkie te działania realizowane są w ekosyste‑
mie innowacji naszej uczelni, na który składają się 
jej jednostki ściśle ze sobą współpracujące i uzupeł‑
niające swoje kompetencje:

Centrum Transferu Technologii odpowiada za za‑
pewnienie ochrony własności intelektualnej wypra‑
cowanej na uczelni oraz tworzy skuteczne mecha‑
nizmy ułatwiające transfer wiedzy i innowacyjnych 
rozwiązań do przemysłu. Utrzymuje i nawiązuje 
kontakty z otoczeniem społeczno  ‑gospodarczym, 
wychwytując potrzeby technologiczne, oraz organi‑
zuje przestrzeń do ich zaspokojenia.

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii 
INNOAGH Sp. z o.o. oferuje doradztwo i wsparcie, 
a także zajmuje się inwestowaniem w przedsiębior‑
stwa bazujące na własności intelektualnej powstają‑
cej w AGH. Spółka jest quasi  ‑funduszem inwestycyj‑
nym uczelni, w którym 100% udziałów posiada AGH.

Dział Współpracy z Administracją i Gospodarką 
organizuje i koordynuje inicjowaną przez uczelnię 
i wydziały współpracę z podmiotami zewnętrzny‑
mi oraz promuje potencjał AGH. 

Współpraca zagraniczna
Współpracę międzynarodową koordynuje Dział 
Współpracy z Zagranicą. Uczelnia zawarła blisko 
300 umów o współpracy o charakterze generalnym 
z uczelniami na całym świecie. AGH współpracu‑
je z ponad 60 krajami. Dotychczas najwięcej umów 
podpisano z uczelniami z Ukrainy, Francji, Chiń‑
skiej Republiki Ludowej i Stanów Zjednoczonych. 

300 umów generalnych 
z uczelniami z 60 krajów 

1500 umów o współpracy 
z przemysłem, administracją 
i instytucjami otoczenia biznesu

100 patentów rocznie

25 spółek spin-off
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AGH w rankingach

Ważnym wskaźnikiem trafności strategii 
przyjętej przez AGH są rankingi, zarówno te 
uwzględniające potencjał i efektywność 
naukową uczelni czy zapewniane przez nią 
warunki kształcenia, jak i mające na celu 
wyłonienie najbardziej cenionych dyscyplin 
oraz najlepiej nauczanych kierunków studiów. 
Wyznacznikiem wysokiej pozycji Akademii 
na rynku edukacyjnym są również wyniki 
rankingów ukierunkowanych na sukces 
zawodowy i materialny absolwentów.

Rankingi polskie

Ranking Szkół Wyższych mierzony majątkiem 
najbogatszych Polaków | edycja 2021

1 miejsce w zestawieniu liczby absolwentów, 
których majątki przekraczają 100 mln euro

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń
oceniające wysokość wynagrodzenia 
absolwentów uczelni technicznych (mediana) 
edycja 2021

4 miejsce 

Ranking „Kuźnia Prezesów” | edycja 2019

3 miejsce 

Ranking „Perspektyw” | edycja 2021

2 miejsce wśród polskich uczelni technicznych



Rankingi zagraniczne

The Center for World University Rankings (CWUR) 
edycja 2021–2022

1 miejsce wśród polskich uczelni technicznych  
606 miejsce w zestawieniu ogólnym 

Academic Ranking of World Universities  
(ranking szanghajski) | edycja 2021

1 miejsce wśród polskich uczelni technicznych  
701–800 w zestawieniu ogólnym  

CWTS Leiden Ranking | edycja 2021

1 miejsce wśród polskich uczelni technicznych  
3 miejsce wśród polskich uczelni;  
520 miejsce w zestawieniu ogólnym 

CWTS Leiden Ranking by field | edycja 2021

1 miejsce wśród polskich uczelni w dziedzinach: 
Mathematics and Computer Science, Physical 
Sciences and Engineering

University Ranking by Academic Performance 
(URAP) | edycja 2020–2021

1 miejsce wśród polskich uczelni technicznych  
606 miejsce w zestawieniu ogólnym 

URAP by field | edycja 2020–2021

Metallurgy Engineering – 94 miejsce

Ranking Web of Universities (Webometrics) 
edycja 2021.2.1 beta

1 miejsce wśród polskich uczelni technicznych  
536 miejsce w zestawieniu ogólnym
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Absolwenci AGH

Absolwenci AGH stanowią wysoko 
wykwalifikowaną kadrę zawodową, a ich 
wiedza i umiejętności są doceniane przez 
pracodawców zarówno w Polsce, jak i za 
granicą. W karierze zawodowej stawiają 
na dynamiczny rozwój i zajmują prestiżowe 
stanowiska w sektorze gospodarczym oraz 
instytucjach badawczych.

Sukcesy absolwentów na rynku pracy to efekt wy‑
pracowanego i  wdrożonego przez AGH systemu 
uwzględniającego jednocześnie: zakres i  proces 
kształcenia, aspiracje studentów oraz na bieżąco we‑
ryfikowane wymagania pracodawców.

Absolwenci AGH docelową pracę podejmują sto‑
sunkowo wcześnie; 65,1% osób, które zakończyły 
edukację w 2019 r., zostało zatrudnionych jeszcze 
przed ukończeniem studiów. Ich pozycja na rynku 
pracy jest stabilna z tendencją wzrostową i należą do 
poszukiwanej przez pracodawców grupy zawodowej, 
co potwierdzają wyniki badań z ostatnich sześciu 
lat. Dla 68,4% badanych respondentów priorytetem 
przy wyborze pracodawcy była możliwość rozwoju, 
co świadczy o zawodowych ambicjach. Na drugiej 
pozycji znalazła się wysokość zarobków z wynikiem 
60,8%. Wynagrodzenie 16,4% respondentów wyno‑
siło powyżej 5500 zł netto.

92,6%

91,8%

93,8%

94,9%

93,6%

2015

2016

2017

2018

2019 Aktywni zawodowo 
(zatrudnieni, prowa-
dzący działalność 
gospodarczą i kon-
tynuujący edukację) 
absolwenci AGH, 
rok ukończenia 
2015–2019
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Nawiązywaniem i podtrzymywaniem współpracy 
z sektorem gospodarczym oraz przygotowywaniem 
studentów do skutecznego poszukiwania pracy zaj‑
muje się Centrum Karier AGH. Zakres prac biu‑
ra obejmuje m.in. promocję uczelni i jej absolwen‑
tów wśród pracodawców, pozyskiwanie ofert pracy, 
praktyk i staży oraz organizację wykładów, warsz‑
tatów i szkoleń, targów pracy (dwie edycje w ciągu 
roku), a także prezentacji firm i spotkań rekrutacyj‑
nych na terenie uczelni.

Więź na całe życie
Więź to obok wiedzy najcenniejsza wartość z okresu 
studiów. Może ona przybierać różne formy: od kole‑
żeństwa po miłość na całe życie. Te relacje kształtują 
się nie tylko na uczelni, ale także w ramach praktyk 
zawodowych, staży, wyjazdów, kół naukowych, im‑
prez kulturalnych, turniejów sportowych, rajdów itp.

Rodzina AGH rozsiana jest po całym świecie. To 
jednak nie przeszkadza absolwentom w utrzymywa‑
niu kontaktów – prywatnych i zawodowych.  Łączy 
ich też Klub Absolwentów AGH, który powstał 
w 2015 r. Członkowie klubu mogą m.in. korzystać 
ze specjalnych zniżek, a także śledzić aktualne wy‑
darzenia w AGH dzięki news letterowi.

Stowarzyszenie Wychowanków AGH to naj‑
starsza tego typu organizacja uczelniana w Polsce, 
powołana w 1945 r. W ramach swojej działalności 
SW AGH organizuje m.in. uroczystość powtórnej 
immatrykulacji absolwentów po 50 latach od roz‑
poczęcia studiów – taką tradycją w świecie akade‑
mickim może poszczycić się tylko nasza uczelnia. 

Absolwenci 2015–2019:

aktywni zawodowo stanowili średnio 93%, w tym ok. 87% – osoby zatrudnione,

jedna czwarta została zatrudniona z inicjatywy pracodawcy i nie szukała pracy,

czas poszukiwania pracy dla dwóch trzecich nie przekroczył trzech miesięcy,

ponad połowa otrzymała średnio trzy propozycje zatrudnienia.
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Nieograniczone 
możliwości

W AGH funkcjonuje niemal 140 studenckich 
kół naukowych i prawie 30 organizacji. 
Działający w nich studenci rozwijają swoje 
pasje, zdobywają praktyczną wiedzę 
i realizują ambitne cele. To w AGH powstały 
takie pionierskie studenckie projekty jak: bolid 
wyścigowy, łaziki i rakiety kosmiczne, łódź 
solarna czy pojazd napędzany wodorem.

„Jeśli chcecie nauczyć się projektować, konstruować, 
wdrażać w  życie ciekawe rozwiązania lub prowa‑
dzić własne badania naukowe przy zastosowaniu 
zaawansowanych technik badawczych, zaprasza‑
my do działania w Studenckich Kołach Naukowych 
AGH” – mówią Pełnomocnicy Rektora ds. Kół Na‑
ukowych dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. AGH oraz 
dr inż. Joanna Augustyn  ‑Nadzieja.

W 2021 r. blisko 30 innowacyjnych projektów stu‑
denckich kół naukowych AGH – m.in. z obszaru in‑
żynierii kosmicznej, robotycznej i konstrukcyjnej – 
otrzymało dofinansowanie w kwocie ponad miliona 
złotych ze środków projektu „Inicjatywa Doskona‑
łości – Uczelnia Badawcza”. 

Organizacje studenckie zrzeszają miłośników ak‑
tywności fizycznej, artystycznej i dziennikarskiej, 
ale także działaczy na rzecz społeczności akade‑
mickiej oraz jakości i popularyzacji nauki. W AGH 
funkcjonują lokalne oddziały międzynarodowych 
organizacji: BEST (Board of European Students of 
Technology), EESTEC (Electrical Engineering Stu‑
dents’ European Association), ESTIEM (Europe‑
an Students of Industrial Engineering and Manage‑
ment) czy IAESTE (International Association for 
the Exchange of Students for Technical Experience). 
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Studenckie Koła Naukowe AGH

WILiGZ Aksjator · Budownictwa i Geomechaniki · Detonator · Ekospirit · 
Filar · Inspektor · Kliwent · Separator · Skalnik · Zarządzanie

WIMiIP Caloria · Creative · Era Inżyniera · Hefajstos · Metaloznawców · 
Powierzchnia · PROMAT

WEAIiIB AGH Dynamics · AGH Silicon Technologies · Artificial Intelligence 
Lab · Avader · Biomed · BioMedical Imaging · BioMetr · Ecart · 
Elektrotermii · Focus · GLIDER · Industrial Data Science · 
INTEGRA · MacKN · Modelowania w Finansach · Piorun · 
Sigminded · viFactory · Volt

WIEiT Bit · Elektroników · Spectrum · Telephoners
WIMiR AGH Drone Engineering · AGH ECOnstruction · AGH Marines · 

AGH Medical Technology · AGH Rapid Prototyping · AGH Space 
Systems · Akustyki Architektonicznej · Controllers · Electrosonus · 
Inżynierii Akustycznej · ITmatyk · KiNeMaTicS · Komfort · 
LabAcoustics · M.A.S.T.E.R.S. · Mechaników · MechaBajt · 
MechaniCAD · Mechaników Energetyków · Mechaników 
Górników · Mechatronics New  ‑Tech · Nobel · Sensor · Techno

WGGiOŚ Azymut · Geofon · Geologów · Geos Informatica · Geoturystyka · 
Grzała · Hydro · Kiwon · Rock&Oil · Sigma · Strati

WGGiIŚ Dahlta · Geoinformatyka · Ochrony Środowiska
WIMiC Adamantium · Allchemia · Ceramika Artystyczna · Ceramit · 

Nucleus · ŻeliBetą
WO Artefakt · Alchemist · Zgarek

WMN AluminaTi · deFORM · De Re Metallica · Doskonalenie Jakości · 
Heksagon · InScience · Lider · Tytan · Wire

WWNiG Cosmodrill · Geowiert · Nafta i Gaz · Zdrój
WZ Audytor · Ekonometryk · Ekonomii · Kadra · Makler · Menadżer 

Jakości · Menadżer Produkcji · Mentor · Projekt Doktor · 
Promote.Me · Transpeed · @Trend · uKOD

WEiP AGH Solar Boat · AGH Solar Plane · Bio  ‑Logika · ChemTech AGH · 
FEnEC · Eko  ‑Energia · Green Energy · Hydrogenium · Ignis · 
Indygo · Nabla · Nova Energia · RedoX · Solaris · TDFuels · Uranium

WFiIS Bozon · Kerma · Kernel
WMS Matematyków · Matematyków Dyskretnych · Modelowania 

Finansowego
WH Agencja Bezpieczeństwa Studenckiego · Enactus · ITberies · 

Kulturoznawcze · Studentów Socjologii
SJO Blabel
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Wyjątkowy kampus

Dzielnica akademicka w sercu miasta
Wszystkie obiekty dydaktyczno  ‑naukowe, siedziby 
wydziałów, administracji i organizacji studenckich 
oraz Miasteczko Studenckie AGH wraz z czterema 
klubami studenckimi i bazą sportowo  ‑rekreacyjną 
tworzą  zwarty 40‑hektarowy kompleks w centrum 
Krakowa. Gmach główny AGH i  Rynek Główny 
dzieli zaledwie kilometr. Cały obszar jest świetnie 
skomunikowany z innymi częściami miasta dzięki 
szerokiej sieci połączeń autobusowych i tramwajo‑
wych. Na terenie kampusu znajdują się także sto‑
łówki studenckie, przychodnia medyczna, przed‑
szkole, żłobek i liczne punkty handlowo  ‑usługowe.

Nowoczesność i bezpieczeństwo
W ciągu ostatniej dekady za sprawą licznych prac 
budowlanych i  modernizacyjnych kampus AGH 
zyskał bardzo nowoczesne oblicze. Do  najnowszych 
inwestycji należą m.in.: nowy budynek Katedry 
Tele komunikacji, budynek z  laboratoriami i  sala‑
mi dydaktycznymi Wydziału Wiertnictwa, Nafty 
i Gazu oraz Wydziału Elektrotechniki, Automaty‑
ki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, a także 
budowa nowej siedziby dla Wydziału Fizyki i Infor‑
matyki Stosowanej czy nowoczesnej hali sportowej. 

Większość budynków posiada specjalne win‑
dy i podjazdy dla osób niepełnosprawnych, a także 
inne udogodnienia – pętle induktofoniczne, ozna‑
kowanie pomieszczeń alfabetem Braille’a czy stoliki 
z regulowaną wysokością blatu. 

Kampus AGH jest objęty całodobowym monito‑
ringiem. Wszelkie działania w zakresie bezpieczeń‑
stwa na jego terenie określa specjalne porozumie‑
nie zawarte pomiędzy władzami uczelni a Komendą 
Miejską Policji w Krakowie.
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Największe w Polsce osiedle studenckie
Miasteczko Studenckie AGH zajmuje obszar o po‑
wierzchni 13 ha pomiędzy ulicami: Reymonta, Busz‑
ka, Tokarskiego, Armii Krajowej, Nawojki i Mie‑
chowską. Jego mieszkańcy mogą dotrzeć na uczelnię 
w ciągu 10 minut. 20 domów studenckich, oferują‑
cych ponad 7500 miejsc, zapewnia studentom kom‑
fortowe warunki – dostęp do szybkiego Internetu, 
specjalne miejsca do nauki, sale telewizyjne i klubo‑
we. Standard pokoi jest systematycznie podnoszony. 

Pomiędzy akademikami znajdują się boiska spor‑
towe oraz korty tenisowe. Atutem miasteczka jest 
również nowoczesna pływalnia z siłownią. Bliskość 
krakowskich Błoń i Parku Jordana pozwala biega‑
czom, rowerzystom i rolkarzom na aktywne spędza‑
nie czasu w malowniczej, zielonej scenerii miasta. 

W  miesiącach letnich Miasteczko Studenckie 
AGH staje się największym hostelem w Krakowie.

Przestrzeń miła oku
Budynki AGH toną w zieleni. Ich architektura – mo‑
nolityczne, klasyczne formy o prostych, powtarzal‑
nych liniach – narzuca sposób prowadzenia nasa‑
dzeń roślin, które wpisują się w krajobraz i tworzą 
przemyślaną całość. Co rok zielone aranżacje za‑
skakują nowymi rozwiązaniami. Kwitnące rośliny 
sezonowe, byliny, krzewy i drzewa wabią owady – 
w tym pszczoły, dla których ustawiono kilkanaście 
uli, m.in. na dachach Wydziału Inżynierii Materia‑
łowej i Ceramiki oraz w okolicy Klubu STUDIO. 
W gałęziach drzew i w kilkuset budkach lęgowych 
znajdują schronienie liczne gatunki ptaków.

Zieleńce i skwery kampusu to także jedyna swo‑
im rodzaju plenerowa galeria sztuki. Można w niej 
znaleźć m.in. rzeźby wybitnego krakowskiego ar‑
tysty Bronisława Chromego i prace studentów kra‑
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych, ale także ekspo‑
naty będące dziełem natury – głazy narzutowe, oraz 
intrygujące „rzeźby przemysłowe” – instalacje zwią‑
zane z rozwojem myśli technologicznej i z działalno‑
ścią badawczą wydziałów. 
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Akademia dostępna

W 2020 r. AGH przystąpiła do realizacji 
projektu „Akademia Dostępności – 
Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie 
wsparcia osób z niepełnosprawnościami” 
w ramach konkursu ogłoszonego przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 
Jego celem jest tworzenie środowiska 
równych szans poprzez m.in. kompleksowe 
dostosowanie infrastruktury uczelni oraz 
wdrażanie nowoczesnych technologii 
wspierających kształcenie.

Główne cele projektu:
• wdrożenie teleinformatycznego systemu nawigacji 

po budynkach i terenie AGH, 
• stworzenie platformy do zdalnej obsługi studen‑

tów z niepełnosprawnościami,
• opracowanie standardów dostępności architekto‑

nicznej, cyfrowej i komunikacyjnej,
• poprawa dostępności serwisów internetowych,
• digitalizacja i udostępnienie zasobów edukacyj‑

nych dla osób z niepełnosprawnościami,
• zwiększenie dostępności budynków AGH.

Działania AGH na rzecz osób niepełnosprawnych 
koordynuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 
(BON). Studenci mogą tam zasięgać porad praw‑
nych oraz uzyskać pomoc w kontakcie z władzami 
uczelni, a także potrzebne wsparcie w rozwiązywa‑
niu różnych problemów, w tym pomoc psychologicz‑
ną. Dla studentów organizowane są obozy adapta‑
cyjne, imprezy integracyjne, warsztaty oraz kursy. 
BON wspiera również inicjatywy Zrzeszenia Stu‑
dentów Niepełnosprawnych.
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Centrum kultury 
studenckiej

Festiwale, koncerty, konkursy
Akademia od wielu lat firmuje i wspiera wiele wyda‑
rzeń kulturalnych organizowanych w klubach stu‑
denckich na Miasteczku Studenckim AGH. Do naj‑
bardziej oryginalnych należy interdyscyplinarny 
festiwal „Synestezje. Muzyka. Plastyka. Słowo.”, któ‑
ry łączy w sobie koncerty znanych polskich artystów, 
wernisaże, prelekcje i konkurs muzyczny. Inne wy‑
darzenia to m.in. „Gwar (wszech)Świata”, czyli spo‑
tkania z podróżnikami, pisarzami i dziennikarzami 
oraz „Muzyczne Pogwarki” – koncerty spod znaku 
bluesa, jazzu i folku. Z kolei podczas „wzROCKowi‑
ska” na dużym ekranie można obejrzeć największe 
koncerty, a „Studio Kabaretu” prezentuje rozmaite 
trendy sztuki komediowej. 

Od 2019 r. z inicjatywy Samorządu Studentów 
AGH odbywa się show Kopalnia Talentów AGH, 
umożliwiające uzdolnionym artystycznie studen‑
tom zaprezentowanie swoich pasji i umiejętności.

Kluby studenckie 
Akademickie Centrum Kultury Klub STUDIO to je‑
den z największych i najnowocześniejszych klubów 
muzycznych w Polsce. Na scenie występują znani 
artyści krajowi i zagraniczni. Podziemne połącze‑
nie z położonym obok profesjonalnym Studiem Mu‑
zycznym „Kotłownia” pozwala na wykonywanie re‑
jestracji koncertów na żywo. Znajduje się tu również 
Browar Górniczo  ‑Hutniczy, który został założony 
z okazji Jubileuszu 100‑lecia AGH. Klub Zaścianek 
przywita gości mocniejszym uderzeniem, ale dobrze 
poczują się w nim także fani karaoke i tzw. śpiewo‑
grania. W klubie Gwarek często występują wyko‑
nawcy bluesowi, jazzowi, jak i młodzi krakowscy ar‑
tyści. Z kolei idealnym miejscem spotkań w gronie 
przyjaciół jest klub Filutek. 
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Centrum Mediów AGH 
W  AGH powstał unikatowy projekt artystyczny 
i  medialny, zrzeszający pod jednym dachem naj‑
większe studenckie radio internetowe w Krakowie – 
Radio1.7, wielokrotnie nagradzaną Krakowską Stu‑
dencką Agencję Fotograficzną AGH, profesjonalne 
studio produkcji filmowych i telewizyjnych MINE 
AGH, oraz Biuletyn Informacyjny Studentów AGH, 
którego wydawnictwa są dystrybuowane na tere‑
nie kampusu. Centrum łączy cechy produkcyjnego 
domu medialnego i świetlicy artystycznej, gdzie po‑
nad 180 osób, w tym studenci z różnych krakow‑
skich uczelni, nieskrępowanie realizuje swoje pasje 
twórcze. 

Muzyczne wizytówki uczelni 
• Chór i Orkiestra Smyczkowa „Con Fuoco” AGH 
W repertuarze zespołu znajduje się wiele utworów: 
od średniowiecznych psalmów, poprzez klasyczne 
utwory epoki renesansu i baroku, skończywszy na 
aranżacjach muzyki współczesnej. „Con Fuoco” co 
roku wyjeżdża na międzynarodowe tournée i zaj‑
muje najwyższe miejsca w konkursach krajowych 
i międzynarodowych. 
• Orkiestra Reprezentacyjna AGH 
Artyści wykonują głównie muzykę rozrywkową, fil‑
mową, jak również popularne marsze. Skład or‑
kiestry regularnie się zmienia, przybywa nowych 
członków, a wielu absolwentów, mimo zakończenia 
studiów, kontynuuje muzyczną przygodę z ORAGH. 
Jej największym sukcesem jest I miejsce w kategorii 
koncertowej na Mistrzostwach Świata Orkiestr Dę‑
tych w Calgary w Kanadzie w 2019 r. 
• Zespół Pieśni i Tańca AGH „Krakus” 

im. Wiesława Białowąsa 
Najstarszy studencki zespół folklorystyczny w Pol‑
sce prezentuje oryginalny polski folklor ludowy. Pie‑
śni, tańce i obrzędy przedstawione w suitach: kra‑
kowskiej, śląskiej, rzeszowskiej, łowickiej, sądeckiej, 
lubelskiej, kieleckiej, beskidzkiej oraz kaszubskiej 
barwnie opisują piękno tych regionów.  
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Mistrzowie sportu

AGH dba o rozwój aktywności fizycznej 
społeczności akademickiej i promuje zdrowy 
styl życia. Dostępność licznych obiektów 
treningowych, kilkadziesiąt różnorodnych 
sekcji sportowych, profesjonalna kadra 
trenerska sprawiają, że pasjonaci sportu 
mają tu szanse nie tylko szlifować swoje 
umiejętności, ale także sięgać po medale. 

Studenci AGH reprezentują uczelnię podczas naj‑
ważniejszych mistrzostw w  Polsce i  za granicą, 
a sportowcy wyczynowi mają możliwość podjęcia 
indywidualnego toku studiów oraz uzyskania sty‑
pendiów sportowych.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Głównym zadaniem SWFiS AGH jest prowadze‑
nie i organizacja zajęć wychowania fizycznego. Stu‑
dium jest także organizatorem obozów żeglarskich, 
kajakowych, narciarskich, rowerowych, turysty‑
ki górskiej, sportów wodnych czy windsurfingowo ‑

‑kitesurfingowych, realizuje alternatywne zajęcia 
usprawniające dla studentów z problemami zdro‑
wotnymi oraz prowadzi szkolenia w zakresie pomo‑
cy przedmedycznej.

Basen
Basen AGH to nowoczesny kompleks położony 
w obrębie Miasteczka Studenckiego AGH. W obiek‑
cie znajdują się: 25‑metrowy basen sportowy (posia‑
dający homologację PZP), 25‑metrowy basen szkole‑
niowy, basen rekreacyjny z hydromasażami, jacuzzi, 
siłownia, kręgielnia i bilard. Basen AGH oferuje za‑
jęcia prowadzone pod okiem doświadczonych in‑
struktorów, m.in. naukę pływania, aqua aerobik, 
ćwiczenia fitness oraz sporty walki. 



Akademicki Związek Sportowy AGH
AZS AGH Kraków jest jednym z największych klu‑
bów AZS w Polsce; zrzesza ponad 900 najlepszych 
sportowców środowiska akademickiego Krakowa, 
którzy trenują w 31 sekcjach – od aerobiku sporto‑
wego po żeglarstwo.

Profesjonalizm i  formę sportowców z AZS po‑
twierdzają sukcesy odniesione na przestrzeni ostat‑
nich lat. 

AZS AGH Kraków w klasyfikacji generalnej  
Akademickich Mistrzostw Polski

I miejsce sezon 2012/2013
II miejsce sezon 2013/2014
I miejsce sezon 2014/2015
I miejsce sezon 2015/2016

II miejsce sezon 2016/2017
II miejsce sezon 2017/2018
II miejsce sezon 2018/2019
II miejsce sezon 2020/2021

Baza sportowa
obiekt Studium Wychowania Fizycznego 
i Sportu AGH:
• dwie nowoczesne hale sportowe
• dwie siłownie
• sala do aerobiku i ćwiczeń przy muzyce
• łaźnia parowa
Basen AGH
boiska do piłki nożnej, koszykówki, 
siatkówki
korty tenisowe
wielofunkcyjna hala widowiskowo ‑

‑sportowa (w budowie)
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Mapa  
kampusu  
AGH



1. Rektorat
2. Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
3. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
4. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
5. Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
6. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
7. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
8. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
9. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

10. Wydział Odlewnictwa
11. Wydział Metali Nieżelaznych
12. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
13. Wydział Zarządzania
14. Wydział Energetyki i Paliw
15. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
16. Wydział Matematyki Stosowanej
17. Wydział Humanistyczny
18. Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH
19. Centrum Energetyki AGH
20. Biblioteka Główna
21. Studium Języków Obcych
22. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
23. Basen AGH
24. Centrum e-Learningu
25. Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
26. Centrum Rozwiązań Informatycznych
27. Centrum Organizacji Kształcenia
28. Centrum Spraw Studenckich
29. Szkoła Doktorska AGH
30. Dział Studentów Zagranicznych
31. Centrum Rekrutacji
32. Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH – UNESCO
33. Miasteczko Studenckie AGH
34. Uczelniana Rada Samorządu Studentów
35. Centrum Karier
36. Centrum Transferu Technologii
37. Dział Współpracy z Administracją i Gospodarką
38. Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH
39. Centrum Obsługi Projektów
40. Centrum Obsługi Nauki
41. Centrum Technologii Kosmicznych
42. Dział Współpracy z Zagranicą
43. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
44. Muzeum Geologiczne WGGiOŚ
45. Wydawnictwa AGH
46. Akademickie Centrum Kultury Klub STUDIO
47. Klub Studencki Gwarek
48. Klub Studencki Zaścianek
49. Klub Studencki Filutek
50. Studio Muzyczne Kotłownia
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