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Zarządzenie Nr 20/2016 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 6 maja 2016 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 2016/2017 
 
 
 

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania 
i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach 
naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.) oraz 
uchwały Nr 113/2014 Senatu AGH z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zasad 
pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych 
opłat na studiach wyższych, zarządzam co następuje: 
 

§ 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 2016/2017: 

1) na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia: 
a) semestralne opłaty za kształcenie na poszczególnych Wydziałach i kierunkach 

AGH określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 
b) stawkę za jedną godzinę zajęć dydaktycznych w przypadku powtarzania zajęć 

z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz korzystania z zajęć 
nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia 
niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku 
studiów oblicza się dzieląc kwotę opłaty semestralnej, określonej w załączniku 
nr 1 przez liczbę godzin zajęć dydaktycznych w semestrze; 

2) na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia stawkę za jedną 
godzinę zajęć dydaktycznych w przypadku powtarzania zajęć z powodu 
niezadowalających wyników w nauce oraz korzystania z zajęć nieobjętych planem 
studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia 
studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów określa załącznik nr 2 do 
niniejszego zarządzenia; 

3) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego 
stopnia w przypadku cudzoziemców podejmujących studia wyższe w AGH na 
zasadach odpłatności:  

a) semestralne opłaty za kształcenie na poszczególnych Wydziałach 
i kierunkach AGH określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia; 

b) stawkę za jedną godzinę zajęć dydaktycznych w przypadku powtarzania 
zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz korzystania  
z zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty 
kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym 
kierunku studiów określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
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§ 2 
 

Za przeprowadzenie postępowania w sprawie potwierdzania efektów uczenia się w zakresie 
jednego wniosku, o którym mowa w uchwale Nr 70/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 
2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Górniczo-
Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie pobierana jest opłata w wysokości 200 PLN. 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 

 
 
 

 
 

              R E K T O R  
 
 
  

         prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 
    


