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Rb-D.0201-1-21/14 
 

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 6 czerwca 2014 r. 
 

w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych  
w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

w roku akademickim 2014/2015 
 
 

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. 3 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 94/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 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 w roku akademickim 2014/2015: 

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 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: 
a) semestralne opłaty za kształcenie, jeżeli są to studia na drugim lub 

kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej, na poszczególnych 
Wydziałach i kierunkach AGH określa załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia; 

b) stawkę za jedną godzinę zajęć dydaktycznych w przypadku powtarzania 
zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, korzystania z zajęć 
poza dodatkowym limitem punktów ECTS oraz korzystania z zajęć 
nieobjętych planem studiów określa załącznik nr 3 do niniejszego 
zarządzenia; 

3) cudzoziemcy podejmujący studia wyższe w AGH na zasadach odpłatności lub 
podejmujący studia prowadzone w języku obcym wnoszą opłatę w wysokości 
określonej w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

	 

§ 2 
 

1. W przypadku studentów studiów stacjonarnych, którzy rozpoczęli studia w roku 
akademickim 2011/2012 oraz w latach wcześniejszych opłata za powtarzanie 
semestru spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce wynosi 750 zł. 

2. W przypadku gdy student, o którym mowa w ust. 1, w ramach opłaty za 
powtarzanie semestru z powodu niezadowalających wyników w nauce odbywa 
zajęcia na wydziale innym niż macierzysty, podział ww. kwoty pomiędzy 
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wydziałem zlecającym powtarzane zajęcia oraz realizującym zlecenie odbywa się 
w oparciu o wzór: 

 

 gdzie:  
X – należność za dany przedmiot do przekazania na inny wydział 
N – liczba godzin zajęć z przedmiotu powtarzanego na innym wydziale 
S – sumaryczna liczba godzin zajęć powtarzanych przez danego studenta 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
 
 
 
 

R E K T O R 

 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 

 


