Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisªawa Staszica w Krakowie
Wydziaª Inzynierii Materiaªowej i Ceramiki

Uchwaªa nr 7/RW/2015
Rady Wydziaªu Inzynierii Materiaªowej i Ceramiki AGH z dnia
24-04-2015 r.
w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia warunków i trybu rekrutacji na
pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017.
Na podstawie art. 22 ust. 25 Statutu AGH, w zwi¡zku z art. 12 ust. 3 Statutu AGH, Rada
Wydziaªu Inzynierii Materiaªowej i Ceramiki ustala co nast¦puje:
art. 1.
Przepisy ogólne
1. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 odbywa¢
si¦ b¦dzie wedªug tych samych warunków i w tym samym trybie.
2. Kandydat na studia stacjonarne posiadaj¡cy status studenta na studiach stacjonarnych ma
mozliwo±¢ przyst¡pienia do rekrutacji na dany kierunek studiów dopiero po zaliczeniu na
dotychczasowym kierunku studiów co najmniej dwóch semestrów studiów w przypadku
studiów pierwszego stopnia lub co najmniej jednego semestru studiów w przypadku studiów drugiego stopnia. Ponadto kandydat musi posiada¢ ±redni¡ ocen za ostatni uko«czony
rok studiów na dotychczasowym kierunku nie nizsz¡ niz 4,0.
3. Kierunki studiów niestacjonarnych, na które b¦dzie prowadzona rekrutacja w roku akademickim 2016/2017 zostan¡ okre±lone w uchwale Rady Wydziaªu Inzynierii Materiaªowej i
Ceramiki w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia planowanej liczby miejsc na
pierwszym roku studiów w roku akademickim 2016/2017.
art. 2.
Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia
1. Kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, na które b¦dzie prowadzona rekrutacja
w roku akademickim 2016/2017, zawiera tabela 1.
2. Podstaw¡ rankingu dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia jest wska¹nik rekrutacji W (maksymalna warto±¢ 1000 pkt) obliczony wedªug ogólnego wzoru:
(1)

W =4·G+J
gdzie:
G

liczba punktów uzyskanych w cz¦±ci pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu
gªównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 1.

J

liczba punktów uzyskanych w cz¦±ci pisemnej egzaminu maturalnego z j¦zyka obcego
(angielski lub francuski lub hiszpa«ski lub niemiecki lub rosyjski lub wªoski).

Tabela 1. Przedmioty gªówne uwzgl¦dniane w skªadniku G wska¹nika rekrutacji (1).
Lp.
1.
2.
3.
4.

Kierunek
Ceramika
Chemia Budowlana
Inzynieria Materiaªowa
Technologia Chemiczna

biologia
biologia
biologia
biologia

lub
lub
lub
lub

Przedmiot gªówny
chemia lub zyka lub matematyka
chemia lub zyka lub matematyka
chemia lub zyka lub matematyka
chemia lub zyka lub matematyka

art. 3.
Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia

(C) NETINSOFT
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1. Kierunki studiów stacjonarnych drugiego stopnia, na które b¦dzie prowadzona rekrutacja w
roku akademickim 2016/2017, zawiera tabela 2.
2. Podstaw¡ rankingu dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia jest wska¹nik rekrutacji W (maksymalna warto±¢ 1000 pkt) obliczony wedªug ogólnego wzoru:
(2)

W = wE · E + wS · S
gdzie:
E

liczba punktów uzyskanych z egzaminu wst¦pnego potwierdzaj¡cego osi¡gni¦cie wybranych kierunkowych efektów ksztaªcenia EKK w zakresie wiedzy, umiej¦tno±ci i kompetencji spoªecznych osi¡ganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów; egzamin wst¦pny oceniany b¦dzie w skali 0÷100 pkt., przy czym uzyskanie mniej niz 50
pkt. eliminuje kandydata z dalszego post¦powania rekrutacyjnego;

S

±rednia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pomnozona przez 20 (gdy w uczelni wydaj¡cej dyplom skala ocen wynosiªa 2÷5) lub 16,67
(gdy w uczelni wydaj¡cej dyplom skala ocen wynosiªa 2÷6); w przypadku innej skali
ocen ±rednia ocen ze studiów jest przeliczana indywidualnie;

wE

waga punktów uzyskanych z egzaminu wst¦pnego;

wS

waga ±redniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

przy czym wagi wE i wS przyjmuj¡ warto±ci caªkowite z zakresu 1÷9 oraz wE + wS = 10
3. Wagi skªadników E oraz S przyjmowane do wyliczenia wska¹nika rekrutacji (2) dla kierunków studiów drugiego stopnia zawiera tabela 2.
Tabela 2. Wagi skªadników wska¹nika rekrutacji W (2)
Lp.
1
2
3

Kierunek
Ceramika
Inzynieria Materiaªowa
Technologia Chemiczna

Wagi punktów uzyskanych:
z egzaminu
z przeliczenia
wst¦pnego
±redniej ocen
[wE ]
[wS ]
5
5
5
5
5
5

4. Podstaw¡ wyliczenia warto±ci skªadnika E wska¹nika rekrutacji moze by¢, z zastrzezeniem
ust. 6, wynik egzaminu kierunkowego absolwentów AGH zdanego w tym samym roku akademickim i na tym samym kierunku studiów pierwszego stopnia, na który aplikuje kandydat.
5. Zakres i forma egzaminu kierunkowego prowadzonego na danym kierunku studiów pierwszego stopnia, o którym mowa w ust. 4, musz¡ by¢ tozsame z zakresem i form¡ egzaminu
wst¦pnego na dany kierunek studiów drugiego stopnia w AGH.
6. Decyzj¦ o mozliwo±ci skorzystania z zapisów ust. 4 podejmuje Wydziaªowa Komisja Rekrutacyjna w drodze uchwaªy.
7. W przypadku ubiegania si¦ o przyj¦cie na studia drugiego stopnia ko«cz¡ce si¦ uzyskaniem
tytuªu zawodowego magistra inzyniera kandydat musi posiada¢ tytuª inzyniera lub magistra
inzyniera, z zastrzezeniem ust. 8.
8. W przypadku niespeªniania warunku okre±lonego w ust. 7 uzupeªnienie brakuj¡cych kwalikacji inzynierskich mozliwe jest tylko w oparciu o program studiów z dodatkowym semestrem wyrównawczym zatwierdzony przez Rad¦ Wydziaªu wªa±ciw¡ dla danego kierunku i
opublikowany w sylabusie AGH minimum 3 miesi¡ce przed terminem rozpocz¦cia rekrutacji.
art. 4.
Przepisy ko«cowe
(C) NETINSOFT
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1. Niniejsza uchwaªa stanowi¢ b¦dzie wniosek Wydziaªu do Senatu AGH o uchwalenie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017 dla kierunków prowadzonych przez Wydziaª Inzynierii Materiaªowej i Ceramiki.
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