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ZARZĄDZENIE Nr 66/2022 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 14 listopada 2022 r. 

w sprawie ustalenia kalendarza rekrutacji zimowej na studia drugiego stopnia w AGH 

rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 4 uchwały 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 (t.j. Uchwała nr 47/2022 Senatu AGH z dnia 

27 kwietnia 2022 r.), zarządzam co następuje: 

§1. 

1. Zarządzenie określa kalendarz rekrutacji zimowej na pierwszy rok studiów drugiego stopnia 

rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023 w Akademii Górniczo–

Hutniczej w Krakowie dla kandydatów posiadających obywatelstwo polskie i przyjmowanych 

na studia przez Rektora AGH według zasad ustalonych uchwałą Senatu AGH nr 67/2021 

z późn. zm. 

2. Kalendarz rekrutacji zimowej na pierwszy rok studiów drugiego stopnia rozpoczynających 

cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023 w AGH dla kandydatów nieposiadających 

obywatelstwa polskiego regulują odrębne przepisy. 

3. Rekrutacja kandydatów na studia, o których mowa w ust. 1, odbywa się w terminach 

określonych w § 2 niniejszego zarządzenia. 

4. W okresie rekrutacji zimowej na pierwszy rok studiów drugiego stopnia w AGH obsługa 

kandydatów jest prowadzona: 

1) poprzez elektroniczny system obsługi rekrutacji w terminie od 9 stycznia do  

18 lutego 2023 r., 

2) w Centrum Rekrutacji AGH oraz w wyznaczonych pomieszczeniach AGH 

przeznaczonych do obsługi kandydatów w terminie od 30 stycznia do 18 lutego 

2023 r. zgodnie z niniejszym kalendarzem.  

5. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ogłoszenie przez Rektora AGH dodatkowych cykli 

rekrutacyjnych nie ujętych w § 2 niniejszego zarządzenia.  

§2. 

1. Założenie osobistego konta w systemie e-Rekrutacja przez kandydatów na studia drugiego 

stopnia jest możliwe wyłącznie w terminach przewidzianych na składanie lub potwierdzanie 

deklaracji przystąpienia do kwalifikacji dla danej formy studiów, przy czym złożenie deklaracji 

uwzględnianej w najbliższym cyklu rekrutacyjnym będzie możliwe tylko na te kierunki 

studiów, na które w danym cyklu będzie prowadzona rekrutacja. 

2. Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia jest prowadzona w dwóch cyklach 

rekrutacyjnych w terminach podanych w tabeli nr 1. 

3. Rekrutacja na studia niestacjonarne drugiego stopnia jest prowadzona w jednym cyklu 

rekrutacyjnym w terminach podanych w tabeli nr 2. 
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Tab. 1. Terminy rekrutacji zimowej na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego 

stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023. 

Etap rekrutacji Cykl rekrutacyjny 1 
Cykl rekrutacyjny 

2 

a Złożenie w systemie e-Rekrutacja 

deklaracji przystąpienia do 

kwalifikacji na studia 

od 9 stycznia do  

1 lutego, do godz. 

1400 

od 7 2) do 8 lutego, 

do godz. 1400 

uiszczenie opłaty rekrutacyjnej 1) 
do 1 lutego,  

do godz. 1400 

do 8 lutego, 

do godz. 1400 

b Przeprowadzanie egzaminów 

wstępnych 

3 lub 4 lutego 

(sobota) 

10 lub 11 lutego 

(sobota) 

c Wstępna kwalifikacja 

kandydatów 

(ogłoszenie wyników o godz. 1500) 

7 lutego 14 lutego 

d Przyjmowanie podań o przyjęcie na 

studia 

od 8 do 13 lutego (w 

tym sobota 11 lutego) 

od 15 do 18 lutego 

(sobota) 

e Dokonywanie wpisu na listę 

studentów przez zakwalifikowanych 

kandydatów 

od 8 do 13 lutego (w 

tym sobota 11 lutego) 

od 15 do 18 lutego 

(sobota) 

1) za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności 

elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH 
2) po ogłoszeniu wyników wstępnej kwalifikacji kandydatów w cyklu nr 1 

 

Tab. 2. Terminy rekrutacji zimowej na pierwszy rok studiów niestacjonarnych 

drugiego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 

2022/2023.  

Etap rekrutacji Obowiązujące terminy 

a Złożenie w systemie e-Rekrutacja 

deklaracji przystąpienia do 

kwalifikacji na studia 

od 9 stycznia do 10 lutego, do godz. 

1400 

uiszczenie opłaty rekrutacyjnej* do 10 lutego, do godz. 1400  

b Przeprowadzanie egzaminów 

wstępnych 
11 lutego (sobota) 

c Wstępna kwalifikacja 

kandydatów 

(ogłoszenie wyników o godz. 1500) 

14 lutego 

d Przyjmowanie podań o przyjęcie 

na studia 
od 15 do 18 lutego (sobota) 

e Dokonywanie wpisu na listę 

studentów przez 

zakwalifikowanych kandydatów 

od 15 do 18 lutego (sobota) 

*za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności 

elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH 

§3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

R E K T O R 

 

 

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis  


