
 

 

 

 

 

 …………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie/skan wypełnionego oświadczenia załącz w systemie e-Rekrutacja. / Upload a scan/photo of the filled-in 

declaration in e-Rekrutacja system. 

…………………………………………………………….. 

nr PESEL (w przypadku braku PESEL – nr paszportu)/ 
PESEL No. (if no PESEL no. – passport no.)  

…………………………………………………………….. 
nr albumu na studiach pierwszego stopnia/ 
album no. on first-cycle studies 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

…………………………….……, ………………… 
miejscowość/city or village   data/date 

imię i nazwisko/name and surname 

ukończony kierunek studiów/ completed field of study 

Wydział/Faculty 

OŚWIADCZENIE/DECLARATION 

Jako absolwent AGH proszę o wyliczenie składnika E wskaźnika rekrutacji na podstawie 

wyniku ogólnego egzaminu kierunkowego (inżynierskiego lub licencjackiego). Wyrażam 

zgodę na przekazanie protokołu ogólnego egzaminu kierunkowego z Dziekanatu Wydziału do 

Centrum Rekrutacji AGH. Oświadczam, że rezygnuję z przystąpienia do egzaminu 

wstępnego. 

Podstawa prawna: par. 17 ust. 1 pkt 3 Zarządzenia nr 40/2022 Rektora AGH z dnia 30 maja 2022 roku 

w sprawie szczegółowych zasad organizacji rekrutacji kandydatów niebędących obywatelami polskimi 

na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku 

akademickim 2022/2023 oraz wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w 

związku z par. 6 ust. 8 nr 67/2021 Senatu AGH z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu 

oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego 

stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023 (tekst jednolity uchwała nr 

47/2022 Senatu AGH z dnia 27 kwietnia 2022 r.).  

As an AGH UST graduate, I am asking for the calculation of the E component of the admission 

rate based on the result of the general major (engineering or bachelor's) examination. I 

consent to the transfer of the report of the general major examination from the Faculty 

Dean's Office to the AGH UST Admission Center. I declare that I will not take the entrance 

examination.  

Legal basis: paragraph 17 article 1 subsection 3 of the Order No. 40/2022 of the AGH UST Rector of 
30 May 2022 on detailed principles of recruitment organisation for non-Polish candidates for the first 
year of first-cycle and second-cycle studies beginning in the academic year 2022/2023 and the amount 
of fees for the admission procedure in connection with paragraph 6 article 8 of the Resolution No. 

67/2021 of the AGH UST Senate of 30 June, 2021 on the conditions and procedure of admission and 

the date of beginning and completing the procedure of admission to the first year of first-cycle and 
second-cycle degree programmes beginning education cycle in the academic year 2022/2023 
(consolidated text Resolution No. 47/2022 of the AGH UST Senate of 27 April, 2022). 

 

 
 

 

 
 
 
 
    podpis kandydata/ candidate’s signature  

………………………………………………………… 


