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Studenci AGH mogą uczestniczyć w projekcie UNIVERSEH (European Space 
University for Earth and Humanity / Europejski Uniwersytet Kosmiczny dla 
Ziemi i Ludzkości), który powstaje we współpracy z czterema uniwersytetami 
europejskimi: Université de Toulouse (Francja), Heinrich-Heine-Universität 
(Niemcy), Luleå University of Technology (Szwecja), University of Luxembourg 
(Luksemburg).

Tworzące projekt UNIVERSEH szkoły wyższe uzyskały status uniwersytetu 
europejskiego. Zadaniem AGH jest kształcenie oraz realizowanie badań 
naukowych i technologicznych związanych z badaniem i wykorzystaniem 
kosmosu. 
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	●   W listopadzie 2020 r. w AGH 
powołano Centrum Technologii 
Kosmicznych (CTK). 

	●   W czerwcu 2021 r. zakończyła się 
pierwsza rekrutacja do SPACETEAM 
AGH, czyli koła naukowego, które 
będzie zrzeszać pasjonatów 
kosmosu. Studenci będą mogli 
uczestniczyć w pracach CTK 
i UNIVERSEH, a także realizować 
swoje projekty.

EUROPEJSKI UNIWERSYTET 
KOSMICZNY

       „Kosmos dla Ziemi i Ludzkości” to hasło przewodnie sieci 
uczelni kosmicznych, która będzie integrować największe 
polskie uniwersytety i firmy z obszaru inżynierii kosmicznej. 
Rozwijanie dyscyplin wykraczających poza ziemski glob to 
kierunek postępu najlepszych uczelni na świecie. 
Bardzo zależy nam na tym, aby naszymi doświadczeniami 
dzielić się z innymi uczelniami z Polski. Wspólne 
kształcenie inżynierów specjalności kosmicznych, wspólne 
badania z obszaru nauk o kosmosie czy wreszcie wspólna 
realizacja grantów i badań to nasz główny cel.

prof. Jerzy Lis, Rektor AGH fo
t. 
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AGH ZNALAZŁA SIĘ W GRONIE  
10 NAJLEPSZYCH POLSKICH UCZELNI,  
KTÓRE UZYSKAŁY PRESTIŻOWY STATUS 
UCZELNI BADAWCZEJ. 

fo
t. 

Fo
t. 

M
ac

ie
j T

al
ar

, K
SA

F 
AG

H

UCZELNIA BADAWCZA

          Wielkim sukcesem AGH jest uzyskanie prestiżowego 
statusu uczelni badawczej. Dla naszych przyszłych 
studentów oznacza to m.in. możliwość skorzystania 
z „badawczej ścieżki kształcenia” czy dostęp do platformy 
intensywnych kursów e-learningowych z zakresu 
np. kompetencji miękkich, analityki danych, nauki 
i doskonalenia programowania. A przede wszystkim udział 
w elitarnym kształceniu prowadzonym w małych grupach 
przez ekspertów – również zagranicznych – o światowej 
renomie.

prof. Wojciech Łużny, Prorektor ds. Kształcenia AGHfo
t. 

AG
H



	●   „Badawcza ścieżka kształcenia” skierowana jest do 
najzdolniejszych studentów. Taka forma pozwala na 
elastyczne łączenie studiów z pracą naukowo-badawczą. 

	●   Studenci mają możliwość zaliczenia części punktów 
ECTS na podstawie udziału w projektach studenckich 
realizowanych m.in.: 

 - w ramach programu „Grant Rektora AGH”,
 - w grantach swoich opiekunów naukowych,
 - w koła naukowych.
	●   Włączenie od Uczelnianej Bazy Przedmiotów 

Obieralnych grupy przedmiotów innowacyjnych , które 
pozwalają śledzić współczesne odkrycia w dyscyplinach 
naukowych. 

	●   Uruchomienie nowych kierunków studiów, m.in. 
poświęconych sztucznej inteligencji, uczeniu 
maszynowemu i analizie danych: „Informatyka i systemy 
inteligentne” czy „Informatyka i data science”.
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W ramach programu „Inicjatywa Doskonałości  
– Uczelnia Badawcza” AGH realizuje  
w obszarze kształcenia.

Integracja procesu kształcenia 
z badaniami naukowymi

Modernizacja Systemu Jakości 
Kształcenia, której celem jest 
dostosowywanie procesu kształcenia 
do zmieniających się potrzeb

	●   Efektem tego działania jest m.in. Program „Prymusi 
AGH”. Uczelnia oferuje najlepszym studentom specjalny 
pakiet korzyści (więcej informacji na stronie 24).

Studia ukierunkowane na rozwój 
najzdolniejszych studentów

	●   Uruchomienie platformy zawierającej oferty wymiany 
międzynarodowej, benefity, stypendia.

	●   System stałego zapraszania zagranicznych ekspertów 
w dziedzinie nowoczesnych metod dydaktycznych. 

	●   Wprowadzenie do programów studiów, zwłaszcza 
II stopnia, modułów i przedmiotów prowadzonych 
przez specjalistów o światowej renomie.

Umiędzynarodowienie procesu 
kształcenia

	●   Istotnym elementem programu są szkolenia 
i konsultacje dla naukowców, tak aby – poprzez 
wprowadzane nowe metody i narzędzia dydaktyczne – 
zajęcia były jak najbardziej rozwijające.  

Dydaktyka na najwyższym 
poziomie

5 działań

Badawcza 
ścieżka 
kształcenia

Realizacja projektów  
w Studenckich Kołach 
Naukowych:
	●   rozszerzenie programu 
„Grant Rektora”

Projekty studenckie realizowane 
w ramach: 
	● zajęć opartych na project- 
-based learning, 
	● prac dyplomowych.

Udział studentów w projektach 
naukowych.

	●   prezentacja wyników na 
konferencji Studenckich Kół 
Naukowych

	●  ew. publikacja naukowa
	●  ew. patent (wniosek)

	●  zaliczenie modułu zajęć
	●  praca dyplomowa
	●   prezentacja wyników na 

konferencji Studenckich Kół 
Naukowych

	●  ew. publikacja naukowa
	●  ew. patent (wniosek)

	●   Utworzenie „Badawczej ścieżki kształcenia” 
skierowanej do najzdolniejszych studentów. Taka 
forma pozwala na elastyczne łączenie studiów z pracą 
naukowo-badawczą. 

	●   Umożliwienie studentom zaliczenia części punktów 
ECTS na podstawie udziału w projektach studenckich 
realizowanych m.in.: 

 – w ramach programu „Grant Rektora AGH”,
 – w ramach grantów swoich opiekunów naukowych,
 – w kołach naukowych.
	●   Włączenie do Uczelnianej Bazy Przedmiotów 

Obieralnych grupy przedmiotów innowacyjnych, 
które pozwalają śledzić współczesne odkrycia 
w dyscyplinach naukowych. 

	●   Uruchomienie nowych kierunków studiów, m.in. 
poświęconych sztucznej inteligencji, uczeniu 
maszynowemu i analizie danych: „Informatyka i systemy 
inteligentne” czy „Informatyka i data science”.



5

AGH w czołówce polskich uczelni 
technicznych w rankingach zagranicznych
AGH zajmuje wysokie pozycje wśród polskich uczelni 
technicznych w prestiżowych rankingach zagranicznych 
takich jak m.in. The Center for World University Rankings 
(CWUR), Academic Ranking of World Universities (ranking 
szanghajski), CWTS Leiden Ranking czy University Ranking 
by Academic Performance (URAP).

Ranking Szkół Wyższych „Perspektyw”
W rankingu „Perspektyw” AGH zajęła piąte miejsce 
w zestawieniu ogólnym uczelni oraz drugie miejsce 
w kategorii uczelni technicznych. W kategoriach 
„Potencjał naukowy” oraz „Warunki kształcenia” 
Akademia uplasowała się na pierwszym miejscu 
wśród uczelni technicznych. 
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RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH  
MIERZONY MAJĄTKIEM 
NAJBOGATSZYCH POLAKÓW

AGH po raz piąty została zwycięzcą rankingu 
mierzonego liczbą absolwentów multimilionerów.

Zestawienie składa się z trzech części. Pierwsza 
część nadaje uczelniom miejsca rankingowe 
uzależnione od liczby absolwentów z majątkiem 
powyżej 100 milionów euro. 

 Według zestawienia AGH wykształciła 
11 absolwentów multimilionerów.

 Od pierwszej edycji rankingu liderem w tej kategorii 
pozostaje AGH. 

Miejsce  
w rankingu

Miasto
Absolwenci  

z majątkiem powyżej 
100 mln euro

1 Warszawa 23
2 Kraków 21
3 Wrocław 8
4 Poznań 6
4 Łódź 6
6 Gliwice 3
6 Katowice 3

W trzeciej części raportu ujęto miasta, w których 
mieszkają najbogatsi absolwenci szkół wyższych.
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Z NAJWYŻSZĄ OCENĄ A+
Wszystkie wydziały AGH zostały wysoko sklasyfikowane 
w parametryzacji przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Aż pięć podstawowych jednostek 
organizacyjnych posiada najwyższą kategorię naukową A+. Są to:
  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.

PRESTIŻOWE AKREDYTACJE
Wysoką jakość kształcenia potwierdzają oceny komisji 
akredytacyjnych. Wszystkie akredytowane kierunki studiów uzyskały 
pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w tym oceny 
wyróżniające. Kierunki studiów prowadzone w AGH uzyskały m.in. 
akredytację europejską European Network for Accreditation of 
Engineering Education (ENAEE) oraz akredytację amerykańskiej 
organizacji ABET (Accreditation Board for Engineering and 
Technology, Inc.).

NAUKOWCÓW
20002000

LABORATORIÓW

800800

Akademia Górniczo-Hutnicza  
im. Stanisława Staszica w Krakowie 
jest uniwersytetem technicznym, 
w którym nauki ścisłe mają bardzo 
silną reprezentację i stanowią 
podstawę rozwoju szerokiego spektrum 
nauk stosowanych przy stopniowo 
wzrastającej roli nauk społecznych 
i humanistycznych. Priorytetem uczelni 
jest realizacja zadań wkomponowanych 
w trójkąt wiedzy: kształcenie, badania 
naukowe, innowacje.
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WIEDZA

System kształcenia przyjęty 
w AGH zmierza do kształtowania 
u studentów umiejętności:

 ● pozyskiwania  
i wykorzystywania wiedzy, 

 ● logicznego, konstruktywnego 
i perspektywicznego myślenia, 

 ● szybkiego i trafnego 
wnioskowania,

 ● podejmowania optymalnych 
decyzji.
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AGH WSPÓŁPRACUJE Z PRZEMYSŁEM I BIZNESEM, A 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.

NIEMAL 1500 UMÓW
Naszymi partnerami są krajowe oraz 
zagraniczne firmy, kluczowe w swoich 
branżach zakłady przemysłowe, 
międzynarodowe koncerny, korporacje, 
instytuty badawcze, w tym m.in.:

  ABB    Albatros Aluminium    
ArcelorMittal Poland    Astaldi  
  Axtone    Brembo Poland    
Capgemini Polska    Cemex Polska    
Cisco    Comarch    Control Process  
  Delphi Poland    LiuGong Dressta 
Machinery    EC Engineering    
Enea Elektrownia Połaniec    Energa  
  FANINA    Fakro    FLSmidth 
MAAG Gear    Grupa Azoty    IBM 
Polska    Impexmetal    Inglot  
  Jastrzębska Spółka Węglowa  
  Katowicki Holding Węglowy    
KGHM Polska Miedź    KONGSBERG 
Automotive    Sanitec KOŁO    
Kopalnia Soli „Wieliczka”    Kopalnia 
Węgla Brunatnego „Bełchatów”  
  Krakowski Holding Komunalny  
  Krakowski Park Technologiczny  
  LOTOS Infrastruktura    MAN 
Bus    MedApp   Mesko    Nokia 
Solutions and Networks    NEMAK 
Poland    NEWAG    Neostrain  
  Opoczno    PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna    
Pilkington Automotive Poland    PKN 
Orlen    Polska Grupa Zbrojeniowa  
  Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
PZL Sędziszów   RAFAKO    INNOGY 
Polska    Saint-Gobain Glass Polska  
  SEFAKO    Siemens    Sabre 
Polska    SIGMA    SGL Carbon  
  Solaris Bus & Coach    SSAB    
TAURON Polska Energia    TEKSID 
IRON Poland   TEMIX    Termet  
  WASKO    WIŚNIOWSKI    
Valeo Autosystemy    Volkswagen 
Motor Polska    ZAMEL    Zespół 
Elektrowni Wodnych Niedzica    
ZM „Ropczyce”    i wiele innych… 

Studia w AGH są ukierunkowane na praktykę, dlatego programy 
kształcenia studiów technicznych skonstruowano tak, aby przyszli 
inżynierowie zrealizowali szereg ćwiczeń laboratoryjnych oraz 
projektowych. Przedmioty techniczne związane z wykonywaniem 
analiz, pomiarów i badań prowadzone są w specjalistycznych 
laboratoriach AGH.

Podczas studiów studenci odbywają praktyki i staże, które mogą 
być realizowane w krajowych lub zagranicznych firmach, zakładach 
przemysłowych bądź instytucjach publicznych. Ich zakres obejmuje 
m.in. poszerzenie i weryfikację wiedzy zdobytej na studiach, poznanie 
specyfiki zadań inżyniera w jego środowisku pracy,  
zdobycie doświadczenia w pracy zespołowej czy też poznanie 
wymagań stawianych przez przyszłych pracodawców.

Ponadto najzdolniejsi studenci mają szansę odbyć prestiżowe staże 
na najlepszych uczelniach świata. 
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LIDER INNOWACYJNOŚCI
Każdego roku uzyskujemy blisko 100 patentów oraz sprzedajemy kilkadziesiąt 
licencji. Pozycję lidera innowacyjności potwierdzają coroczne raporty Urzędu 
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej czy liczba międzynarodowych 
zgłoszeń patentowych. Z AGH wywodzi się również ponad 20 eksperckich 
i technologicznych firm, innowacyjnych spółek spin-off.

 ●   szerokie wykorzystanie platformy e-learningowej do 
prowadzenia i wspomagania zajęć

 ●   19 bezpłatnych, otwartych e-podręczników z matematyki, 
fizyki, chemii, fotowoltaiki i komunikacji społecznej

 ●   bogata baza otwartych zasobów edukacyjnych z nauk ścisłych 
i humanistycznych 

 ●   dydaktycy, którzy z pasją wykorzystują nowoczesne 
technologie i metody nauczania
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ZDOBĄDŹ WIEDZĘ, KTÓRĄ 
WYKORZYSTASZ W PRAKTYCE
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W AGH MOŻESZ DOSKONALIĆ SPECJALISTYCZNE 
SŁOWNICTWO TECHNICZNE W JĘZYKACH OBCYCH

 umów generalnych  
z uczelniami  
z 60 krajów

PRZED WAMI CAŁY ŚWIAT!

PROGRAMY PODWÓJNEGO 
DYPLOMOWANIA 
To inicjatywa pozwalająca studentom studiów II stopnia lub 
doktorantom na uzyskanie wspólnego dyplomu lub dyplomów 
dwóch uczelni równolegle. Taka forma realizacji studiów jest 
atrakcyjna również ze względu na możliwość:
 ●  unikatowego połączenia dwóch powiązanych  

ze sobą obszarów tematycznych, 
 ●  zdobycia ciekawego doświadczenia w środowisku 

międzynarodowym, 
 ●  wyróżnienia się na rynku pracy.

WYBIERAJ PRZEDMIOTY ZGODNE  
Z TWOIMI ZAINTERESOWANIAMI
Międzywydziałowy program Uczelnianej Bazy Przedmiotów 
Obieralnych oferuje 330 przedmiotów do wyboru 
obowiązkowych i/lub dodatkowych w ramach trzech bloków: 

	●   blisko 200 przedmiotów w bloku obcojęzycznym,
	●   ponad 110 przedmiotów w bloku humanistyczno-społecznym,
	●   blisko 20 przedmiotów w bloku innowacyjnym.

www.cok.agh.edu.pl/ubpo

 ●  Erasmus+
 ●  SMILE 
 ●  T.I.M.E.
 ●  CEEPUS
 ●  VULCANUS
 ●  HUSTEP
 ●  SIT
 ●  Program Edukacja 

(FRSE)

umów z uczelniami 
w ramach programu 
Erasmus+  630
280

PROGRAMY  
WYMIANY

www.erasmusplus.agh.edu.pl

18 programów studiów 
(I i II stopień)  
w języku angielskim

www.international.agh.edu.pl
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 PASJA

AGH jest idealnym miejscem dla 
aktywnych osób, które chcą sprawdzić 
teorię w praktyce oraz realizować 
autorskie projekty.

PROGRAMY  
WYMIANY
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	●  AGH Cycling Team
	●  AGH Fishing Team 
	●  Akademicki Klub Grotołazów
	●  Akademicki Klub Podwodny KRAB AGH
	●  Akademicki Klub Żeglarski AGH
	●  Akademicki Związek Pokera 
	●  Akademicki Związek Sportowy AGH Kraków
	●  Akademickie Koło PCK
	●  BEST AGH Kraków
	●  Centrum Mediów AGH

–  Biuletyn Informacyjny Studentów AGH
–  Studenckie Radio1.7
–   Krakowska Studencka Agencja Fotograficzna AGH
–   Studio produkcji filmowych i telewizyjnych MINE 

AGH
	●  Chór i Orkiestra Smyczkowa „Con Fuoco” AGH
	●  Doktorancki Klub Żeglarski
	●  EESTEC AGH Kraków

	●  Erasmus Student Network AGH
	●  ESTIEM
	●  IAESTE AGH Kraków
	●  Just Bridge
	●  Kajakowe Koło Sportowe
	●   Klub Organizatorów i Sympatyków Turystyki 

„Hawiarska Koliba”
	●  Niezależne Zrzeszenie Studentów AGH
	●  Orkiestra Reprezentacyjna AGH
	●   Sekcja Akademicka Klubu Wysokogórskiego SAKWa
	●  Sekcja Karate Kyokushin UOS „Sokół”
	●  Society of Petroleum Engineers AGH
	●  Studencki Klub Narciarski Firn AGH
	●  Studencki Klub Taneczny AGH
	●  Studenckie Koła Naukowe
	●  Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów
	●  Uczelniana Rada Samorządu Studentów
	●  Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych

ORGAN
IZACJE STUDEN

CKIE



Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami: Aksjator, 
Budownictwa i Geomechaniki, Detonator, Ekospirit, Filar, Inspektor, 
Kliwent, Separator, Skalnik, Zarządzanie

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej: Caloria, Creative, 
Era Inżyniera, Hefajstos, Metaloznawców, Powierzchnia, PROMAT

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii 
Biomedycznej: 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

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji: Bit, Elektroników, 
Spectrum, Telephoners

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki: 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

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska: Azymut, Geofon, 
Geologów, Geos Informatica, Geoturystyka, Grzała, Hydro, Kiwon, 
Rock&Oil, Sigma, Strati

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska: Dahlta, 
Geoinformatyka, Ochrony Środowiska

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki: Adamantium, Allchemia, 
Ceramika Artystyczna, Ceramit, Nucleus, ŻeliBetą

Wydział Odlewnictwa:  Artefakt, Alchemist, Zgarek

Wydział Metali Nieżelaznych: AluminaTi, deFORM, De Re Metallica, 
Doskonalenie Jakości, Heksagon, InScience, Lider, Tytan, Wire

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu:  Cosmodrill, Geowiert, Nafta 
i Gaz, Zdrój

Wydział Zarządzania: Audytor, Ekonometryk, Ekonomii, Kadra, Makler, 
Menadżer Jakości, Menadżer Produkcji, Mentor, Projekt Doktor, 
Promote.Me, Transpeed, @Trend, uKOD

Wydział Energetyki i Paliw: 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

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej: Bozon, Kerma, Kernel

Wydział Matematyki Stosowanej: Matematyków, Matematyków 
Dyskretnych, Modelowania Finansowego

Wydział Humanistyczny: Agencja Bezpieczeństwa Studenckiego, 
Enactus, ITberies, Kulturoznawcze, Studentów Socjologii

Studium Języków Obcych: Blabel

BLISKO 140 STUDENCKICH  
KÓŁ NAUKOWYCH

Członkowie kół spotykają się cyklicznie na 
szkoleniach, uczestniczą zarówno w badaniach 
teoretycznych, jak i praktycznych. Studenci 
organizują również konferencje, seminaria 
oraz obozy naukowe, biorą udział w krajowych 
i międzynarodowych konferencjach, a także 
studenckich wymianach i wyjazdach badawczo- 
-szkoleniowych oraz turystycznych. 

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ 
ZACZYNA SIĘ  
OD ODWAŻNYCH 
POMYSŁÓW
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AZS AGH Kraków
Akademicki Związek Sportowy  
AGH Kraków jest jednym 
z największych klubów AZS 
w Polsce, zrzesza ponad 900 
najlepszych sportowców środowiska 
akademickiego Krakowa, którzy 
trenują w 32 sekcjach.

Sukcesy 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
•   IV miejsce – sezon 2019/2020
•   II miejsce – sezon 2020/2021
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 ●  aerobik sportowy
 ●  badminton
 ●  brydż
 ●  cheerleading 
 ●  futsal kobiet 
 ●  futsal mężczyzn 
 ●  jeździectwo 
 ●  judo 
 ●  karate 
 ●  kolarstwo górskie 
 ●  koszykówka kobiet 

 ●  koszykówka mężczyzn 
 ●  lekkoatletyka 
 ●  narciarstwo 
 ●  piłka nożna 
 ●  piłka ręczna kobiet 
 ●  piłka ręczna mężczyzn 
 ●  piłka siatkowa kobiet 
 ●  piłka siatkowa mężczyzn 
 ●  pływanie 
 ●  sekcja dronowa
 ●  siatkówka plażowa 

 ●  snowboard 
 ●  szachy 
 ●  taniec towarzyski 
 ●  tenis 
 ●  tenis stołowy 
 ●  trójbój siłowy 
 ●  unihokej 
 ●  wioślarstwo 
 ●  wspinaczka sportowa 
 ●  żeglarstwo
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Studentów i absolwentów 
Akademii łączy wyjątkowa  
więź, która trwa przez całe 
życie.

Stowarzyszenie Wychowanków AGH to najstarsza tego 
typu organizacja uczelniana w Polsce, która została 
powołana w 1945 r. W ramach swojej działalności SW AGH 
organizuje m.in. uroczystość powtórnej immatrykulacji 
absolwentów po 50 latach od rozpoczęcia studiów – taką 
tradycją w świecie akademickim może poszczycić się tylko 
nasza uczelnia.

Klub Absolwentów AGH powstał w 2015 r. i łączy 
absolwentów studiów absolwentów studiów wyższych oraz 
studiów podyplomowych oraz studiów podyplomowych, 
a jego celem jest budowanie i rozwijanie więzi pomiędzy 
uczelnią a absolwentami. Członkowie klubu mogą m.in. 
korzystać ze specjalnych zniżek, a także śledzić aktualne 
wydarzenia w AGH dzięki newsletterowi.

WIĘŹ

200 000
absolwentów
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www.wpw.agh.edu.pl
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@AGH.Krakow

@agh.krakow

@AGH_Krakow

@tvagh

@AGH University of  
Science and Technology

DOŁĄCZ DO NAS!

www.agh.edu.pl
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40 ha
powierzchnia  
kampusu AGH

10 minut  
 do Rynku Głównego

10 minut 
 do Dworca  
 Głównego  
 (tramwajem lub autobusem)

30 minut 
 do portu lotniczego  
 w Balicach (autobusem)

Wszystkie wydziały, obiekty, w których znajdują się siedziby 
organizacji studenckich, oraz Miasteczko Studenckie AGH wraz 
z klubami studenckimi i bazą sportową położone są w jednej dzielnicy 
Krakowa, tworząc zwarty kompleks, dlatego możesz planować wiele 
zajęć, nie tracąc przy tym czasu na dojazdy!

KAMPUS AGH

Kampus AGH położony jest 
w centrum Krakowa, a jego 
integralną częścią jest 
Miasteczko Studenckie AGH.

NOWOCZESNA I PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ
Nowoczesne budynki, galeria plenerowa, eksponaty techniczne oraz zieleń 
w wyjątkowej aranżacji tworzą przyjazną przestrzeń. Na terenie AGH ciągle 
rozwija się infrastruktura dla osób niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji są 
m.in. specjalistyczne podjazdy, windy czy oznaczenia sal alfabetem Braille’a, a także 
dwa bankomaty przystosowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących.

NAJWIĘKSZE W POLSCE MIASTECZKO 
STUDENCKIE

 ●  ponad 7500 miejsc 
 ●  20 domów studenckich 
 ●  akademiki w trzech standardach (w cenie już od 365 zł miesięcznie)
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Mieszanka tradycji, nowoczesności  
i awangardy sprawia, że Kraków jest 
magiczny i tętni życiem.

Kraków jest jednym  
z najpiękniejszych  
polskich miast.  
Teatry, opera,  
filharmonia, muzea,  
galerie, a także liczne  
koncerty, festiwale  
i imprezy plenerowe  
nadają mu wyjątkowy klimat.

GWARANTOWANE MIEJSCE  
DLA KAŻDEGO STUDENTA
Każdy student przyjęty na I rok studiów I stopnia 
ma zagwarantowane miejsce w akademiku.

KRAKÓW JEST BLISKO

	●   Basen AGH – nowoczesna 
pływalnia z siłownią

	●   boiska sportowe do gry 
w piłkę nożną, piłkę siatkową 
i koszykówkę

	●  korty tenisowe
	●   Studium Wychowania 

Fizycznego i Sportu

BAZA SPORTOWA

	●   STUDIO – jeden 
z największych klubów  
koncertowych w Polsce

	●   Zaścianek
	●   Gwarek
	●   Filutek 

KLUBY 
STUDENCKIE

	●   przychodnia medyczna
	●   automaty Krakowskiej Karty 

Miejskiej oraz Małopolskiej 
Karty Aglomeracyjnej

	●   stołówki studenckie 
	●   przedszkole, żłobek

PONADTO

W każdym domu studenckim dla mieszkańców 
dostępne są: kuchnia, sala tv, lektorium, pralnie 
oraz suszarnie.

Wszystkie pokoje oddane do dyspozycji studentów 
posiadają bezpłatny dostęp do Internetu.

Warszawa

Zielona Góra

Toruń

ok. 8 h

ok.  
5,5 h

ok.  
3 h

ok. 5 h

ok.  
5 h

ok.  
4 h

ok.  
3,5 h

ok.  
3 h

ok. 2,5 h
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O wynikach kwalifikacji 
zostaniesz poinformowany 
w systemie e-Rekrutacja.

Kwalifikacja 
wstępna  

Wybierz od 1 do 5 
kierunków, na które 
chcesz kandydować.

Dokonaj płatności online.

Elektroniczna 
rejestracja 

Deklaracja 
kierunków  

Opłata 
rekrutacyjna  

Wprowadzenie 
wyników
egzaminu 
maturalnego 
Nie czekaj, sam 
wprowadź swoje wyniki 
ze świadectwa.

Składanie 
podań  
Jeśli zostałeś 
zakwalifikowany 
na wybrany 
kierunek, 
złóż podanie.

Uzupełnij wszystkie 
wymagane dokumenty 
i zostań studentem AGH.

Wpisy na
studia 

Niezakwalifikowani 

w bieżącym 

cyklu

Zakwalifikowani

Wejdź na naszą 
stronę: 
www.kandydaci.agh.edu.pl 

W tydzień  możesz  
zostać studentem AGH!

Czas gra 
na  twoją korzyść!

REKRUTACJA
Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się 
w cyklach tygodniowych  i trwa do wypełnienia 
miejsc. Nie czekaj, zarejestruj się i zostań 
studentem AGH już w ciągu tygodnia od 
odebrania świadectwa maturalnego!
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Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów 
I stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W obliczany  
wg wzoru:

W = 4 · G + M
gdzie 

G = 0,75 · G1 + 0,25 · G2

G1, G2 – liczby punktów uzyskanych z przeliczenia wyniku 
z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu 
głównego wymienionego w tabeli (str. 18–21), odpowiednio 
w kolumnach G1 i G2 (w przypadku matematyki 
uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie 
rozszerzonym). Jeżeli na świadectwie dojrzałości kandydat 
ma wyniki z egzaminu maturalnego z więcej niż jednego 
przedmiotu głównego wymienionego w kolumnach G1 i G2 
tabeli (str. 18–21), to do wskaźnika rekrutacyjnego jest 
wybierany wynik najlepszy, odpowiednio dla elementów  
G1 i G2 składnika G wskaźnika rekrutacji W. Maksymalna 
liczba punktów składnika G wynosi 200.

W elemencie G2 składnika G, dla osób legitymujących się 
dyplomem zawodowym albo dyplomem potwierdzającym 
kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie 

technika, może zostać uwzględniona podwojona liczba 
punktów uzyskanych z przeliczenia wyniku egzaminu z danej 
kwalifikacji zawodowej zdawanej na egzaminie zawodowym 
lub egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. 
Szczegółowe informacje na temat zawodów i kwalifikacji 
uwzględnianych w elemencie G2 składnika G zamieszczone 
są na stronie www. kandydaci.agh.edu.pl.

M – podwojona liczba punktów procentowych uzyskanych 
w części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki 
na poziomie podstawowym. Maksymalna liczba punktów 
składnika M wynosi 200.

Na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia w AGH 
mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy uzyskali 
wartość wskaźnika rekrutacji W równą lub większą niż  
300 pkt. 

Szczegółowe informacje dotyczące obliczania wskaźnika 
rekrutacyjnego dla różnych rodzajów i poziomów zdanego 
egzaminu maturalnego, w tym dla wyników egzaminów 
znajdujących się na świadectwach zagranicznych, 
zamieszczone są na stronie www.kandydaci.agh.edu.pl. 

NA STUDIA I STOPNIA  
W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

WARUNKI I TRYB 
REKRUTACJI 
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KIERUNKI STUDIÓW 
I STOPNIA 2022/2023

Kierunki studiów I stopnia oraz przedmioty główne  
uwzględniane w elementach G1, G2 składnika G  
do wyliczenia wskaźnika rekrutacyjnego W.

Dyscyplina naukowa / Kierunek / Wydział
Przedmiot główny

G1 G2

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

Automatyka i Robotyka  
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

matematyka lub fizyka lub informatyka

Elektronika  
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Elektronika i Telekomunikacja  
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Electronics and Telecommunications – w języku angielskim 
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Elektrotechnika  
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Mikroelektronika w Technice i Medycynie  
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

Computer Science – płatny, w języku angielskim   
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej matematyka lub fizyka lub informatyka

Cyberbezpieczeństwo  
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

matematyka fizyka lub informatykaInformatyka  
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji + Wydział 
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Informatyka i Systemy Inteligentne  
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej matematyka lub fizyka lub informatyka

Informatyka Stosowana  
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

matematyka lub fizyka 
lub informatyka matematyka

Informatyka Techniczna  
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej matematyka lub fizyka lub informatyka

Inżynieria Obliczeniowa  
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatykaNowoczesne Technologie w Kryminalistyce  
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji + Wydział Humanistyczny 
+ Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Teleinformatyka  
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji matematyka lub fizyka

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Inżynieria Biomedyczna  
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka 
lub biologia

Opisy kierunków  
znajdziesz na stronie  
www.kandydaci.agh.edu.pl

http://www.kandydaci.agh.edu.pl
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Dyscyplina naukowa / Kierunek / Wydział
Przedmiot główny

G1 G2

INŻYNIERIA CHEMICZNA

Ceramika  
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

matematyka lub 
fizyka lub chemia lub 

informatyka lub biologia

matematyka lub fizyka lub 
chemia lub informatyka lub 

biologia lub język obcy

Chemia Budowlana  
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Nowoczesne Technologie Paliwowe   
Wydział Energetyki i Paliw

Technologia Chemiczna  
Wydział Energetyki i Paliw + Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

Budownictwo  
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

matematyka 
lub fizyka lub chemia 

lub informatyka

matematyka lub fizyka 
lub chemia lub informatyka 

lub język obcy

Geodezja i Kartografia  
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska matematyka lub fizyka 

lub informatyka lub 
geografia

matematyka 
lub fizyka lub informatyka 

lub geografia lub język 
obcy

Geoinformacja  
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych  
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

matematyka 
lub fizyka lub chemia 

lub informatyka 
lub biologia

matematyka lub fizyka 
lub chemia lub informatyka 
lub biologia lub geografia 

lub język obcy

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Edukacja Techniczno-Informatyczna  
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej matematyka lub fizyka  

lub chemia lub 
informatyka lub biologia 

matematyka lub fizyka lub 
chemia lub informatyka lub 

biologia lub język obcyInżynieria Materiałowa  
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 

Inżynieria Metali Nieżelaznych  
Wydział Metali Nieżelaznych

matematyka lub 
fizyka lub chemia lub 

informatyka

matematyka lub fizyka lub 
chemia lub informatyka lub 
biologia lub geografia lub 

język obcy

Inżynieria Procesów Odlewniczych  
Wydział Odlewnictwa

matematyka lub 
fizyka lub chemia lub 

informatyka lub biologia 
lub geografia

matematyka lub fizyka lub 
chemia lub informatyka lub 
biologia lub geografia lub 

język obcy

Inżynieria Produkcji i Jakości  
Wydział Metali Nieżelaznych

matematyka lub fizyka 
lub chemia

matematyka lub fizyka lub 
chemia lub informatyka lub 
biologia lub geografia lub 

język obcy

Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich  
Wydział Odlewnictwa

matematyka lub 
fizyka lub chemia lub 

informatyka lub biologia 
lub geografia

matematyka lub fizyka lub 
chemia lub informatyka lub 
biologia lub geografia lub 

język obcy

Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych  
Wydział Metali Nieżelaznych

matematyka lub 
fizyka lub chemia lub 

informatyka

matematyka lub fizyka lub 
chemia lub informatyka lub 
biologia lub geografia lub 

język obcy

Metalurgia  
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

matematyka lub 
fizyka lub chemia lub 

informatyka lub biologia

matematyka lub fizyka lub 
chemia lub informatyka lub 

biologia lub język obcy

Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne  
Wydział Odlewnictwa

matematyka lub 
fizyka lub chemia lub 

informatyka lub biologia 
lub geografia

matematyka lub fizyka lub 
chemia lub informatyka lub 
biologia lub geografia lub 

język obcy

Zaawansowane Materiały Inżynierskie   
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

matematyka lub 
fizyka lub chemia lub 

informatyka lub biologia

matematyka lub fizyka lub 
chemia lub informatyka lub 

biologia lub język obcy
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Dyscyplina naukowa / Kierunek / Wydział
Przedmiot główny

G1 G2
INŻYNIERIA MECHANICZNA

Automatyka Przemysłowa i Robotyka  
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

matematyka lub fizyka lub informatyka
Inżynieria Akustyczna  
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Inżynieria Ciepła  
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej matematyka lub 

fizyka lub chemia lub 
informatyka

matematyka lub fizyka lub 
chemia lub informatyka lub 

język obcyInżynieria Mechaniczna i Materiałowa  
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Inżynieria Mechatroniczna  
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

matematyka lub fizyka lub informatyka
Mechatronic Engineering – w języku angielskim 
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Mechanika i Budowa Maszyn  
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

matematyka lub fizyka 
lub informatyka

matematyka lub fizyka lub 
informatyka lub język obcy

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  
Wydział Zarządzania

matematyka 
lub fizyka lub chemia 

lub informatyka

matematyka lub fizyka 
lub chemia lub informatyka  

lub język obcy

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

Energetyka  
Wydział Energetyki i Paliw matematyka 

lub fizyka lub chemia 
lub informatyka

matematyka lub fizyka lub 
chemia lub informatyka lub 

język obcyEnergetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią  
Wydział Energetyki i Paliw

Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe  
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

matematyka 
lub fizyka lub chemia 

lub informatyka 
lub biologia lub geografia

matematyka lub fizyka 
lub chemia lub informatyka 
lub biologia lub geografia 

lub język obcy

Inżynieria Górnicza  
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

matematyka lub 
fizyka lub chemia lub 

informatyka lub biologia 

matematyka lub fizyka lub 
chemia lub informatyka lub 
biologia lub geografia lub 

język obcy

Inżynieria i Monitoring Środowiska  
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

matematyka lub 
fizyka lub chemia lub 

informatyka lub biologia 
lub geografia

matematyka lub fizyka lub 
chemia lub informatyka lub 
biologia lub geografia lub 

język obcy 

Inżynieria i Ochrona Środowiska  
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

matematyka lub 
fizyka lub chemia lub 

informatyka lub biologia 

matematyka lub fizyka lub 
chemia lub informatyka lub 
biologia lub geografia lub 

język obcy

Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi  
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

matematyka lub 
fizyka lub chemia lub 

informatyka

matematyka lub fizyka lub 
chemia lub informatyka lub 

język obcy

Inżynieria Kształtowania Środowiska  
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

matematyka 
lub fizyka lub chemia 

lub informatyka 
lub biologia

matematyka lub fizyka lub 
chemia lub informatyka lub 
biologia lub geografia lub 

język obcy 

Inżynieria Naftowa i Gazownicza  
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

matematyka lub 
fizyka lub chemia lub 

informatyka lub biologia 
lub geografia

matematyka lub fizyka lub 
chemia lub informatyka lub 
biologia lub geografia lub 

język obcy

MATEMATYKA

Matematyka  
Wydział Matematyki Stosowanej matematyka matematyka lub fizyka lub 

informatyka
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Dyscyplina naukowa / Kierunek / Wydział
Przedmiot główny

G1 G2

NAUKI FIZYCZNE

Fizyka Medyczna  
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub 
biologia

Fizyka Techniczna  
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce  
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub 
biologia

Nanoinżynieria Materiałów  
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej + Wydział Inżynierii Materiałowej 
i Ceramiki

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

NAUKI O KULTURZE I RELIGII

Kulturoznawstwo  
Wydział Humanistyczny

matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia 
lub filozofia lub historia lub historia sztuki lub język 
obcy lub język polski lub wiedza o społeczeństwie

NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Informatyka i Ekonometria  
Wydział Zarządzania matematyka 

lub fizyka lub chemia 
lub informatyka

matematyka lub fizyka 
lub chemia lub informatyka  

lub język obcyZarządzanie  
Wydział Zarządzania

NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU

Ekologiczne Źródła Energii  
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

matematyka lub 
fizyka lub chemia lub 

informatyka

matematyka lub fizyka lub 
chemia lub informatyka lub 
biologia lub geografia lub 

język obcy 

Geofizyka  
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska matematyka lub fizyka 

lub informatykaGeoinformatyka  
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Geologia Stosowana  
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

matematyka lub 
fizyka lub chemia lub 

informatyka

Geoturystyka  
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

matematyka lub 
fizyka lub chemia lub 

informatyka lub geografia

Inżynieria i Analiza Danych  
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

matematyka lub fizyka 
lub informatyka

NAUKI SOCJOLOGICZNE

Informatyka Społeczna  
Wydział Humanistyczny matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia 

lub filozofia lub historia lub historia sztuki lub język 
obcy lub język polski lub wiedza o społeczeństwieSocjologia  

Wydział Humanistyczny

Opisy kierunków  
znajdziesz na stronie  

www.kandydaci.agh.edu.pl

Informacje dotyczące kierunków i rekrutacji 
Centrum Rekrutacji
tel. 12 617 36 84

(czynny przez cały rok w godz. 9.00-15.00)
e-mail: rekrutacja@agh.edu.pl

http://www.kandydaci.agh.edu.pl
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Kandydaci mają możliwość 
udziału w kursach, których 
celem jest przygotowanie do 
rozpoczęcia nauki na studiach 
technicznych.

ROK ZEROWY
W ramach tzw. Roku Zerowego odbywają się kursy przygotowawcze 
z matematyki, fizyki, chemii i geografii realizowane na terenie szkół 
średnich, które podpisały z AGH porozumienie o współpracy. Mają one 
na celu lepsze przygotowanie młodzieży do egzaminów maturalnych 
z tych przedmiotów. Kursy przygotowawcze są finansowane w 50% przez 
AGH i przeznaczone dla młodzieży wszystkich klas liceów i techników. 
Prowadzą je nauczyciele ze szkół pod opieką pracowników AGH. Każdy 
kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych. W ramach opłaty uczestnik otrzymuje 
materiały do nauki – książki. Odpłatność dla uczestników kursów w ramach 
„Porozumienia o współpracy” jest ustalana każdego roku na początku 
września i jest uzależniona od wielkości grupy. Po zakończeniu zajęć 
uczniowie mogą na wniosek nauczyciela prowadzącego kurs otrzymać 
zaświadczenia ukończenia kursu. Wszelkie pytania można kierować na 
adres: rokzerowy@agh.edu.pl.

PRZYGOTUJ SIĘ

www.rokzerowy.agh.edu.pl
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Wydział Matematyki 
Stosowanej organizuje odpłatne 
kursy przygotowawcze do 
matury i podjęcia studiów 
w AGH (odpowiednik kursów 
Roku Zerowego dla osób ze 
szkół, które nie podpisały 
porozumienia z AGH w sprawie 
Roku Zerowego) z zakresu: 
•   matematyki, 
•   fizyki, 
•   chemii. 
Każdy kurs przygotowawczy 
obejmuje 30 godzin zajęć 
lekcyjnych. W ramach 
kursów zostaną omówione 
m.in. zagadnienia z zakresu 
rozszerzonego programu 
nauczania szkoły średniej, 
których znajomość jest 
konieczna, by uczestniczyć 
w wykładach i zajęciach na 
studiach w AGH.
Zapisy na kursy prowadzi Biuro 
Administracyjne Wydziału 
Matematyki Stosowanej.

KURSY PRZYGOTOW
AW

CZE
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Lubisz matematykę, fizykę, chemię, geografię 
z elementami geologii lub informatykę, 
a do tego chcesz studiować w AGH? Weź udział 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy 
Indeks AGH” i zostań naszym studentem 
z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego! 
Przekonaj się, że warto!

www.diament.agh.edu.pl

Informacje dotyczące uprawnień laureatów 
i finalistów olimpiad stopnia centralnego
znajdziesz na stronie internetowej:

www.kandydaci.agh.edu.pl

Jeśli brałeś udział 
w olimpiadzie przedmiotowej 
stopnia centralnego albo 
olimpiadzie tematycznej, 
sprawdź, na które kierunki 
zostaniesz przyjęty 
z pominięciem postępowania 
kwalifikacyjnego.

OLIMPIJCZYCY

WEŹ UDZIAŁ  
W OGÓLNOPOLSKIEJ 
OLIMPIADZIE  
„O DIAMENTOWY  
INDEKS AGH”

Pamiętaj, że przyjęcie na pierwszy rok studiów 
I stopnia z pominięciem postępowania
kwalifikacyjnego, po uprzednim dokonaniu 
rejestracji w systemie e-Rekrutacja, możliwe jest 
tylko raz i tylko w roku uzyskania świadectwa 
maturalnego.

AGH zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej 
i Elektronicznej organizowanej przez Wydział 
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki 
i Inżynierii Biomedycznej.

www.oowee.agh.edu.pl



24

W ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia 
Badawcza” AGH stawia na najlepszych kandydatów na studia, 
dlatego w AGH przygotowano program „Prymusi AGH”. Oprócz 
dobrego wykształcenia oferujemy możliwość dodatkowego 
rozwoju naukowego, opiekę tutora, a także pomoc 
w zakwaterowaniu w postaci bezpłatnego miejsca w domu 
studenckim.

Do programu mogą być zakwalifikowani kandydaci, którzy 
znaleźli się wśród 5% najlepszych na liście rankingowej, zostali 
przyjęci na studia jako laureaci i finaliści olimpiad lub uzyskali 
wskaźnik rekrutacyjny powyżej 950 punktów.

PRYMUSI AGH

KORZYŚCI DLA NAJLEPSZYCH 
MATURZYSTÓW

Więcej informacji:

www.kandydaci.agh.edu.pl
Kontakt:

prymusi@agh.edu.pl 

KORZYŚCI
	●   dodatkowe nieodpłatne 
formy kształcenia i rozwoju: 
- kursy, 
- szkolenia,
- tutoring, 
- warsztaty, 
- wycieczki edukacyjne.
	●   bezpłatne miejsce w domu 
studenckim
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Projekt realizowany do 2023 r. ma na celu zwiększenie dostępności 
uczelni dla studentów z niepełnosprawnościami, w tym m.in.:
	●   wdrożenie teleinformatycznego systemu nawigacji po budynkach 

i terenie AGH, 
	●     stworzenie platformy do zdalnej obsługi studentów 

z niepełnosprawnościami,
	●     opracowanie standardów dostępności architektonicznej, cyfrowej 

i komunikacyjnej,
	●   poprawę dostępności serwisów internetowych zgodnych z aktualnymi 

standardami WCAG,
	●   digitalizację i udostępnienie zasobów edukacyjnych dla osób 

z niepełnosprawnościami,
	●   zwiększenie dostępności architektonicznej infrastruktury AGH.

UCZELNIA  
DOSTĘPNA 

W 2020 r. AGH przystąpiła do realizacji 
projektu „Akademia Dostępności – 
Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie 
wsparcia osób z niepełnosprawnościami”.

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami koordynuje Biuro 
ds. Osób Niepełnosprawnych AGH. Studenci mogą w nim otrzymać 
wszechstronną pomoc (m.in. nieodpłatnie korzystać z poradnictwa 
psychologicznego, doradztwa zawodowego) oraz indywidualne 
wsparcie w rozwiązywaniu problemów. Biuro organizuje obozy 
adaptacyjne, wydarzenia integracyjne, warsztaty oraz kursy, a także 
wspiera inicjatywy Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych.
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AGH oferuje wsparcie, w tym m.in.:
	●   zakwaterowanie w akademiku 

dostosowanym do potrzeb osoby 
z niepełnosprawnością, 

	●   informacje o pomocy materialnej 
świadczonej przez uczelnię i inne 
instytucje, 

	●   zajęcia sportowe (możliwość uzyskania 
zaliczenia z WF i punktów ECTS), np. 
siłownia, szermierka na wózkach, basen, 

	●   usługi tłumaczy języka migowego dla 
osób niedosłyszących, 

	●   możliwość wypożyczenia dyktafonów, 
systemów FM, powiększalników tekstu 
i obrazu, 

	●   specjalistyczny lektorat z języka obcego, 
np. dla osób niedosłyszących bądź 
niedowidzących, 

	●   dostęp do pracowni tyfloinformatyki oraz 
adaptację materiałów dydaktycznych (np. 
digitalizacja, wydruk alfabetem Braille'a), 
a także form egzaminów i zaliczeń, 

	●   pomoc asystentów osób 
niepełnosprawnych, 

	●   udział w projektach prozawodowych.www.bon.agh.edu.pl
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Centrum Karier to miejsce, w którym doświadczeni specjaliści 
pomogą Ci w znalezieniu praktyki, stażu lub pracy, przygotują 
do rozmowy kwalifikacyjnej lub odpowiedzą na wszelkie 
pytania związane z rynkiem pracy.
W obszarze działań Centrum Karier znajduje się również 
organizacja warsztatów i wydarzeń we współpracy z firmami 
oraz organizacja jednych z największych targów pracy 
w Krakowie, czyli Targów Pracy AGH (dwie edycje w roku, 
wiosenna i jesienna).
Pracownicy Centrum Karier administrują też centralnym 
portalem zawierającym oferty pracy i praktyk skierowane do 
studentów i absolwentów oraz profile osób poszukujących 
pracy lub rozpoczynających karierę zawodową.

www.ck.agh.edu.pl

ADAPTER – PROGRAM 
ADAPTACYJNY DLA 
STUDENTÓW AGH

ZNAJDŹ PRAKTYKI I STAŻE 
W CENTRUM KARIER

WSPARCIE NA 
KAŻDYM ETAPIE

Program adaptacyjny ADAPTER powstał, 
aby wesprzeć studentów w zakresie 
ich potrzeb zdrowotnych, społecznych 
oraz psychologicznych. Jego celem jest 
promocja zdrowych i aktywnych postaw 
w środowisku akademickim, a także 
udzielanie wsparcia psychologicznego osobom 
doświadczającym trudności w adaptacji do 
warunków życia studenckiego. W ramach 
programu prowadzone są warsztaty 
rozwijające umiejętności psychologiczne 
i interpersonalne oraz Punkt Konsultacyjny 
z dyżurem psychologa. Pomoc psychologiczna 
świadczona jest studentom bezpłatnie 
w specjalistycznym ośrodku poza terenem 
uczelni.

www.adapter.agh.edu.pl
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RZECZNIK PRAW STUDENTA
Rzecznik i jego asystenci służą pomocą w wyjaśnianiu 
wątpliwości powstałych na gruncie uczelnianych regulaminów. 
Rzecznik Praw Studenta świadczy pomoc prawną i interweniuje 
w sytuacjach z zakresu praw i obowiązków studentów, systemu 
weryfikacji wiedzy oraz stypendiów. 

www.rps.agh.edu.pl



27

STYPENDIA
STYPENDIUM REKTORA
Stypendium może otrzymać student 
co najmniej drugiego roku studiów 
I stopnia za wyróżniające wyniki 
w nauce, osiągnięcia naukowe, 
artystyczne lub sportowe. Stypendium 
może otrzymywać maksymalnie do 10% 
ogólnej liczby studentów AGH z każdego 
kierunku studiów. Miesięczna wysokość 
stypendium wynosi od 450 zł do 850 zł. 
Stypendium przyznawane jest na rok 
akademicki.

STYPENDIUM REKTORA DLA 
STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU 
STUDIÓW I STOPNIA
Student pierwszego roku studiów, przyjęty na studia w roku 
złożenia egzaminu maturalnego, może otrzymać stypendium 
rektora, jeżeli jest laureatem olimpiady międzynarodowej 
albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego 
lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego 
o tytuł Mistrza Polski. Wysokość stypendium wynosi 
300 zł lub 400 zł, w zależności od osiągnięcia. Stypendium 
przyznawane jest na rok akademicki.

STYPENDIUM SOCJALNE
Miesięczna wysokość dochodu netto na 
osobę w rodzinie studenta uprawniająca do 
otrzymania stypendium socjalnego wynosi 
1051,70 zł. Kwota stypendium w zależności 
od dochodu wynosi od 300 zł do 1050 zł 
miesięcznie. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach studentowi może zostać 
przyznane stypendium w zwiększonej 
wysokości. Kwota zwiększenia stypendium 
wynosi 250 zł. Stypendium przyznawane 
jest na semestr.

STYPENDIUM MINISTRA
Stypendium może być przyznane studentowi wykazującemu 
się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi 
związanymi ze studiami bądź znaczącymi osiągnięciami 
sportowymi. O przyznanie stypendium student może 
ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku 
studiów I stopnia. Stypendium jest wypłacane jednorazowo. 
W roku akademickim 2020/2021 stypendium ministra 
wynosiło 17 000 zł.

STYPENDIUM DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Stypendium może otrzymywać student 
legitymujący się orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności. Miesięczna kwota 
stypendium wynosi: 650 zł dla studenta ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności, 550 zł 
– ze stopniem umiarkowanym oraz 450 zł – ze 
stopniem lekkim. Stypendium przyznawane 
jest na semestr, pod warunkiem posiadania 
ważnego orzeczenia o niepełnosprawności.

STYPENDIUM Z WŁASNEGO 
FUNDUSZU NA STYPENDIA
Stypendium może otrzymać student za wyniki w nauce oraz 
osiągnięcia naukowe. Stypendium może mieć charakter 
jednorazowego świadczenia lub może być wypłacane co 
miesiąc, przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. Wysokość 
stypendium i okres, na jaki zostanie przyznane, określa rektor 
lub upoważniony prorektor. 

W roku akademickim 2020/2021 Prorektor ds. Studenckich 
przyznał laureatom i finalistom I stopnia Olimpiady 
o Diamentowy Indeks AGH, zrekrutowanym na studia w AGH 
w październiku 2020 r. 24 stypendia w wysokości 300 zł (przez 
okres 10 miesięcy) oraz 4 jednorazowe stypendia w wysokości 
300 zł. Jednorazowe stypendium było przyznawane w przypadku 
uzyskania tytułu poniżej finalisty I stopnia.

Więcej informacji:
•  Biura administracyjne wydziałów AGH
•  Dział Spraw Studenckich: www.dss.agh.edu.pl    

Wysokość stypendiów określona na podstawie danych
zebranych w roku akademickim 2020/2021.



SPOTKAJ SIĘ
Z NAMI!

A jeśli nie możecie przyjechać 
do Krakowa, możemy 
zaprezentować naszą uczelnię 
w Waszej szkole, jak również 
spotkać się w wirtualnej 
rzeczywistości na spotkaniu 
online. Wystarczy, jeśli Wasz 
nauczyciel skontaktuje się 
z nami i uzgodni termin, 
a następnie zarezerwuje 
czas (ok. 1 h) i ewentualnie 
salę oraz zbierze grupę 
zainteresowanych uczniów. 
Mamy nadzieję, że korzyść 
z takich spotkań będzie 
obustronna!
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Serdecznie zachęcamy do umówienia spotkania 
i odwiedzenia AGH np. przy okazji wycieczki szkolnej do 
Krakowa.

To doskonała możliwość, aby otrzymać informacje na temat 
oferty kształcenia, bazy naukowo-dydaktycznej, działalności 
kół naukowych i organizacji studenckich, warunków 
zakwaterowania w domach studenckich czy zdobycia 
stypendiów. W programie spotkania znajdują się m.in. 
zwiedzanie wybranych obiektów AGH, udział w wykładzie 
popularnonaukowym i ciekawe doświadczenia w naszych 
laboratoriach.

KONTAKT:
tel. 12 617 20 03 
e-mail: studiuj@agh.edu.pl
 studiujwagh
 studiujwagh 
 studiujwAGH



KONTAKTY

Wydawca: Centrum Komunikacji

i Marketingu AGH

Zdjęcia: Krakowska Studencka Agencja

Fotograficzna AGH, archiwum AGH i organizacji

Studenckich, okładka – fot. Maciej Talar

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami 
www.wilgz.agh.edu.pl 

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 
www.metal.agh.edu.pl 

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki  
i Inżynierii Biomedycznej 
www.eaiib.agh.edu.pl 

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji 
www.iet.agh.edu.pl 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 
www.imir.agh.edu.pl 

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 
www.wggios.agh.edu.pl 

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 
www.geod.agh.edu.pl 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 
www.ceramika.agh.edu.pl 

Wydział Odlewnictwa 
www.odlewnictwo.agh.edu.pl 

Wydział Metali Nieżelaznych 
www.wmn.agh.edu.pl 

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu 
www.wnig.agh.edu.pl 

Wydział Zarządzania 
www.zarz.agh.edu.pl 

Wydział Energetyki i Paliw 
www.weip.agh.edu.pl 

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 
www.fis.agh.edu.pl 

Wydział Matematyki Stosowanej 
www.wms.agh.edu.pl 

Wydział Humanistyczny 
www.wh.agh.edu.pl

www.agh.edu.pl
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punkt informacyjny

brama główna AGH

stołówka

AED

przystanek autobusowy MPK

nazwa przystanku

LEGENDA

baza naukowo-dydaktyczna

baza mieszkaniowa  
Miasteczka Studenckiego AGH

obiekty o funkcjach 
usługowych

obiekty w budowie

 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 Dział Studentów Zagranicznych  
29 Centrum Rekrutacji
30  Centrum Międzynarodowej Promocji  Technologii  

i Edukacji AGH – UNESCO
31 Miasteczko Studenckie AGH
32 Uczelniana Rada Samorządu Studentów
33 Centrum Karier
34  Centrum Transferu Technologii
35  Dział Współpracy z Administracją i Gospodarką
36  Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii    

INNOAGH
37  Centrum Obsługi Projektów
38  Centrum Obsługi Nauki
39  Centrum Technologii Kosmicznych
40  Dział Współpracy z Zagranicą
41 Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 
42  Muzeum Geologiczne WGGiOŚ
43 Wydawnictwa AGH
44 Akademickie Centrum Kultury Klub STUDIO
45 Klub Studencki Gwarek
46 Klub Studencki Zaścianek
47 Klub Studencki Filutek
48 Studio Muzyczne Kotłownia

KAMPUS  
AGH


