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

Uchwaªa nr 4/RW/2017
Rady Wydziaªu Inzynierii Materiaªowej i Ceramiki AGH z dnia
24-03-2017 r.
w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia planowanej liczby miejsc na
pierwszym roku studiów w roku akademickim 2017/2018.
Na podstawie art. 22 ust. 25 Statutu AGH, w zwi¡zku z art. 12 ust. 3 Statutu AGH, Rada Wydziaªu
Inzynierii Materiaªowej i Ceramiki AGH ustala co nast¦puje:
1. W rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 b¦dzie prowadzony nabór na kierunki studiów
wymienione w tabelach 1 i 2.
2. Caªkowita liczba miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2017/2018 na
poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych b¦dzie równa warto±ciom zamieszczonym w tabeli 1, natomiast na kierunkach studiów niestacjonarnych w tabeli 2.
3. W przypadku kandydatów, dla których b¦dzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych
w uczelni publicznej, limit miejsc nie moze wynie±¢ wi¦cej niz 40% caªkowitej liczby
miejsc podanych w tabeli 1, z zastrzezeniem ust. 4 i 5.
4. W przypadku nie wypeªnienia limitu miejsc, o których mowa w ust. 3 z powodu braku
kandydatów, dla których b¦dzie to kolejny kierunek studiów, miejsca te wypeªniane s¡
kandydatami, dla których b¦dzie to pierwszy kierunek studiów stacjonarnych w uczelni
publicznej.
5. W przypadku, gdy liczba zakwali kowanych kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych, nie przekracza liczby miejsc podanych w tabeli 1, Wydziaªowa Komisja Rekrutacyjna moze wypeªni¢ te miejsca kandydatami speªniaj¡cymi warunki rekrutacyjne,
dla których b¦dzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, powyzej liczby o której mowa w ust.3.
6. W przypadku zbyt maªej liczby kandydatów dany kierunek studiów moze nie zosta¢
uruchomiony.
7. Niniejsza uchwaªa stanowi¢ b¦dzie wniosek Wydziaªu do Senatu AGH o uchwalenie planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2017/2018 na
kierunkach wskazanych w ponizszych tabelach.
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Tabela 1. Planowana liczba miejsc na pierwszym roku studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach obj¦tych rekrutacj¡.
Pierwszy stopie«
Drugi stopie«
Kierunek
Rekrutacja
Rekrutacja
letnia
letnia
zimowa
Ceramika
30
5
25
Chemia Budowlana
30
0
0
Inzynieria Materiaªowa
80
5
75
Technologia Chemiczna
140
10
130
RAZEM:
280
20
230
Tabela 2. Planowana liczba miejsc na pierwszym roku studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach obj¦tych rekrutacj¡.
Pierwszy stopie«
Drugi stopie«
Kierunek
Rekrutacja
Rekrutacja
letnia
letnia
zimowa
Inzynieria Materiaªowa
0
0
0
Technologia Chemiczna
0
40
0
RAZEM:
0
40
0
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