
                                                                Uchwała nr 29 

Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

z dnia 22 kwietnia 2013 r.  

w sprawie wysokości i zasad opłat za studia niestacjonarne 

w roku akademickim 2013/2014 

 

1. W roku akademickim 2013/2014 opłaty za studia niestacjonarne na Wydziale Geologii, 
Geofizyki i Ochrony Środowiska zgodnie z uchwałą Rady Wydziału wynosić będą: 

 
studia niestacjonarne pierwszego stopnia:  

dla rozpoczynających w roku akad.2013/2014 

      kierunek Górnictwo i Geologia: 

- 2150 zł za 1 i 2 semestr 

 Jeżeli liczba kandydatów na studia nie przekroczy 60 osób studia nie zostaną uruchomione. 

                 dla kontynuujących studia: 

kierunek Górnictwo i Geologia: 

- 1525 zł  od 5 do 8 semestru studiów   

 

     kierunek Inżynieria Środowiska: 

                                       -     1600 zł od 5 do 8 semestru studiów  

 

2. Warunkiem wpisu na kolejny semestr jest terminowe zaliczenie poprzedniego i 

wniesienie z góry opłaty do 30 września 2013 r. za semestr zimowy oraz do 1 

marca 2014 r. za semestr letni. W uzasadnionych przypadkach (trudna sytuacja 

materialna) opłata czesnego może być rozłożona (na podstawie podania) na 

maksymalnie 2 raty. Są one płatne nie później niż do 15 listopada 2013 r. za 

semestr zimowy oraz do 15 kwietnia 2014 r. za semestr letni (jednocześnie 

przedłużenie obu terminów nie może przekroczyć 14 dni). Opłata czesnego w ratach 

nie dotyczy studentów, którzy zostali przyjęci na I rok (semestr 1). Studenci roku I  

wnoszą opłatę za semestr 1 roku akademickiego 2013/2014 do 15 października 

2013 r.  

3. Nie wniesienie opłaty czesnego w terminie do 15 października 2013 r. za semestr 

zimowy oraz do 15 marca 2014 r. za semestr letni będzie podstawą do skreślenia z 

listy studentów. Nie dotyczy to studentów, którzy uzyskali zgodę na opłatę 

czesnego w ratach (pkt. 2). 

4. Wszelkie zaległości finansowe dotyczące nieterminowych wpłat, tj. czesnego za 

poszczególne semestry lub przekroczenie ustalonej daty wpłaty rat, są obciążone 

ustawowymi odsetkami. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

13.10.2005 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. 2005 nr 

201, poz. 1662) wysokość odsetek ustawowych wynosi 13% w stosunku rocznym. 

Studenci są zobowiązani do uregulowania należności za nieterminową wpłatę. 

5. Studenci powtarzający semestr wnoszą opłatę uzależnioną od liczby godzin dla 

powtarzanych przedmiotów. Opłata ta wynosi 10,00 zł/godz., niezależnie od roku 

oraz kierunku studiów. Dotyczy ona także studentów uzupełniających różnice 

programowe. Została ona obliczona jako średnia dla liczby godzin wszystkich 

przedmiotów, które realizowane są w planie studiów na poszczególnych semestrach 

studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, w stosunku do opłaty semestralnej. 



Powracający z urlopu uzupełniają wniesioną opłatę do wysokości aktualnie 

obowiązującej. 

 

6. Rezygnacja ze studiów w trakcie semestru nie stanowi podstawy do ubiegania się o 

zwrot wniesionej opłaty czesnego z wyjątkiem przypadków określonych w §8, ust. 3 

(Uchwała Senatu AGH nr 61/2006, z dnia 31 maja 2006 r.) oraz §5, ust. 5 

(Uchwała Senatu AGH nr 142/2006 z dnia 29 listopada 2006 r.). Student 

rezygnujący ze studiów w czasie semestru może wnioskować o zwrot wniesionej za 

semestr opłaty w części proporcjonalnej do okresu: od daty rezygnacji ze studiów 

do końca danego semestru. 

7. W przypadku reaktywacji na studia ,student wnosi pełną opłatę semestralną. 

 

 

 

Uchwała nr 30 
Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska  

z dnia 22 kwietnia 2013 r. 
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów 

w roku akademickim 2014/2015. 

 

Na podstawie art. 22 ust. 25 Statutu AGH, w związku z art. 12 ust. 3 Rada Wydziału Geologii, 
Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH postanawia: 

 

1. Rekrutacja na studia I stopnia odbywać się będzie na podstawie wspólnych list rankingowych 
obejmujących kandydatów posiadających świadectwo „nowej matury”, „starej matury”, 
matury międzynarodowej, matury dwujęzycznej lub dokumentu równoważnego uzyskanego 
za granicą. 

2. Podstawą rankingu będzie wskaźnik rekrutacji W obliczony według ogólnego wzoru: 

W = 4G + J 

gdzie:  

G – liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego 
z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 1. 

J – liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z 
języka obcego nowożytnego. 

 

3. Rekrutacją na I rok studiów stacjonarnych I stopnia w roku akademickim objęte będą kierunki 
wymienione w tabeli 1. 

 
Tabela 1. Kierunki studiów stacjonarnych I stopnia objęte rekrutacją oraz przedmioty główne 
uwzględniane w składniku G wskaźnika rekrutacji. 

1. Górnictwo i Geologia  
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia 

lub geografia 



2. Inżynieria Środowiska  
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia 

lub geografia 

3. Informatyka Stosowana  
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia 

lub geografia 

4. Ochrona Środowiska  
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia 

lub geografia 

5. Geofizyka  
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia 

lub geografia 

6. Turystyka i Rekreacja  
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia 

lub geografia 

7. Ekologiczne Źródła Energii  
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia 

lub geografia 

 
4. Rekrutacją na I rok studiów niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim objęte będą 

kierunki wymienione w tabeli 2. 
 
 

Tabela 2. Kierunki studiów niestacjonarnych I stopnia objęte rekrutacją oraz przedmioty główne 
uwzględniane w składniku G wskaźnika rekrutacji. 

1. Górnictwo i Geologia  
matematyka lub fizyka lub chemia lub 
informatyka lub biologia lub geografia 

 
5. Kandydat będący już studentem ma możliwość przystąpienia do rekrutacji na kolejny 

kierunek studiów stopnia pierwszego na Wydziale Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony 
Środowiska dopiero po ukończeniu, co najmniej 2 semestru studiów na dotychczasowym 
kierunku studiów. 

6. Decyzję o możliwości przystąpienia do rekrutacji w przypadku spełnienia powyższych 
warunków podejmuje dziekan wydziału, na który składana jest aplikacja.  

7. Rekrutacja na studia II stopnia odbywać się będzie na podstawie list rankingowych 
kandydatów. Podstawą rankingu będzie wskaźnik rekrutacji W obliczony według ogólnego 
wzoru: 

 
W = wE · E + wS · S 

gdzie: 

E –  liczba punktów uzyskanych z pisemnego sprawdzianu lub rozmowy kwalifikacyjnej; sprawdzian lub 
rozmowa kwalifikacyjna oceniana będzie w skali 0÷100 pkt., przy czym uzyskanie mniej niż 50 pkt. 
eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego; 

S –  średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pomnożona 
przez 20 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷5) lub 16,67 (gdy w uczelni 
wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷6); 

wE –  waga punktów uzyskanych z pisemnego sprawdzianu lub rozmowy kwalifikacyjnej; 
wS –  waga średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;  
przy czym wagi wE i wS przyjmują wartości całkowite z zakresu od 0 do 10 oraz: 

wE + wS = 10 

 
6. Rekrutacją na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku akademickim objęte będą 

kierunki wymienione w tabeli 3. 
 
Tabela 3. Kierunki studiów stacjonarnych II stopnia objęte rekrutacją. 



1. Górnictwo i Geologia  

2. Inżynieria Środowiska  

3. Informatyka Stosowana  

4. Ochrona Środowiska  

5. Geofizyka  

6. Turystyka i Rekreacja  

 
 

7. Rekrutacją na I rok studiów niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim objęte będą 
kierunki wymienione w tabeli 4. 

 
Tabela 4. Kierunki studiów niestacjonarnych II stopnia objęte rekrutacją 

1. Górnictwo i Geologia  

8. Wagi składników wskaźnika rekrutacji W dla kierunków, na które będzie prowadzona 
rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia zawiera tabela 5. 

 
Tabela 5. Wagi składników wskaźnika rekrutacji W dla kierunków, na które będzie prowadzona 
rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia. 

Kierunek 
Wagi punktów uzyskanych: 

ze sprawdzianu [wE] z przeliczenia średniej ocen [wS] 

1. Górnictwo i Geologia  4 6 

2. Inżynieria Środowiska  4 6 

3. Informatyka Stosowana  4 6 

4. Ochrona Środowiska  4 6 

5. Geofizyka  4 6 

6. Turystyka i Rekreacja  4 6 

 
9. Wagi składników wskaźnika rekrutacji W dla kierunków, na które będzie prowadzona 

rekrutacja na studia niestacjonarne drugiego stopnia zawiera tabela 6. 
 
Tabela 6. Wagi składników wskaźnika rekrutacji W dla kierunków, na które będzie prowadzona 
rekrutacja na studia niestacjonarne drugiego stopnia. 

Kierunek 
Wagi punktów uzyskanych: 

ze sprawdzianu [wE] z przeliczenia średniej ocen [wS] 

1. Górnictwo i Geologia  4 6 

 
 

10. Dla absolwentów AGH podstawą wyliczenia składnika E może być wynik egzaminu 
kierunkowego inżynierskiego lub licencjackiego, zdawanego w tym samym roku 



akademickim, na tym samym kierunku i wydziale potwierdzony kopią protokołu 
egzaminacyjnego.  

11. Zakres, treść i forma sprawdzianu kwalifikacyjnego muszą być identyczne z zakresem, treścią 
i formą egzaminu kierunkowego inżynierskiego lub licencjackiego prowadzonego na danym 
kierunku studiów. 

12. Rada Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska postanawia uznać za podstawę 
kwalifikacji wyniki egzaminu kierunkowego absolwentów tego samego kierunku 
prowadzonego na innym wydziale AGH. 

13. Dodatkowe kryteria rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia podane są w tabeli 7.  

 

Tabela 7. Dodatkowe kryteria rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia. 

Kierunek Dodatkowe warunki rekrutacji  

1. Górnictwo i Geologia  Ukończenie studiów I stopnia na danym kierunku 
posiadanie tytułu zawodowego inżyniera 

2. Inżynieria Środowiska  

3. Informatyka Stosowana  

4. Ochrona Środowiska  

5. Geofizyka  

6. Turystyka i Rekreacja  

- posiadanie tytułu zawodowego licencjata 

- zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% 
przedmiotów podstawowych i kierunkowych 
przewidzianych w standardach kształcenia1 dla studiów 
pierwszego stopnia dla danego kierunku. 

1 Pod pojęciem standardy kształcenia rozumie się wymagania dla danego kierunku studiów określone w rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych 
kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić 
studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166 z późn. zm.). 

 
14. Dodatkowe kryteria rekrutacji na studia niestacjonarne drugiego stopnia podane są 

w tabeli 8.  
 
Tabela 8. Dodatkowe kryteria rekrutacji na studia niestacjonarne drugiego stopnia. 

Kierunek Dodatkowe warunki rekrutacji  

1. Górnictwo i Geologia  
- Ukończenie studiów I stopnia na danym kierunku 

- posiadanie tytułu zawodowego inżyniera 
1 Pod pojęciem standardy kształcenia rozumie się wymagania dla danego kierunku studiów określone w rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych 
kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić 
studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166 z późn. zm.). 

 
 

15. Niniejsza uchwała stanowić będzie wniosek wydziału do Senatu AGH o uwzględnienie 
powyższych warunków rekrutacji na kierunki prowadzone przez wydział w Uchwale Senatu 
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2014/2015. 

 

 



                                           Uchwała Rady Wydziału nr 31 

                                            z dnia 22 kwietnia 2013 roku 

                     w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 

                                            dr inż. Barbary Tomaszewskiej 

      Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, DZ. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 oraz Dz. 

U. z 2011 r. nr 84, poz. 455). Rozporządzenie MNISZW z dnia 22 września 2011 r. (Dz. 

U. nr. 204, poz. 1200).  

                               
    W związku z pismem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 11 kwietnia 

2013 roku, w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Barbary 

Tomaszewskiej w dziedzinie- nauk o Ziemi, dyscyplinie - geologia oraz powołania 

trzech członków komisji (w tym sekretarza komisji i jednego recenzenta), Rada Wydziału 

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w dniu 22 kwietnia 2013 roku w 

głosowaniu tajnym:  

1. Podjęła uchwałę o przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego dr inż. Barbary 

Tomaszewskiej. 

2. Podjęła uchwałę o powołaniu recenzenta w osobie prof. dr hab. inż. Jadwigi 

Szczepańskiej-Plewa. 

3. Podjęła uchwałę o powołaniu sekretarza komisji habilitacyjnej w osobie dr hab. 

Ewy Kmiecik. 

4. Podjęła uchwałę o powołaniu członka komisji habilitacyjnej w osobie prof. dr hab. 

inż. Wojciecha Góreckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Uchwała Rady Wydziału nr 32 

                                            z dnia 22 kwietnia 2013 roku 

                     w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 

                                            dr inż. Dariusza Więcława 

      Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, DZ. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 oraz Dz. 

U. z 2011 r. nr 84, poz. 455). Rozporządzenie MNISZW z dnia 22 września 2011 r. (Dz. 

U. nr. 204, poz. 1200).  

                               
    W związku z pismem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 5 kwietnia 

2013 roku, w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Dariusza 

Więcława w dziedzinie- nauk o Ziemi, dyscyplinie - geologia oraz powołania trzech 

członków komisji (w tym sekretarza komisji i jednego recenzenta), Rada Wydziału 

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w dniu 22 kwietnia 2013 roku w 

głosowaniu tajnym:  

1. Podjęła uchwałę o przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego dr inż. Dariusza 

Więcława. 

2. Podjęła uchwałę o powołaniu recenzenta w osobie dr hab. Wacława Burzewskiego. 

3. Podjęła uchwałę o powołaniu sekretarza komisji habilitacyjnej w osobie prof. dr 

hab. inż. Jacka Matyszkiewicza. 

4. Podjęła uchwałę o powołaniu członka komisji habilitacyjnej w osobie dr hab. Anny 

Świerczewskiej. 

 

                                            Uchwała Rady Wydziału nr 33 

                                            z dnia 22 kwietnia 2013 roku 

 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy 

doktorskiej mgr inż. PIOTRA OLCHOWEGO. 

      Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, DZ. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 oraz Dz. 

U. z 2011 r. nr 84, poz. 455). Rozporządzenie MNISZW z dnia 22 września 2011 r. (Dz. 

U. nr. 204, poz. 1200).  

                               
     

Rada Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w głosowaniu tajnym 

większością głosów; 39 „tak”, 2 głosy „wstrzymujące się”, wszczęła przewód doktorski 

mgr inż. Piotra Olchowego nt.” Środowiska sedymentacji i charakterystyka 

izotopów trwałych węgla i tlenu w utworach siarkonośnych rejonu złoża siarki 

rodzimej Osiek-Baranów Sandomierski, zapadlisko przedkarpackie”, powołała na 

promotora rozprawy doktorskiej dr hab. Andrzeja Gąsiewicza, z Państwowego Instytutu 

Geologicznego – PIB w Warszawie. 

                                                                                                                       
Uprawnionych do głosownia; 53 osoby. Obecnych 41 osób. 

                                           

 


