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ZARZĄDZENIE Nr 28/2021 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 17 maja 2021 r.  

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2021 Rektora AGH z dnia 4 maja 2021 r.  
w sprawie ustalenia kalendarza rekrutacji letniej na studia pierwszego i drugiego 
stopnia w AGH rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022  

dla kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz §4 ust. 4 uchwały nr 179/2020 Senatu AGH 
z dnia 26 czerwca 2020 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 2021/2022, zarządzam co następuje: 

§1. 

1. W Zarządzeniu Nr 22/2021 Rektora AGH z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie ustalenia 
kalendarza rekrutacji letniej na studia pierwszego i drugiego stopnia w AGH rozpoczynające 
cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022 dla kandydatów nieposiadających 
obywatelstwa polskiego wprowadzam następujące zmiany: 
 
1) w §2. tabela 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

Tab. 1. Terminy rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia 
rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022 
obowiązujące kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego. 

Numer 
cyklu 

rekruta-
cyjnego 

Złożenie lub 
potwierdzenie 
w systemie 

e-Rekrutacja 
deklaracji 

przystąpienia 
do 

kwalifikacji 
na studia 

Uiszczenie 
opłaty 

rekruta-
cyjnej2 

Przeprowadzanie 
egzaminów 

językowych on-
line3 

Wstępna 
kwalifikacja 
kandydatów 
(ogłoszenie 
wyników po 
godz. 1400 

czasu 
polskiego1) 

Złożenie przez 
kandydata do 
systemu e-
Rekrutacja 
deklaracji 
wyboru 

kierunku, na 
którym 

kandydat 
podejmie studia4 

Wystawianie 
listów 

akceptacyjnych 
i zaświadczeń 
o przyjęciu na 

studia 
 

Przyjmowanie 
podań o przyjęcie 

na studia, 
wydawanie decyzji 

o przyjęciu na 
studia, 

dokonywanie 
wpisu na listę 

studentów przez 
zakwalifikowanych 

kandydatów 
 

1. 
od 1 czerwca 

do 6 lipca  
do godz. 1400 

czasu 
polskiego1 

do 6 lipca 
do godz. 

1400 czasu 
polskiego1 

od 8 lipca, 
godz. 900 czasu 

polskiego1 
do 9 lipca, godz. 

900 czasu 
polskiego1 

14 lipca 
do 15 lipca   

do godz. 1400 
czasu polskiego1 

od 15 lipca 

 

 

 

 

 

 

16-30 września,  
od poniedziałku  

do piątku 

 

 

2. 

od 15 lipca 
do 20 lipca  

do godz. 1400 
czasu 

polskiego1 

do 20 
lipca do 

godz. 1400 
czasu 

polskiego1 

od 22 lipca, 
godz. 900 czasu 

polskiego1 
do 23 lipca, 

godz. 900 czasu 
polskiego1 

28 lipca 
do 29 lipca   

do godz. 1400 
czasu polskiego1 

od 29 lipca 

 

 

3. 

od 29 lipca  
do 7 września 
do godz. 1400 

czasu 
polskiego1 

do 7 
września 
do godz. 

1400 czasu 
polskiego1 

od 9 września, 
godz. 900 czasu 

polskiego1 
do 10 września, 
godz. 900 czasu 

polskiego1 

15 września 
do 16 września 
do godz. 1400 

czasu polskiego1 
od 16 września 

 
1czas polski oznacza czas środkowoeuropejski (czas lokalny dla Warszawy) 

2aby wziąć udział we wstępnej kwalifikacji w danym cyklu rekrutacyjnym opłatę rekrutacyjną należy uiścić do godziny 14:00 ostatniego 
dnia składania deklaracji elektronicznej, przy czym za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku 
płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH 

3dotyczy kandydatów, którzy nie załączyli skanu wymaganego dokumentu potwierdzającego znajomość języka studiów w terminie 

4dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na więcej niż jeden kierunek studiów w danym cyklu 
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2) w §2. tabela 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
 

Tab. 2. Terminy rekrutacji na pierwszy rok studiów niestacjonarnych pierwszego 
stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022 
obowiązujące kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego. 

Numer 
cyklu 

rekruta-
cyjnego 

Złożenie lub 
potwierdzenie 
w systemie e-

Rekrutacja 
deklaracji 

przystąpienia 
do kwalifikacji 

na studia 

Uiszczenie 
opłaty 

rekruta-
cyjnej2 

Przeprowa-
dzanie 

egzaminów 
językowych 

on-line3 

Wstępna 
kwalifikacja 
kandydatów 
(ogłoszenie 
wyników po 
godz. 1400 

czasu 
polskiego1) 

Złożenie 
przez 

kandydata 
do systemu 
e-Rekrutacja 

deklaracji 
wyboru 

kierunku, na 
którym 

kandydat 
podejmie 
studia4 

Wystawianie 
listów 

akceptacyjnych 
i zaświadczeń 
o przyjęciu na 

studia 
 

Przyjmowanie 
podań o przyjęcie 

na studia, 
wydawanie 
decyzji o 

przyjęciu na 
studia, 

dokonywanie 
wpisu na listę 

studentów przez 
zakwalifikowanych 

kandydatów 

1. 

od 1 czerwca 
do 20 lipca do 

godz. 1400 
czasu 

polskiego1 

do 20 lipca do 
godz. 1400 

czasu 
polskiego1 

od 22 lipca, 
godz. 900 

czasu 
polskiego1 

do 23 lipca, 
godz. 900 

czasu 
polskiego1 

29 lipca 
do 30 lipca  
do godz. 

1400 czasu 
polskiego1 

od 30 lipca 

16-30 września,  
od poniedziałku 

do piątku 

2. 

od 30 lipca  
do 7 września 
do godz. 1400 

czasu 
polskiego1 

do 7 września 
do godz. 1400 

czasu 
polskiego1 

od 9 
września, 
godz. 900 

czasu 
polskiego1 

do 10 
września, 
godz. 900 

czasu 
polskiego1 

16 września 

do 17 
września 
do godz. 

1400 czasu 
polskiego1 

od 17 września 

1 czas polski oznacza czas środkowoeuropejski (czas lokalny dla Warszawy) 

2 aby wziąć udział we wstępnej kwalifikacji w danym cyklu rekrutacyjnym opłatę rekrutacyjną należy uiścić do godziny 14:00 ostatniego 
dnia składania deklaracji elektronicznej, przy czym za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku 
płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH. 

3 dotyczy kandydatów, którzy nie załączyli skanu wymaganego dokumentu potwierdzającego znajomość języka studiów w terminie 

4 dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na więcej niż jeden kierunek studiów w danym cyklu 

 
2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 22/2021 Rektora AGH z dnia 4 maja 2021 r. 

obowiązują bez zmian.  
§2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 

 

R E K T O R 

 
 

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis  
 


