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ZARZĄDZENIE Nr 42/2018
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
z dnia 31 października 2018 roku
w sprawie ustalenia kalendarza rekrutacji zimowej
na studia drugiego stopnia w AGH na rok akademicki 2018/2019

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668), art. 19 ust. 4 Statutu AGH oraz
§ 1 ust. 10 uchwały nr 55/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie
warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok
studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 z późn. zm.,
a także na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
w zw. z § 10 ust. 2 zarządzenia nr 39/2015 Rektora AGH z dnia 30 września 2015 r.
(zmienionego zarządzeniem nr 47/2015 Rektora AGH z dnia 17 listopada 2015 r.,
zarządzeniem nr 47/2016 Rektora AGH z dnia 20 grudnia 2016 r. i zarządzeniem
nr 36/2017 Rektora AGH z dnia 17 lipca 2017 r.) w sprawie zasad podejmowania
i odbywania studiów wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej przez osoby niebędące
obywatelami polskimi, a także § 4 ust. 2 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego
stopnia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, zarządzam co
następuje:
§ 1.
1. Zarządzenie określa kalendarz rekrutacji zimowej na studia drugiego stopnia w AGH
na rok akademicki 2018/2019 dla kandydatów:
1) przyjmowanych przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne według zasad
ustalonych uchwałą Senatu AGH nr 55/2017,
2) przyjmowanych na podstawie decyzji Rektora AGH według zasad określonych
w zarządzeniu nr 39/2015 Rektora AGH, których proces rekrutacji koordynuje
Centrum Studentów Zagranicznych AGH (CSZ).
2. Rekrutacja kandydatów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odbywać się
w terminach podanych w § 2, a rekrutacja kandydatów, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 – w terminach podanych w § 3 niniejszego zarządzenia.
3. W okresie rekrutacji zimowej na studia drugiego stopnia w roku akademickim
2018/2019 Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR) i Uczelniana Komisja
Rekrutacyjna (UKR) będą prowadziły:
1) obsługę kandydatów poprzez elektroniczny system obsługi rekrutacji
w terminie od 7 stycznia do 23 lutego 2019 r.;
2) dyżury w siedzibach komisji rekrutacyjnych w terminie od 28 stycznia do
16 lutego 2019 r., z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Dyżury WKR będą odbywać się:
1) w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1500;
2) w wybrane soboty, wskazane w niniejszym zarządzeniu, w godzinach od 900 do
1300.
§ 2.
1. Rejestracja w systemie e-Rekrutacja danych kandydatów na studia drugiego stopnia
będzie prowadzona w sposób ciągły w terminie od 7 stycznia do 11 lutego 2019 r.
2. Cykle rekrutacyjne będą prowadzone do momentu wypełnienia całkowitej liczby
miejsc na danym kierunku studiów lub podjęcia decyzji przez WKR o zakończeniu
rekrutacji na dany kierunek.
3. Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia będzie prowadzona w terminach
podanych w tabeli nr 1.
4. Rekrutacja na studia niestacjonarne drugiego stopnia będzie prowadzona w terminach
podanych w tabeli nr 2.
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Tab. 1. Obowiązujące terminy rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia
w roku akademickim 2018/2019.
Cykl rekrutacyjny
1

Cykl rekrutacyjny
2

od 7 do 31 stycznia
do godz. 1400

od 6 do 11 lutego
do godz. 1400

do 31 stycznia
do godz. 1400
1, 4 lutego
(piątek, poniedziałek)

do 11 lutego
do godz. 1400

Etap rekrutacji
a

Złożenie w systemie e-Rekrutacja
deklaracji przystąpienia do kwalifikacji
na studia
uiszczenie opłaty rekrutacyjnej*

b

Przeprowadzanie egzaminów wstępnych

c

Wstępna kwalifikacja kandydatów
(ogłoszenie wyników o godz. 1500)
Przyjmowanie podań oraz wydawanie
decyzji o przyjęciu na studia
Dokonywanie wpisu na studia przez
zakwalifikowanych kandydatów

d
e

5 lutego (wtorek)
od 6 do 11 lutego
od 6 do 11 lutego

12 lutego (wtorek)
13 lutego (środa)
od 14 do 16 lutego
(sobota)
od 14 do 16 lutego
(sobota)

* za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku
płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH

Tab. 2. Obowiązujące terminy rekrutacji na studia niestacjonarne drugiego
stopnia w roku akademickim 2018/2019.
Etap rekrutacji
a

Złożenie w systemie e-Rekrutacja
deklaracji przystąpienia do kwalifikacji
na studia
uiszczenie opłaty rekrutacyjnej*

b

Przeprowadzanie egzaminów wstępnych

c

Wstępna kwalifikacja kandydatów
(ogłoszenie wyników o godz. 1500)
Przyjmowanie podań oraz wydawanie
decyzji o przyjęciu na studia
Dokonywanie wpisu na studia przez
zakwalifikowanych kandydatów

d
e

Cykl rekrutacyjny
1
od 7 stycznia
do 7 lutego
do godz. 1400
do 7 lutego
do godz. 1400
8, 9 lutego
(piątek, sobota)
11 lutego
(poniedziałek)
od 12 do 16 lutego
(sobota)
od 12 do 16 lutego
(sobota)

* za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku
płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH
§ 3.
1. Rekrutacja kandydatów na studia przyjmowanych na podstawie decyzji Rektora AGH
będzie prowadzona w sposób ciągły w terminach podanych w tabeli nr 3.
2. Centrum Studentów Zagranicznych AGH obsługuje kandydatów w terminach
podanych w tabeli nr 3 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 1000 do 1400.
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Tab. 3. Obowiązujące terminy rekrutacji kandydatów przyjmowanych na
podstawie decyzji Rektora AGH dla wszystkich form studiów drugiego
stopnia w roku akademickim 2018/2019.
Etap rekrutacji
a
b

Obowiązujące terminy

rejestracja kandydatów w
systemie
e-Rekrutacja
przesyłanie skanów wymaganych
dokumentów do systemu eRekrutacja

od 17 grudnia 2018 r., godz. 900
do 8 lutego 2019 r., godz. 1500
do 10 lutego 2019 r. włącznie

uiszczenie opłaty rekrutacyjnej*
c

kwalifikacja kandydatów
(ogłaszanie wyników)

d

wydawanie decyzji o przyjęciu na
studia

do 10 lutego 2019 r. włącznie
na bieżąco po spełnieniu wymogów formalnych
i merytorycznych przez kandydatów;
do 13 lutego 2019 r. włącznie
na bieżąco po spełnieniu wymogów formalnych
i merytorycznych przez kandydatów i uzyskaniu
statusu „przyjęty” do dnia 22 lutego 2019 r.

e

składanie oryginałów dokumentów
oraz dokonywanie wpisu przez
od 18 do 22 lutego 2019 r.
zakwalifikowanych kandydatów
(w dziekanatach Wydziałów)
* za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku
płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R E K T O R
prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
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