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Egzamin Inżynierski

• 19.12.2016 (poniedziałek), godzina 11:00, sala 301 A1 i 401 A3/A4
• 09.01.2017 (poniedziałek), godzina 11:00, sala 301 A1 i 401 A3/A4
• 23.01.2017 (poniedziałek), godzina 11:00, sala 301 A1 i 401 A3/A4
• 06.03.2017 (poniedziałek), godzina          sala 

Egzamin Inżynierski można zdawać w jednym z podanych terminów.
Studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy.

Do Egzaminu Inżynierskiego przystąpić może student, który zaliczył
wszystkie przedmioty i praktyki przewidziane programem studiów. 

Zapisy na każdy termin egzaminu – mgr inż. Małgorzata Deja
pok. 215b A1, tel. 617 21 32, mdeja@agh.edu.pl na 7 dni przed 
egzaminem.

mailto:mdeja@agh.edu.pl


Obrona Pracy Inżynierskiej

Dla studentów uczestniczących w procesie rekrutacji 
na studia II stopnia:
• Obrona pracy inżynierskiej do 31.01.2017 (wtorek)
• Oddanie pracy inżynierskiej do 23.01.2017 (poniedziałek)

Dla studentów nie uczestniczących w procesie rekrutacji
na studia II stopnia:
• Oddanie pracy inżynierskiej do 31.01.2017 (wtorek)



Obrona Pracy Inżynierskiej

http://home.agh.edu.pl/~olesiak/pracownia.html

http://home.agh.edu.pl/~olesiak/pracownia.html


Rekrutacja na studia II stopnia

• Rejestracja w systemie e-Rekrutacja:
od 09.01.2017 (9:00) do 02.02.2017 (15:00)

• Przyjmowanie dokumentów drogą elektroniczną:
od 30.01.2017 (9:00) do 02.02.2017 (15:00)

• Przeprowadzenie egzaminów wstępnych:
03.02.2017

Absolwenci kierunku budownictwo na AGH z roku akademickiego
2016/2017 nie zdają egzaminów wstępnych!!! 

• Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników):
06.02.2017 (15:00)



Rekrutacja na studia II stopnia

• Przyjmowanie podań i wydawanie decyzji o przyjęciu na studia:
od 07.02.2017 (9:00) do 10.02.2017 (15:00)

• Dokonywanie wpisu na studia:
od 07.02.2017 (9:00) do 10.02.2017 (15:00)

• Ogłoszenie ewentualnego naboru dodatkowego:
10.02.2017 (15:00)



Rekrutacja – nabór dodatkowy

• Rejestracja w systemie e-Rekrutacja:
od 10.02.2017 (9:00) do 14.02.2017 (15:00)

• Przyjmowanie dokumentów drogą elektroniczną:
od 10.02.2017 (9:00) do 14.02.2017 (15:00)

• Przeprowadzenie egzaminów wstępnych:
15.02.2017

Absolwenci kierunku budownictwo na AGH z roku akademickiego
2016/2017 nie zdają egzaminów wstępnych!!! 

• Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników):
15.02.2017 (17:00)



Rekrutacja – nabór dodatkowy

• Przyjmowanie podań i wydawanie decyzji o przyjęciu na studia:
od 16.02.2017 (9:00) do 18.02.2017 (15:00)

• Dokonywanie wpisu na studia:
od 16.02.2017 (9:00) do 18.02.2017 (15:00)

• Zakończenie pracy WKR:
18.02.2017 (15:00)
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