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ZARZĄDZENIE Nr 33/2020 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 26 maja 2020 r. 

w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych  

w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021 

Na podstawie art. 80 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), zarządzam,  

co następuje: 

WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH OD OBYWATELI POLSKICH 

§1. 

Ustalam następujące wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii  

Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie dla studentów rozpoczynających studia 

w roku akademickim 2020/2021 będących obywatelami polskimi: 

1) za kształcenie na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia – 

semestralne opłaty na poszczególnych Wydziałach i kierunkach AGH określa  

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

2) za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników  

w nauce, uzupełnianie różnic programowych oraz korzystanie z zajęć 

nieobjętych programem studiów na studiach niestacjonarnych pierwszego  

i drugiego stopnia – wysokość stawki za jedną godzinę zajęć dydaktycznych oblicza się 

dzieląc kwotę opłaty semestralnej, określonej w załączniku nr 1 przez liczbę godzin zajęć 

dydaktycznych w semestrze; 

3) za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników 

w nauce oraz korzystanie z zajęć nieobjętych programem studiów na studiach 

stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia – wysokość stawki za jedną godzinę 

zajęć dydaktycznych wynosi 10 zł; 

4) za kształcenie na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia w języku obcym – 

semestralne opłaty na poszczególnych Wydziałach i kierunkach AGH określa  

załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; 

5) za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników  

w nauce, uzupełnianie różnic programowych oraz korzystanie z zajęć 

nieobjętych programem studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia 

w języku obcym - wysokość stawki za jedną godzinę zajęć dydaktycznych wynosi 10 zł. 

WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANA OD CUDZOZIEMCÓW 

§2. 

Ustalam następujące wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii  

Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie dla studentów cudzoziemców 

rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021: 

1) za kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego  

i drugiego stopnia w j. polskim oraz w j. angielskim – semestralne opłaty na 

poszczególnych Wydziałach i kierunkach AGH określa załącznik nr 3 do niniejszego 

zarządzenia; 

2) za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników  

w nauce, uzupełnianie różnic programowych oraz korzystanie z zajęć 

nieobjętych programem studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

pierwszego i drugiego stopnia w j. polskim oraz w j. angielskim – wysokość stawki 

za jedną godzinę zajęć dydaktycznych wynosi 10 zł. 
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§3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

R E K T O R 

 

 

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


