TERMINY OBOWIĄZUJĄCE STUDENTÓW SEMESTRÓW DYPLOMOWYCH
W ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2020/21
1. Zakończenie zajęć semestru zimowego: 4.12.2020r.
2. Zimowa sesja egzaminacyjna: 5.12. do 10.01.2021 r.
3. Do egzaminu kierunkowego dopuszczony jest student, który uzyskał absolutorium
(zaliczył wszystkie przewidziane programem przedmioty i praktyki).
4. Terminy ogólnych egzaminów kierunkowych inżynierskich:
Termin I

Termin II

Termin III

Termin IV

22.12.2020 r.

12.01.2021 r.

19.01.2021 r.

26.01.2021 r.

5. W podanych terminach każdemu studentowi przysługuje jeden termin podstawowy egzaminu
kierunkowego inżynierskiego, a w przypadku uzyskania oceny negatywnej również jeden
termin poprawkowy.
6. Egzamin odbywać się będzie w formie testowej w pracowniach komputerowych. Ze względu
na ograniczenia epidemiczne, liczba osób zdających w tym samym czasie będzie ograniczona
(obecnie: do 4 osób zdających + 1 członek komisji egzaminacyjnej).
7. Godziny i miejsca (sale) egzaminów zostaną podane przy zapisie.
8. Zapisy na egzamin są możliwe nie później niż na 7 dni przed terminem, u osób:
Zapisy na egzaminy i
Adres email
rejestracja pracy dyplomowej
Dr inż. Oksana Kinasz
kinash@agh.edu.pl
(egzamin)
Mgr inż. Anna Pokladko
pokladko@agh.edu.pl
(rejestracja pracy)

Pokój
A-1, nad halą maszyn,
pok. 201

Studenci kierunku:

Budownictwo

A-1, II p., pok. 207

Mgr Anna Góras

agoras@agh.edu.pl

Pok. 203 A4

Górnictwo i Geologia

Mgr Aleksandra Kozak

akozak@agh.edu.pl

Pok. 15 A1

Inżynieria Środowiska

bww@agh.edu.pl

Pok. 315c A1

Mgr inż. Bożena Werblańska

Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji

9. Do przystąpienia do egzaminu kierunkowego (w terminach do końca stycznia 2021) nie jest
wymagana wcześniejsza rejestracja pracy,
10. W procesie rekrutacji na II stopień studiów mogą uczestniczyć jedynie te osoby, które uzyskały
pozytywną ocenę z egzaminu dyplomowego (tzn. zdały egzamin kierunkowy i obroniły pracę
dyplomową).
11. Więcej informacji dotyczących procesy dyplomowania oraz rekrutacji znajda Państwo pod
załączonymi linkami:
Temat
Proces dyplomowania:
Zasady dyplomowania:
Pytania egzaminacyjne:
Kalendarz rekrutacji na II stopień
Regulamin studiów 2020/21:

Link
https://wgig.agh.edu.pl/studia/studenci/egzamindyplomowy/
https://linkd.pl/pmzuf
https://wgig.agh.edu.pl/studia/studenci/egzamindyplomowy/egzamin-inzynierski/
https://kandydaci.agh.edu.pl/rekrutacja/kalendarzrekrutacji/
https://linkd.pl/pmzuc
Prodziekani ds. Kształcenia
Dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH
Dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

