
Uchwała nr 273/2008-2012 

Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii  

Politechniki Warszawskiej  

z dnia 27 marca 2012 r. 

w sprawie „Zasad wyboru specjalności/bloku dyplomowego 

na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii” 

 

 

 

Rada Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej 

w Płocku, działając na podstawie § 58 ust. 2 pkt 7 Statutu Politechniki Warszawskiej 

i § 5 ust. 13 Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej, uchwala „Zasady wyboru 

specjalności/bloku dyplomowego na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii”, 

stanowiące Załącznik do uchwały. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 

2012 r. dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 i w latach 

następnych. 

 

 

 

 

Sekretarz Rady Wydziału 

 

                               

inż. Bożena Kin 

Przewodniczący Rady Wydziału 

Dziekan Wydziału 

Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 

 

prof. zw. dr hab. inż. Jacek Kijeński 

 



Załącznik do Uchwały nr 273/2008-2012  

Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii  

Politechniki Warszawskiej 

z dnia 27 marca 2012 r. 

 

 

ZASADY WYBORU SPECJALNOŚCI/BLOKU DYPLOMOWEGO  

NA WYDZIALE BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII 

 

 

1. Student określa preferencje dotyczące wyboru specjalności/bloku dyplomowego, 

podając kolejność ich wyboru w deklaracji (wzór deklaracji stanowi Załącznik nr 1). 

2. Student jest zobowiązany przekazać deklarację Zastępcy Dyrektora ds. dydaktycznych 

jednostki organizacyjnej, prowadzącej kierunek studiów, w terminie do końca 

przedostatniego miesiąca ostatniego semestru studiów wspólnego dla całego kierunku. 

3. Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych jednostki organizacyjnej, prowadzącej 

kierunek studiów, jest zobowiązany przekazać do Dziekanatu deklaracje studentów 

oraz listy studentów z podaniem preferowanej(-go) przez nich specjalności/bloku 

dyplomowego w terminie do końca drugiego tygodnia ostatniego miesiąca ostatniego 

semestru studiów wspólnego dla całego kierunku. 

4. Minimalna liczba studentów, wymagana do realizacji procesu dydaktycznego                   

dla danej(-go) specjalności/bloku dyplomowego, wynosi piętnaście. Maksymalna 

liczba studentów, w przypadku której realizacja procesu dydaktycznego dla danej(-go) 

specjalności/bloku dyplomowego będzie możliwa, jest określana przez Dziekana                       

z uwzględnieniem właściwego wykorzystania potencjału dydaktycznego jednostki 

organizacyjnej, prowadzącej kierunek studiów. Dziekan podejmuje decyzję dotyczącą 

maksymalnej liczby studentów w terminie do końca zimowej sesji egzaminacyjnej, 

jeżeli ostatnim semestrem studiów wspólnym dla całego kierunku jest semestr zimowy 

lub do końca jesiennej sesji egzaminacyjnej, jeżeli ostatnim semestrem studiów 

wspólnym dla całego kierunku jest semestr letni. 

5. Student, który nie przekaże deklaracji Zastępcy Dyrektora ds. dydaktycznych 

jednostki organizacyjnej, prowadzącej kierunek studiów, w terminie określonym                

w pkt 2, zostaje przydzielony do określonej(-go) specjalności/bloku dyplomowego 

decyzją Dziekana, podjętą w porozumieniu z Dyrektorem jednostki organizacyjnej, 

prowadzącej kierunek studiów. 

6. Jeżeli daną(-y) specjalność/blok dyplomowy wybierze jako preferowaną(-y) większa 

liczba studentów niż ustalona przez Dziekana zgodnie z procedurą opisaną w pkt 4, 

jest przeprowadzana procedura kwalifikacyjna. Pierwszeństwo do przydzielenia                 

do preferowanej(-go) specjalności/bloku dyplomowego ma student zarejestrowany    

bez deficytu punktów na pierwszy semestr specjalności/bloku dyplomowego,                  

przy czym dodatkowe kryterium stanowi pozycja  na liście rankingowej, utworzonej 

na podstawie średniej ważonej ocen, obliczonej na podstawie osiągnięć studentów 

uzyskanych podczas semestrów wspólnych dla całego kierunku. 

7. Student, który w wyniku procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej zgodnie                  

z zasadami określonymi w pkt 6, nie został przydzielony do preferowanej(-go) 



specjalności/bloku dyplomowego, zostaje przydzielony do specjalności/bloku 

dyplomowego deklarowanej(-go) w następnej kolejności. Przydzielenie następuje  

decyzją Dziekana, podjętą w porozumieniu z Dyrektorem jednostki organizacyjnej, 

prowadzącej kierunek studiów.  

8.  Student, który nie został przydzielony do preferowanej(-go) specjalności/bloku 

dyplomowego, może złożyć odwołanie w terminie do końca okresu składania odwołań 

od decyzji rejestracyjnych, po semestrze studiów wspólnym dla całego kierunku 

studiów. 

 

 

  

 

 

Sekretarz Rady Wydziału 

 

                               

inż. Bożena Kin 

Przewodniczący Rady Wydziału 

Dziekan Wydziału 

Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 

 

prof. zw. dr hab. inż. Jacek Kijeński 

  

 


