
Uchwała nr 272/2008-2012 

Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii  

Politechniki Warszawskiej  

z dnia 27 marca 2012 r. 

w sprawie „Zasad obieralności przedmiotów do wyboru  

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 

obieralności przedmiotów do wyboru 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 272/2008-2012  

Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii  

Politechniki Warszawskiej 

z dnia 27 marca 2012 r. 

 

ZASADY OBIERALNOŚCI PRZEDMIOTÓW DO WYBORU  

NA WYDZIALE BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII 

 

I. Zasady obieralności przedmiotów do wyboru w zakresie I semestru studiów 

 

1. Kandydat na studia określa preferencje dotyczące obieralności przedmiotów                       

do wyboru, podając ich kolejność w deklaracji (wzór deklaracji stanowi Załącznik               

nr 1). 

2. Kandydat na studia składa deklarację podczas rekrutacji w Wydziałowej Komisji 

Rekrutacyjnej lub w Dziekanacie. 

3. Na podstawie złożonych deklaracji są sporządzane listy studentów zapisanych na dany 

przedmiot do wyboru. 

4. Realizowany jest ten przedmiot do wyboru, w którym uczestnictwo zadeklarowała 

największa liczba studentów. 

5. W przypadku niezłożenia deklaracji, student zostaje zapisany na realizowany 

przedmiot do wyboru. 

 

II. Zasady obieralności przedmiotów do wyboru w zakresie semestrów wyższych            

niż I semestr studiów (poza przedmiotami ogólnowydziałowymi do wyboru)  

 

1. Student określa preferencje dotyczące obieralności przedmiotów do wyboru, podając 

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

2. Student składa deklarację w Dziekanacie w połowie semestru poprzedzającego 

semestr, w którego planie występuje przedmiot do wyboru. 

3. Na podstawie wyników rejestracji oraz złożonych deklaracji są sporządzane listy 

studentów zapisanych na dany przedmiot do wyboru. 

4. Realizowany jest ten przedmiot do wyboru, w którym uczestnictwo zadeklarowała 

największa liczba studentów.  

5. W przypadku niezłożenia deklaracji, student zostaje zapisany na realizowany 

przedmiot do wyboru. 

 

III. Zasady obieralności przedmiotów ogólnowydziałowych do wyboru  

 

1. Student określa preferencje dotyczące obieralności przedmiotów do wyboru, podając 

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

2. Student składa deklarację w Dziekanacie: 

a. w połowie III semestru w przypadku studiów pierwszego stopnia, 

b. w połowie I semestru w przypadku studiów drugiego stopnia.  



3. Na podstawie wyników rejestracji oraz złożonych deklaracji są sporządzane listy 

studentów zapisanych na dany przedmiot do wyboru. 

4. Dany przedmiot do wyboru jest realizowany: 

a. jeżeli uczestnictwo w nim zadeklarowało minimum trzydziestu studentów 

zarejestrowanych na IV semestr studiów w przypadku studiów pierwszego 

stopnia, 

b. jeżeli uczestnictwo w nim zadeklarowało minimum piętnastu studentów 

zarejestrowanych na II semestr studiów w przypadku studiów drugiego stopnia. 

5. W przypadku niezłożenia deklaracji, student jest zapisany na przedmiot do wyboru 

wskazany przez Dziekana w porozumieniu z Dyrektorem jednostki organizacyjnej, 

prowadzącej kierunek studiów. 

 

IV. Przepisy końcowe 

 

1. Zasady wyboru specjalności/bloku dyplomowego określają odrębne przepisy. 

  

 

 

Sekretarz Rady Wydziału 

 

                               

inż. Bożena Kin 

Przewodniczący Rady Wydziału 

Dziekan Wydziału 

Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 

 

prof. zw. dr hab. inż. Jacek Kijeński 

  

 


