
Uchwala nr 300IXLVIIII2015 

Senatu Politechniki Warszawskiej 

z dnia 20 maja 2015 r. 

w sprawie warunkow i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili ksztalcenia 
oraz form tych studiow na poszczegolnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 
2016/2017 

Senat Politechniki Warszawskiej , dzialaj,!c na podstawie art. 169 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
- Prawo 0 szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z poin. zm.) oraz § 45 ust. 
2 pkt 2 Statutu Politechniki Warszawskiej, ustala nastypuj,!ce warunki, tryb oraz terminy rozpoczycia 
i zakoilczenia rekrutacji na studia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2016/2017: 

§1 

1.  Rekrutacja studentow bydzie przeprowadzana na: 
1) studia stacjonarne pierwszego stopnia umozliwiaj,!ce uzyskanie tytulu zawodowego inzyniera 

albo licencjata, w tym studia w jyzyku angielskim, 
2) studia niestacjonarne pierwszego stopnia umozliwiaj,!ce uzyskanie tytulu zawodowego 

inzyniera alba licencjata, w tym studia zaoczne na odleglosc (przez Internet), 
3) studia stacjonarne drugiego stopnia umozliwiaj,!ce uzyskanie tytulu zawodowego magistra 

albo magistra inzyniera, w tym studia w jyzyku angielskim, 
4) studia niestacjoname drugiego stopnia umozliwiaj,!ce uzyskanie tytulu zawodowego magistra 

albo magistra inzyniera, w tym studia zaoczne na odleglosc (przez Internet). 

Wykaz kierunkow studiow i poziomow ksztalcenia, profili oraz form studiow prowadzonych przez 
poszczegolne jednostki zawiera zal'!cznik nr 1 do niniejszej uchwaly. 

2. Rekrutacja bydzie przeprowadzana przez wydzialy i kolegium, oddzielnie na studia prowadzone na 
roznych kierunkach studiow i formach studiow, na roznych profilach oraz poziomach ksztalcenia. 

3. Decyzje w procesie rekrutacji  na studia podejmuje wlasciwa Wydzialowa Komisja Rekrutacyjna 
alba Komisja Rekrutacyjna Kolegium. Od decyzji tych komisji przysluguje odwolanie 
do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. 

4. Liczby miejsc, na ktore mog,,! zostac przyjyci kandydaci na studia 0 okreslonym kierunku i formie oraz 
poziomie i profilu ksztalcenia prowadzone przez poszczeg6lne jednostki, w tym liczby miejsc dla 
os6b, dla ktorych bydzie to kolejny kierunek studiow stacjonarnych w uczelni publicznej oraz liczby 
miejsc dla osob, ktore mog,! zostac przyjyte na studia w wyniku potwierdzenia efektow uczenia siy, 
okresli Senat w oddzielnej uchwale ustalaj,!cej liczby tych miejsc. 

5.  Warunkiem ubiegania siy 0 przyjycie na studia wymienione w ust. 1 pkt 1 jest internetowe 
zarejestrowanie siy kandydata w wyznaczonym terminie w systemie REKRUTACJA terminowe 
wniesienie oplaty rekrutacyjnej oraz zaleznie od sytuacji i uprawnieil kandydata: 

1)  zgoda na przekazanie ocen ze swiadectwa dojrzalosci za posrednictwem Krajowego Rejestru 
Matur albo, 

2)  terminowe przekazanie przez kandydata ocen z egzammu maturalnego poprzez system 
REKRUTACJA, 

3)  terminowe bezposrednie przekazanie do Biura ds. Przyjyc na Studia ocen z egzammu 
dojrzalosci czy z egzaminu IB lub EB albo, 

4)  terminowe spelnienie wymagail niezbydnych dla przeprowadzenia procedury potwierdzenia 
efektow uczenia siy albo, 
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5) przystqpienie do egzaminu kwalifikacyjnego. 

Osoby zakwalifikowane na studia Sq obowiqzane do zlozenia wymaganych dokument6w 
w wyznaczonym terminie. Niezlozenie dokument6w w tym terminie jest jednoznaczne 
z rezygnacjq z podjycia studi6w na kierunku studi6w i wydziale, na kt6re kandydat zostal 
zakwalifikowany. Szczeg610we zasady kwalifikacji na studia wymienione w ust. 1 pkt 1 po dane 
Sq w zalqczniku nr 2 do uchwaly. 

6. Warunkiem ubiegania siy 0 przyjycie na studia wymienione w ust. 1 pkt 2 jest intemetowe 
zarejestrowanie siy kandydata, w wyznaczonym terminie, w systemie REKRUTACJA, terminowe 
wniesienie oplaty rekrutacyjnej oraz zlozenie wymaganych dokument6w. Przy przyjyciach 
obowiqzywae bydq nastypujqce zasady rekrutacji: 

1) dla kandydat6w na studia na kierunku Architektura zostanie przeprowadzona kwalifikacja 
kandydat6w zgodnie z zasadami podanymi w zalqczniku nr 2; uwzglydni ona oceny 
przedmiotowe i wyniki sprawdzianu ocemaJqcego predyspozycje do studi6w 
architektonicznych, przeprowadzonego wsp61nie dla kandydat6w na studia stacjoname 
i niestacjonarne, 

2) na pozostalych kierunkach studi6w, jezeli liczba kandydat6w nie przekroczy liczby miejsc 
przyjyci zostanq wszyscy zgloszeni kandydaci. Wydzialowa Komisja Rekrutacyjna moze 
jednak ustalie minimalnq wymaganq liczby punkt6w. 

3) przy przekroczeniu liczby miejsc zostanie przeprowadzona kwalifikacja kandydat6w zgodnie 
z zasadami podanymi w zalqczniku nr 2. 

7.  Warunkiem ubiegania siy 0 przyjycie na studia wymienione w ust. 1 pkt 3 i ust. 1 pkt 4 jest 
intemetowe zarejestrowanie siy kandydata w systemie REKRUTACJA w wyznaczonym terminie, 
terminowe wniesienie oplaty rekrutacyjnej oraz zlozenie wymaganych dokument6w. Postypowanie 
kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia ocenia stopien przygotowania i predyspozycje 
kandydat6w do podjycia tych studi6w. Szczeg610we zasady przeprowadzania postypowania 
kwalifikacyjnego na poszczeg61ne wydzialy i prowadzone przez te wydzialy kierunki studi6w 
opisuje zalqcznik nr 3. Zasady te okreslajq kierunki studi6w pierwszego stopnia, kt6rych 
ukonczenie umozliwia podjycie studi6w drugiego stopnia na danym kierunku oraz okreSlajq formy 
sprawdzania przygotowania do tych studi6w. Kandydatowi, kt6rego kompetencje uzyskane 
w wyniku ukonczenia studi6w pierwszego stopnia lub uznanych efekt6w uczenia siy, r6zniq siy 
od kompetencji oczekiwanych od kandydata podejmujqcego rozpatrywane studia drugiego stopnia, 
Wydzialowa Komisja Rekrutacyjna moze w decyzji 0 przyjyciu wskazae koniecznose uzupelnienia 
brak6w kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych przez dziekana, dodatkowych zajye 
w wymiarze nieprzekraczajqcym 30 punkt6w ECTS. Dla os6b przyjytych na studia drugiego 
stopnia, posiadajqcych dyplom uzyskany po studiach 6-semestralnych, wymagane jest uzyskanie na 
studiach drugiego stopnia 120 punkt6w ECTS. W przypadku studi6w prowadzonych w jyzyku 
obcym, warunkiem przyjycia moze bye udokumentowana znajomose tego jyzyka. 

8.  0 przyjycie na studia wymienione w ust. 1 pkt 3 i ust. 1 pkt 4 mogq takZe ubiegae siy kandydaci, 
kt6rzy spelnili warunki wymienione w Uchwale Senatu w sprawie potwierdzania efekt6w uczenia 
siy i kt6rym, zgodnie z procedurami przewidzianymi w wyzej wymienionej Uchwale uznano, 
ze efekty uczenia siy uzupelniajq kompetencje formalne w stopniu wystarczajqcym do podjycia 
studi6w na danym kierunku. 

9.  Zasady wymienione w ust. 1-8 dotyczq obywateli polskich oraz cudzoziemc6w majqcych 
uprawnienia do podejmowania i odbywania ksztalcenia na zasadach obowiqzujqcych obywateli 
polskich. Przyjycia na studia pozostalych cudzoziemc6w, odbywajq siy zgodnie z odrybnymi 
przepisami dotyczqcymi odbywania studi6w przez cudzoziemc6w. 

10. Terminy rozpoczycia i zakonczenia rekrutacji podane Sq w zalqczniku nr 4. 
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11 . Szczeg6ly organizacyjne przeprowadzenia dzialaii rekrutacyjnych ustali Rektor w dokumencie: 
"Zasady i organizacja przyj{(c na studia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 
2016/2017". 

§2 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj{(cia. 

Sekretarz Senatu Rektor 

:]Jof,(/J ec.t-;JQ . 3 
mgr Beata Dobrzeniecka prof. dr hab. inz. Jan Szmidt 
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zal'!cznik nr 1 do uchwaly nr 300IXLVIII/2015 Senatu PW z dnia 20.05 .2015 

Wykaz kierunkow, poziomow i profili ksztakenia oraz form studiow, na ktore bE;dCl prowadzone przyjE;cia 
w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2016/2017 

WydziallKolegium Kierunek studi6w 
profil 

ksztafcenia 

studia stacjonarne studia niestacjonarne 

I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia 

W. Administracji i Nauk 
Spolecznych 

Administracja A TAK TAK TAK TAK 

W. Architektury Architektura A TAK TAK TAK TAK 

W. Budownictwa, Mechaniki i 
Petrochemii (w Plocku) 

Budownictwo A TAK TAK TAK TAK 

Inzynieria Srodowiska A TAK NIE TAK NIE 

Mechanika i Budowa Maszyn A TAK TAK TAK TAK 

Technologia Chemiczna A TAK TAK TAK TAK 

W. Chemiczny 
Biotechnolog ia A TAK TAK NI E NIE 

Technologia Chemiczna A TAK TAK NIE NIE 

W. Elektroniki i Technik 
Informacyjnych 

Automatyka i Robotyka A TAK TAK NIE NIE 

Elektronika A TAK TAK NIE NIE 

Elektronika i Telekomunikacja A NIE NIE TAK TAK 

Informatyka A TAK TAK TAK TAK 

Inzynieria Biomedyczna A TAK TAK NIE NIE 

Telekomunikacja A TAK TAK NIE NIE 

W. Elektryczny 

Automatyka i Robotyka A TAK TAK NIE NIE 

Elektrotechnika A TAK TAK TAK TAK 

Informatyka A TAK TAK TAK TAK 

W. Fizyki 
Fizyka Techniczna A TAK TAK NIE NIE 

Fotonika A TAK TAK NIE NIE 

W. Geodezji i Kartografii 

Geodezja i Kartografia A TAK TAK TAK TAK 

Gospodarka Przestrzenna A TAK TAK TAK TAK 

Geoinformatyka P TAK NIE NIE NIE 

W. Inzynierii Chemicznej i 
Procesowej 

Inzynieria Chemiczna i 
Procesowa 

A TAK TAK NIE NIE 

W. Inz. Lqdowej Budownictwo A TAK TAK TAK TAK 

W. Inzynierii Materi alowej Inzynieri a Materialowa A TAK TAK NI E NIE 

W. Inzynierii Produkcji 

Automatyka i Robotyka A TAK TAK NIE NIE 

Mechanika i Budowa Maszyn A TAK TAK TAK TAK 

Papiernictwo i Poligrafia A TAK TAK TAK TAK 

Zarzqdzanie i Inzynieria Produkcji A TAK TAK TAK TAK 

W. Inzynierii Srodowiska 

Biogospodarka A TAK NIE NIE NIE 

Inzynieri a Srodowiska A TAK TAK TAK TAK 

Ochrona Srodowiska A TAK TAK NIE NIE 
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W. Matematyki i Nauk 
Informacyjnych 

Matematyka A TAK TAK NIE NIE 

Informatyka A TAK TAK NIE NIE 

W. Mechaniczny Energetyki i 
Lotnictwa 

Automatyka i Robotyka A TAK TAK NIE NIE 

Energetyka A TAK TAK NIE NIE 

Lotnictwo i Kosmonautyka A TAK TAK NIE NIE 

Mechanika i Budowa Maszyn A TAK TAK TAK TAK 

W. Mechatroniki 

Automatyka i Robotyka A TAK TAK TAK NIE 

Inzynieria Biomedyczna A TAK TAK NIE NIE 

Mechatronika A TAK TAK TAK NIE 

W. Samochod6w i Maszyn 
Roboczych 

Mechanika i Budowa Maszyn A TAK TAK TAK TAK 

Mechatronika A TAK TAK TAK TAK 

Inzynieria Pojazd6w 
Elektrycznych i Hybrydowych A TAK NIE NIE NIE 

W. Transportu Transport A TAK TAK TAK TAK 

W. Zarzqdzania 

Zarzqdzanie A TAK TAK TAK TAK 

Zarzqdzanie i Inzynieria Produkcji A TAK TAK TAK TAK 

K. Nauk Ekonomicznych i 
Spolecznych (w Plocku) Ekonomia A TAK NIE TAK NIE 

A - profil og61noakademicki 

P - profil praktyczny 
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zal'!cznik nr 2 do uchwaly nr 300XLVIII/2015 Senatu PW z dnia 20.05.2015 

Zasady kwalifikacji kandydat6w na studia stacjonarne pierwszego stopnia 

w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2016/2017 

1.  Dla kandydat6w na kierunek studi6w Architektura przeprowadzona bt(dzie odrt(bna rekrutacja. 
Na studia te zostanE). zakwalifikowani kandydaci, kt6rzy uzyskali najwit(kszE). lE).cznE). SUlTIt( 
punkt6w z: 

a.  trzech zadaiJ. sprawdzianu uzdolnieil. i predyspozycji do studi6w architektonicznych, 
ocenianych kazde w skali od 0 do 100 punkt6w, kt6rych celem jest zbadanie u kandydat6w 
percepcji przestrzeni, inwencji tw6rczej, sprawnosci wyrazania idei i prezentacji graficznej. 

b.  dw6ch przedmiot6w maturalnych: matematyki ze wsp6lczynnikiem 1 oraz jt(zyka obcego 
ze wsp6lczynnikiem 0,25. Punkty podstawowe z tych przedmiot6w w skali od 0 do 100 
punkt6w zostanE). ustalone zgodnie z zasadami podanymi w pkt 5. LE).cznie za oceny 
z przedmiot6w maturalnych mozna uzyskac do 125 punkt6w. 

2.  Na pozostale kierunki studi6w obowi'!Zywac bt(dzie jednolita procedura kwalifikacyjna 
realizowana odrt(bnie dla kierunk6w studi6w prowadzonych w Warszawie i dla kierunk6w 
prowadzonych w PW Filii w Plocku. Zakwalifikowanie na studia nastE).pi w zaleznosci od liczby 
uzyskanych punkt6w kwalifikacyjnych i wskazanych preferencji kandydata, zgodnie z zasadami 
podanymi w ust. 3-10. 

3.  Kandydat w zgloszeniu na studia wskazuje osrodek ksztalcenia (Warszawa lub Plock) i moze 
wskazac do 5 opcji (list rekrutacyjnych) . Lista rekrutacyjna dotyczy wydzialu, kierunku studi6w, 
jt(zyka studiowania oraz ewentualnie semestru rozpoczt(cia studi6w (pazdziemik 2016 r. alba luty 
2017 r.). KaZdy z osrodk6w rna wlasny zestaw list rekrutacyjnych. Kandydat w zgloszeniu 
szereguje wybrane opcje, na kt6rych chcialby podj,!c studia, wedlug stopnia swoich preferencji. 
Mozliwe jest zgloszenie sit( na studia w obu osrodkach. 

4.  Liczba punkt6w kwalifikacyjnych PK dla kaZdego ze wskazanych kierunk6w studi6w bt(dzie 
ustalona zgodnie z formul,!: 

w kt6rej:  

Pmat - punkty z matematyki,  

Pwyb - punkty z przedmiotu do wyboru,  

Pjo - punkty z jt(zyka obcego,  

Wmat - wsp6lczynnik wagowy dla oceny z matematyki, 

W - wsp6lczynnik wagowy dla oceny z przedmiotu do wyboru; na tym samym kierunku 
studi6w wsp6lczynnik ten moze zalezec od wybranego przedmiotu, 

Wjo - wsp6lczynnik wagowy dla oceny zjt(zyka obcego.  

Punkty za przedmiot P bt(d,! ustalane zgodnie z pkt 5.  

Przedmioty do wyboru i wartosci wsp6lczynnik6w W podano w tabelach nr 2.1 i 2.2.  

5.  Punkty P z kazdego z przedmiot6w, kt6re bt(d,! brane pod uwagt( przy klasyfikacji, ustala sit( 
w skali od 0 do 100, wg nastt(puj,!cych zasad:  
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a.  osoby, ktore zdaly egzamin maturalny w roku 2002 alba w latach 2007- 2016: 

P = wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub 

P = 0,5 wyniku egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, 
jezeli na swiadectwie z 2007 roku znajduj,!- siy wyniki z obu poziomow, uwzglydnia 
siy jedynie oceny z poziomu rozszerzonego; 

b.  osoby, ktore zdaly egzamin maturalny w latach 2005 lub 2006: 

P = 0,4 wyniku egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym 
+ 0,6 wyniku egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, 

przy braku oceny z poziomu rozszerzonego do wzoru wstawia siy jako wynik egzaminu 
maturalnego na poziomie rozszerzonym wartosc rown,!- zero; 

c.  osoby, ktore zdaly egzamin maturalny w klasach dwujyzycznych: punkty z jyzyka obcego 
przyjmuje siy jako 1,25 oceny z czysci pisemnej egzaminu maturalnego z jyzyka obcego, 
ale nie wiycej niz 100 punktow; nie bierze siy pod uwagy dodatkowych ocen z czysci 
egzaminu maturalnego z przedmiotow innych niz jyzyk obcy, zdawanych w jyzyku obcym; 

d.  w przypadku uwzglydniania ocen z egzaminu maturalnego z jyzyka polskiego lub jyzyka 
obcego, pod uwagy S,!- brane wyl,!-cznie oceny z czysci pisemnej tego egzaminu; 

e.  osobom, ktore zdaly egzamin dojrzalosci w starej formule a nie egzamin maturalny (czyli 
zdaly "star,!- matury"), przelicza siy na punkty oceny ze swiadectwa dojrzalosci, a 0 ile nie ma 
ocen z okreslonych przedmiotow na swiadectwie dojrzalosci, to przelicza siy oceny ze 
swiadectwa koncowego ostatniej klasy, wedlug reguly: 

Ocena w skali 6 stopniowej punkty P 
Ocena w skali 4 

stopniowej punkty P 

celujqcy 100 bardzo dobry 100 

bardzo dobry 85 dobry 70 

dobry 70 dostateczny 30 

dostateczny 50 - -
mierny lub dopuszczajqcy 30 - -

jesli na swiadectwie dojrzalosci s,!- umieszczone osobno oceny z czysci pisemnej i ustnej, 
to  dla okreslenia P z danego przedmiotu bierze siy sredni,!- arytmetyczn,!- z obu ocen 
cz,!-stkowych, 

f.  osoby, ktore zdaly "matury miydzynarodow,!-" IB i uzyskaj,!- swiadectwo wystawione przez 
Biuro IB w Genewie - zaokr'!-glona do wartosci calkowitych liczba: 

P = (100/7) x ocena z przedmiotu zdawanego na poziomie wyzszym lub  
P = (60/7) x ocena z przedmiotu zdawanego na poziomie srednim  
Pjo = 100 za jyzyk obcy;  

g.  osoby, ktore zdaly "European Baccalaureate" (EB) i uzyskaj,!- swiadectwo wystawione przez 
Biuro EB w Brukseli 

P = lOx ocena z przedmiotu zdawanego w formie pisemnej  
Pjo = 100 za jyzyk obcy;  

h.  osoby, ktore uzyskaly odpowiednik swiadectwa dojrzalosci poza polskim systemem oswiaty: 
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P = wynik egzaminu przeprowadzonego w Uczelni z matematyki i przedmiotu do wyboru 
Pjo = 100 za jyzyk obcy; 

1.  osobom, maj~cym uprawnienia do podejmowania i odbywania ksztalcenia na zasadach 
obowi~zuj~cych obywateli polskich, posiadaj~cym swiadectwo ukonczenia szkoly sredniej 
wydane w krajach Unii Europejskiej lub krajach EFTA, kt6re w szkole uczyly siy jyzyka 
polskiego, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna moze dokonac indywidualnego przeliczenia 
ocen z tego swiadectwa na punkty kwalifikacyjne PK. 

6.  Kandydaci, spelniaj~cy warunki okreslone w uchwale nr 174/XLVIII12014 Senatu Politechniki 
Warszawskiej z dnia 21 maja 2014 r., w sprawie zasad przyjyc na studia laureat6w i finalist6w 
niekt6rych olimpiad i konkurs6w, zostan~ przyjyci na studia z pominiyciem procedury 
kwalifikacyjnej lub z jednego odpowiedniego przedmiotu uwzglydnianego w tej procedurze 
zostanie im przyznana liczba punkt6w P r6wna 100. 

7.  Kandydaci na studia prowadzone w jyzyku angielskim, posiadaj~cy swiadectwo dojrzalosci lub 
jego odpowiednik wydany poza polskim system em edukacyjnym w wyniku ukonczenia 
angielskojyzycznej szkoly sredniej lub posiadaj~cy dokument poswiadczaj~cy znajomosc jyzyka 
angielskiego na poziomie, co najmniej B2 - zostan~ zakwalifikowani na studia z pominiyciem 
opisanej procedury kwalifikacyjnej. 

8.  Liczby os6b zakwalifikowanych na studia na podstawie wynik6w procedury kwalifikacyjnej 
ustalaj~ komisje rekrutacyjne odpowiednich jednostek, uwzglydniaj~c ustalone przez Senat 
liczby miejsc; liczby os6b zakwalifikowanych podlegaj~ zatwierdzeniu przez Rektora. 

9.  Komisja rekrutacyjna jednostki moze r6wniez podj~c decyzjy 0 nieuruchomieniu studi6w 
na danym kierunku w przypadku, gdy liczba kandydat6w bydzie zbyt mala. 

10. Kandydaci byd~ kwalifikowani do przyjycia na studia wg nastypuj~cych zasad: 

a.  dla kazdego kandydata i katdej zgloszonej przez niego opcji ustalana jest liczba punkt6w 
kwalifikacyjnych PK, 

b.  dla kazdej listy przyjyc (opcji) komisja rekrutacyjna moze ustalic najmniejsz~ wymagan~ 
liczby punkt6w kwalifikacyjnych PKmin, 

c.  kandydat zostaje zakwalifikowany do przyjycia na studia tylko na jedn~ z list (opcji), 
najwyzsz~ wedlug jego preferencji i na kt6r~ uzyskal wystarczaj~c~ liczby punkt6w, 
po czym zostaje wezwany do zlozenia dokument6w w okreslonym terminie, 

d.  na listach wymienionych w zgloszeniu na pozycjach wyzszych niz lista, na kt6r~ kandydat 
zostal zakwalifikowany, pozostaje on w grupie kandydat6w rezerwowych, 0 ile jego wynik 
punktowy jest wyzszy od minimum punkt6w ustalonego dla tej listy zgodnie z lit b; na listach 
rezerwowych umieszczani s~ takze kandydaci niezakwalifikowani na zaden z kierunk6w, 
a spelniaj~cy warunki minimum punkt6w okreslone dla wybranych opcji, zgodnie z lit. b, 

e.  jezeli kandydat zakwalifikowany do przyjycia na studia nie zlozy dokument6w 
w wymaganym terminie, zostaje wykreslony z listy os6b zakwalifikowanych, pozostaje 
jednak nadal na listach rezerwowych, 

f.  powstale, po wykresleniach opisanych w lit. e, wolne miejsca na listach os6b 
zakwalifikowanych byd~ uzupelniane, zgodnie z liczb~ punkt6w kwalifikacyjnych, 
kandydatami z list rezerwowych, kt6rzy zadeklarowali woly dalszego uczestnictwa 
w konkursie, po czym osoby nowo zakwalifikowane byd~ wezwane do zlozenia dokument6w 
w okreslonym terminie, 

g.  uzupe1nianie list i wzywanie nowych os6b do zlozenia dokument6w moze zostac dokonane, 
co najwyzej 2 razy,  
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h.  dokumenty os6b, kt6re juz je zlozyly, a zadeklarowaly chyc dalszego uczestnictwa 
w konkursie i w kolejnej turze zostan,! zakwalifikowane na listy 0 wyzszej preferencji, 
zostan,! przeniesione do zbioru dokument6w tej listy rekrutacyjnej, 

1.  jezeli na liscie przyjyc pozostan,! wolne miejsca, komisja rekrutacyjna moze oglosic 
dodatkowy nab6r kandydat6w; na wolne miejsca mog,! siy zglaszac kandydaci, kt6rzy 
ubiegali siy 0 przyjycie na inny wydziallub kierunek studi6w w Politechnice Warszawskiej, 
oraz osoby dotychczas niezarejestrowane jako kandydaci na studia w Politechnice 
Warszawskiej. 
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Tabela ill 2.1. Wsp61czynniki wagowe W stosowane przy obliczaniu liczby punkt6w kwalifikacyjnych 
w rekrutacji na kierunki studi6w prowadzone przez wydzialy Politechniki Warszawskiej w Warszawie 

~ 
Przedmiot do wyboru 

Mate-
Infor- Wiedza 

matyka Fizy- Che- Bio- Geo- o spo- J~zyk His- J~zyk 
Kierunki ka mia ma- logia grafia teezeri- polski toria obey tyka stwie 
Kierunki 
inzynierskie 

Architektura 1 - - - - - - - - 0,25 

Automatyka i 
1 1 0,5 0,75 0,5 - - - - 0,25 

Robotyka 

Biotechnologia 1 1 1 0,5 1 - - - - 0,25 

Budownictwo 1 1 0,5 0,75 0.5 - - - - 0,25 

Elektronika 1 1 0,75 0,75 0,5 - - - - 0,25 

Elektrotechnika 1 1 0,5 0,75 0,5 - - - - 0,25 

Energetyka 1 1 0,75 0,75 0,5 - - - - 0,25 

Fizyka Techniczna 1 1 0,5 0,75 0,5 - - - - 0,25 

Fotonika 1 1 0,5 0,75 0,5 - - - - 0,25 

Geodezja i Kartografia 1 1 0,5 0,75 0,5 0,75 - - - 0,25 

Geoinformatyka 1 1 0,5 1 0,5 0,75 - - - 0,25 

Gospodarka 
1 1 0,75 0,75 0,75 1 1 - - 0,25 

Przestrzenna 

I nformatyka 1 1 0,75 1 0,5 - - - - 0,25 

Inzyn ieria 
1 1 0,75 0,75 0,75 - - - - 0,25 

Biomedyczna 

Inzynieria Chemiczna i 
1 1 1 0,5 1 - - - - 0,25 

Procesowa 

Inzynieria Materiatowa 1 1 1 0,5 0,5 - - - - 0,25 

Inzynieria Pojazd6w 
Elektrycznych 1 1 0,5 0,75 0,5 0,25 
i Hybrydowych 

Inzynieria Srodowiska 1 1 1 0,75 0,75 0,75 - - - 0,25 

Lotnictwo i 
1 1 0,75 0,75 0,5 0,25 - - - -

Kosmonautyka 

Mechanika i Budowa 
1 1 0,5 0,75 0,5 0,25 - - - -

Maszyn 

Mechatronika 1 1 0,5 0,75 0,5 - - - - 0,25 

Ochrona Srodowiska 1 1 1 1 1 1 - - - 0,25 

Papiernictwo i 1 1 1 0,75 0.5 - - - - 0,25 
Poligrafia 

Technologia 1 1 1 0,5 1 - - - - 0,25 
Chemiczna 

Telekomunikacja 1 1 0,75 0,75 0,5 - - - - 0,25 
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Transport 1 1 0,5 0,75 0,5 0,5 - - - 0,25 

Zarzqdzanie i 
1 1 0,75 0, 75 0. 5 - - - - 0,25 

Inzynieria Produkeji 

Infor-
Wiedza 

Kierunki Mate- Fizy- Che- Bio- Geo- o spo- J~zyk His- J~zyk 

licencjackie matyka ka mia ma- logia grafia leczeri- polski toria obey 
tyka stwie 

Administraeja 0,75 0,5 0,5 0,75 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Matematyka 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - 0,25 

Zarzqdzanie 1 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,5 

Podane wsp6lczynniki dotyczl! r6wniez odpowiednich kierunk6w studi6w prowadzonych w jyzyku angielskim. 

Tabela nr 2.2. Przedmioty i wsp6lczynniki wagowe stosowane przy obliczaniu liczby punkt6w 
kwalifikacyjnych w rekrutacji na kierunki studi6w prowadzone w PW Filii w Plocku 

Przedmioty Przedmiot do wyboru 

Mate- Infor-
Wiedza J~zyk 

matyka Fizy- Che- Bio- Geo- o spo- J~zyk obey Kierunki ma-
ka mia tyka logia grafia leczeri- polski 

stwie 

Kierunki 
iniynierskie 

Budownietwo 1 1 1 0,75 0,5 0,5 - 0,25 0,25 

Inzynieria Srodowiska 1 1 1 0,75 1 0,75 - 0,25 0,25 

Meehanika i Budowa 
1 1 1 0,75 0,5 0, 5 0,25 0,25 

Maszyn 
-

Teehnolog ia 
1 1 1 0,75 1 0,5 - 0,25 0,25 

Chemiezna 

Kierunek 
licencjacki 

Ekonomia 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
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zal'!cznik nr 3 do uchwaly Senatu PW nr 3 o 0IXLVIII/2 0 15 z dnia 20.05.2015 

Zasady kwalifikacji kandydat6w na studia drugiego stopnia 
w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2016/2017 

Warunkiem koniecznym przyjycia na studia drugiego stopnia na okreSlonym kierunku jest: 

- ukonczenie studi6w pierwszego stopnia lub jednolitych studi6w magisterskich oraz, 

- posiadanie kompetencj i umozliwiaj'lcych podjycie tych studi6w. 

Decyzje 0 przyjyciu na studia drugiego stopnia podejmuj'l Komisje Rekrutacyjne odpowiednich 
wydzia16w, dzialaj'lce wedlug podanych dalej zasad. 

W pierwszym etapie Komisja ocenia, na podstawie uzyskanych informacji, czy kandydat aplikuj'lcy 
na studia drugiego stopnia na danym kierunku studi6w posiada kwalifikacje i kompetencje konieczne 
do przyjycia go na postulowane studia. 

Uznaje siy, ze takie kompetencje posiadaj'l: 

- kandydaci, kt6rzy ukonczyli studia pierwszego stopnia lub studia jednolite, na tym samym 
kierunku studi6w, co studia drugiego stopnia na kt6re aplikuj'l, 

- kandydaci, kt6rzy ukonczyli studia na kierunkach 0 zblizonym zakresie programowym 
do kierunku studi6w drugiego stopnia, jezeli po uzupelnieniu programu 0 dodatkowe 
przedmioty w wymiarze nie wiykszym niz 30 punkt6w ECTS, mozliwe bydzie uzyskanie 
przez nich dyplomu ukonczenia tych studi6w, 

- inni kandydaci, kt6rych kompetencje, uzyskane w spos6b formalny, pozaformalny 
lub nieformalny, Komisja, uwzglydniaj'lc organizacjy i procedury uznawania efekt6w uczenia 
siy ustalone przez Senat, oceni jako umozliwiaj'lce uzyskanie kompetencji wymaganych dla 
wydania dyplomu po uzupelnieniu programu ksztalcenia 0 dodatkowe przedmioty 
w wymiarze nie wiykszym niz 30 punkt6w ECTS, 

Na tym etapie Komisja analizuje zlozone dokumenty pod wzglydem formalnym i merytorycznym, 
i moze zaprosic kandydata na rozmowy kwalifikacyjn'llub egzamin. 

Jezeli liczba kandydat6w, zakwalifikowanych w pierwszym etapie, nie przekroczy liczby oferowanych 
miejsc, wszyscy kandydaci zostan'l przyjyci na studia. 

Komisja moze r6wniez podj'lc decyzjy 0 nieuruchomieniu studi6w w przypadku, gdy liczba 
zakwalifikowanych kandydat6w bydzie zbyt mala. 

Jezeli liczba wstypnie zakwalifikowanych os6b przekroczy liczby miejsc, uruchamia si(( drugi etap 
kwalifikacji. 

Drugi etap kwalifikacji na studia moze przebiegac wedlug jednego ze sposob6w: 

- wedlug jednolitej procedury, 

- ze zr6micowaniem procedur dla r6znych grup kandydat6w. 

Zr6znicowanie procedur polega na tym, ze pewna liczba miejsc, nie wiyksza niz okreslona 
w procentach czysc liczby miejsc mozliwych do obsadzenia jest przeznaczona w pierwszej kolejnosci 
dla os6b kontynuuj'lcych studia na tym samym wydziale i kierunku studi6w. 0 miejsca 
te mog'l siy ubiegac osoby, kt6re ukonczyly studia pierwszego stopnia z wynikiem studi6w r6wnym, 
co najmniej wynikowi okreslonemu dla danego kierunku studi6w na danym wydziale. Jezeli liczba 
kandydat6w spelniaj'lcych ten warunek jest wiyksza niz liczba wydzielonych miejsc, 0 przyjyciu 
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w tej czysci procesu kwalifikacji decyduje liczbowa ocena ze studi6w, wyliczona zgodnie z zasadami 
regulaminu studi6w PW. 

Nastypnie odbywaj~ siy przyjycia na pozostale wolne miejsca. Oceniani s~ wszyscy kandydaci, 
wstypnie zakwalifikowani, lecz dotychczas nieprzyjyci na studia. Dotyczy to r6wniez os6b 
spelniaj~cych warunki udzialu w ubieganiu siy 0 miejsca wydzielone, dla kt6rych zabraklo tych 
mlejSc. 

Sposoby klasyfikacji kandydat6w w procedurze jednolitej i w koncowej czysci procedury 
zr6znicowanej s~ podobne i mog~ obejmowac: 

- analizy dokument6w, w tym analizy dotychczasowych formalnych i nieformalnych osi~gniyc 
kandydata, 

- rozmowy kwalifikacyjn~, 

- egzamin pisernny. 

Szczeg610wy spos6b klasyfikacji kandydat6w podano w tabeli 3.1, byd~cej integraln~ czysci~ 

niniejszego zah!-cznika. Kolumny tej tabeli oznaczone cyframi 1-5 zawieraj~ odpowiednio: 

1. Wykaz kierunk6w 0 zblizonym profilu programowym, kt6rych absolwenci byd~ mogli podj~c 
studia z ewentualnym warunkiem uzupelnienia programu 0 dodatkowe przedmioty; miejsce 
oznaczone X informuje 0 mozliwosci przyjycia wyl~cznie absolwent6w studi6w pierwszego 
stopnia tego samego kierunku, 

2. W skazanie, czy bydzie stosowana jednolita czy zr6znicowana procedura kwalifikacyjna, 

3. Wymagany minimalny wynik studi6w pierwszego stopnia wyrazony w skali od dostatecznego 
(dst.) do celuj~cego (cel.), upowazniaj~cy absolwent6w podejmuj~cych studia bez zmiany 
wydzialu i kierunku studi6w, do kwalifikacji w pierwszej kolejnosci, 

4. Procentowy udzial miejsc przeznaczonych w pierwszej kolejnosci dla absolwent6w 
podejmuj~cych studia bez zmiany wydzialu i kierunku studi6w, 

5. Wskazanie sposobu kwalifikacji kandydat6w; ukosnik wskazuje na mozliwosc stosowania 
r6znych sposob6w. 

Fakt uznania przez komisjy koniecznosci uzupelnienia programu 0 dodatkowe przedmioty bydzie 
zaznaczony w decyzji 0 przyjyciu na studia. 

Wykaz wymaganych dodatkowych przedmiot6w uzupelniaj~cych dziekan przekaze kazdemu 
studentowi przed pocz~tkiem zajyc. 

Dodatkowe informacje dotycz~ce element6w uwzglydnianych przy analizie dokument6w oraz zakresy 
ewentualnych egzamin6w zostan~ podane przez Wydzialowe Komisje Rekrutacyjne na ich stronach 
internetowych z wyprzedzeniem, co najmniej dwumiesiycznym, w stosunku do pocz~tku zapis6w 
internetowych na dane studia. 
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Tabela 3.1. Parametry dla opisu zasad przyj((c na studia II stopnia 

Numer parametru proeedury 1 2 3 4 5 

Min.oeena 
% miejse Spos6b Procedura dla KIERUNEK WYDZIAt. Kierunki 0 zbliionym profi/u programowym 

kwalifikacyjna uzyskania preferen- kwalifikacji 

preferencji cyjnych kandydat6w 

Budownictwo, Ekonomia, Europeistyka, Finanse 
i Rachunkowosc, Geodezja i Kartografia, 

analiza 
Administracji i Gospodarka Przestrzenna, Inz. Srodowiska, 

dokument6w 
Administracja Nauk Ochrona D6br Kultury, Ochrona Srodowiska, zr6znicowana db 80 Irozmowa 

Spofecznych Stosunki Mi~dzynarodowe, Zarzqdzanie, 
kwalifikacyjna Zarzqdzanie i Inzyn ieria Produkcji, Politologia, 

Prawo 

Automatyka i Robotyka, 

Aerospace 
Mechaniczny Elektronika, Elektrotechnika, Energetyka, analiza 
Energetyki i Informatyka, Inz. Materiafowa, Inz. Srodowiska, jednolita dokument6w 

Engineering Lotnictwa Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, oraz egzamin 
Transport 

analiza 

Architecture Architektury Architecture and Urban Planning jednolita dokument6w 
oraz rozmowa 
kwalifikacyjna 
analiza 

Architektura Arch itektu ry Architektura i Urbanistyka zr6znicowana bdb 80 dokument6w 
oraz egzamin 

Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, analiza 
Elektroniki i Fizyka Techniczna, Fizyka, Informatyka, dokument6w 
Technik Informatyka Stosowana, Inzynieria zr6znicowana db 80 lrozmowa 

Automatyka 
Informacyjnych Biomedyczna, Matematyka, Mechatronika, kwalifikacyjna 

i Robotyka 
Teleinformatyka 

analiza 

Elektryczny 
Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, jednolita 

dokument6w 
Informatyka, Mechatronika lrozmowa 

kwalifikacyjna 
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analiza 
Intynierii 

Mechanika i Budowa Maszyn zr6tn icowana db 60 dokument6w 
Produkcji lrozmowa 

kwalifikacyjna 

Elektronika, Elektrotechnika, Energetyka, 
Mechaniczny Informatyka, Intynieria Biomedyczna, Intynieria analiza 
Energetyki i Materiafowa, Intynieria Srodowiska, Lotnictwo i zr6tnicowana db 80 dokument6w 
Lotnictwa Kosmonautyka, Mechanika i Budowa Maszyn, 

Mechatronika, Transport 
oraz egzamin 

analiza 

Mechatroniki Elektrotechnika, Mechanika i Budowa Maszyn, 
zr6tnicowana db 60 dokument6w 

Mechatronika lrozmowa 
kwalifikacyjna 
analiza 

Biotechnologia Chemiczny Int. Chemiczna i Procesowa, Int. Materiafowa, 
jednolita dokument6w 

Int. Srodowiska, Technologia Chemiczna lrozmowa 
kwalifikacyjna 
analiza 

Biotechnology Chemiczny Int . Chemiczna i Procesowa, Int. Materiafowa, 
jednolita dokument6w 

Int. Srodowiska, Technologia Chemiczna Irozmowa 
kwalifikacyjna 
analiza 

Intynierii 
X zr6tnicowana db 80 dokument6w 

Lqdowej lrozmowa 

Budownictwo Budownictwa, 
kwalifikacvjna 

Mechaniki i 
Architektura, Architektura i Urbanistyka, analiza Petrochemii ( jednolita 

PWFil ia w Intynieria srodowiska dokument6w 
Pfocku) 

analiza 
Civil Intynierii 

X jednolita dokument6w 
Engineering Lqdowej lrozmowa 

kwalifikacyjna 
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Automatyka i Robotyka, Elektronika i 
analiza Elektroniki i Telekomunikacja, Telekomunikacja, 

db 80 dokument6w Technik Elektrotechnika, Fizyka Techniczna, Fizyka, zr6tnicowana 
lrozmowa Informacyjnych Informatyka Stosowana, Int. Biomedyczna, 
kwalifikacyjna 

Computer Matematyka, Mechatronika, Teleinformatyka 

Science 
Automatyka i Robotyka, Elektronika, 

Matematyki i Elektrotechnika, Fizyka, Fizyka Techniczna, 
db 80 egzamin Nauk Informatyka Stosowana, Intynieria zr6tnicowana 

Informacyjnych Biomedyczna, Matematyka, Mechatronika, 
Teleinformatyka, Telekomunikacja 

analiza 
Electrical Automatyka i Robotyka, Elektronika i 

dokument6w Elektryczny Telekomunikacja, Energetyka, Informatyka, jednolita 
lrozmowa Engineering 

Mechatronika 
kwalifikacyjna 

Automatyka i Robotyka, Elektronika i 
analiza Elektroniki i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Fizyka 

db 80 dokument6w Elektronika Technik Techniczna, Fizyka, Informatyka, Informatyka zr6tnicowana 
lrozmowa Informacyjnych Stosowana, Int . Biomedyczna, Matematyka, 
kwalifikacyjna Mechatronika, Teleinformatyka 

analiza 
Elektrotechni- Automatyka i Robotyka, Elektronika i 

dokument6w Elektryczny Telekomunikacja, Energetyka, Informatyka, jednolita 
lrozmowa ka 

Mechatronika 
kwalifikacyjna 

Automatyka i Robotyka, 
Elektronika, Elektrotechnika, Informatyka, 

analiza Int . Chemiczna i Procesowa, 
zr6tnicowana db 80 dokument6w Energetyka 

Int. Materiafowa, Intyn ieria Srodowiska, 
oraz egzamin Lotnictwo i Kosmonautyka, Mechanika i Budowa 

Mechaniczny 
Maszyn, Mechatronika, Transport 

Energetyki i 
Lotnictwa Automatyka i Robotyka, 

Energetyka - Elektronika, Elektrotechnika, Fizyka 
analiza specjalnosc Techniczna, Informatyka, Int. Chemiczna i 

zr6tn icowana db 80 dokument6w Energetyka Procesowa, Int. Materiafowa, Int. Srodowiska, 
oraz egzamin Jqdrowa Lotnictwo i Kosmonautyka, Mechanika i Budowa 

Maszyn, Mechatronika, Transport 
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analiza 
Environmental Inzynierii 

Budownictwo, Energetyka, Ochrona Srodowiska zr6znicowana db 80 dokument6w 
Engineering Srodowiska lrozmowa 

kwalifikacyjna 

Automatyka i Robotyka, Elektronika, Elektronika 
i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Energetyka, analiza 

Fizyka 
Fizyka, Informatyka, Informatyka Stosowana, dokument6w 

Techniczna 
Fizyki Inzynieria Biomedyczna, Inz. Materiatowa, jednolita lrozmowa 

Lotnictwo i Kosmonautyka, Matematyka, kwalifikacyjna 
Mechatronika, Technologia Chemiczna, 
Technologia Nanostruktur, Teleinformatyka 

Geodezja Geodezji i 
analiza 

X zr6znicowana db 80 dokument6w 
i Kartografia Kartografii legzamin 
Global analiza 
Production 

Iniynierii Automatyka i Robotyka, Mechanika i Budowa dokument6w 
Engineering Produkcji Maszyn, Papiernictwo i Poligrafia, Zarzqdzanie 

jednolita lrozmowa 
and kwalifikacyjna I 

Management 

Administracja, Architektura i Urbanistyka, 
analiza 

Gospodarka Geodezji i dokument6w 
Przestrzenna Kartografii 

Architektura Krajobrazu, Geodezja i Kartografia, zr6znicowana db 80 lrozmowa 
Zarzqdzanie kwalifikacyjna 

Automatyka i Robotyka, Elektronika i analiza 
Elektroniki i Telekomunikacja, Telekomunikacja, dokument6w 
Technik Elektrotechnika, Fizyka Techniczna, Fizyka, zr6znicowana db 80 lrozmowa 
Informacyjnych Informatyka Stosowana, Inz. Biomedyczna, 

kwalifikacyjna 
Matematyka, Mechatronika, Teleinformatyka 

analiza 

Informatyka Elektryczny Automatyka i Robotyka, Elektronika i 
jednolita 

dokument6w 
Telekomunikacja, Elektrotechnika, Mechatronika Irozmowa 

kwalifikacyjna 

Automatyka i Robotyka, Elektronika, 
Matematyki i Elektrotechnika, Fizyka, Fizyka Techniczna, 
Nauk Informatyka Stosowana, Inzynieria zr6znicowana db 80 egzamin 
Informacyjnych Biomedyczna, Matematyka, Mechatronika, 

Teleinformatyka, Telekomunikacja 
---- ---

17 



Automatyka i Robotyka, Elektronika i 
analiza Elektroniki i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Fizyka 
dokument6w Technik Techniczna, Fizyka, Informatyka, Informatyka zr6znicowana db 80 lrozmowa Informacyjnych Stosowana, Matematyka, Mechatronika, 
kwalifikacyjna Teleinformatyka 

Inzynieria 
Biomedyczna 

Automatyka i Robotyka, Elektronika i 
analiza Telekomunikacja, Elektrotechnika, Fizyka 
dokument6w Mechatroniki Techniczna, Fizyka, Informatyka, Informatyka zr6znicowana db 60 Irozmowa Stosowana, Matematyka, Mechatronika, 
kwalifikacyjna Teleinformatyka 

Inzynieria Inzynierii Biotechnologia, Inz. Materiafowa, Inzynieria analiza 
dokument6w Chemiczna Chemicznej i Biomedyczna, Technologia Chemiczna, Ochrona zr6znicowana db 80 Irozmowa i Procesowa Procesowej Srodowiska, Inzynieria Srodowiska 
kwalifikacyjna 

Energetyka, Fizyka Techniczna, Inzynieria analiza 
Inzynieria Inzynierii Biomedyczna, Inz. Chemiczna i 

zr6znicowana db 80 dokument6w 
Materiafowa Materiafowej Procesowa, Mechanika i Budowa Maszyn, lrozmowa 

Technologia Chemiczna kwalifikacyjna 

analiza 
Inzynieria Inzynierii Budownictwo, Energetyka, Ochrona Srodowiska zr6znicowana db 80 dokument6w 
Srodowiska Srodowiska lrozmowa 

kwalifikacyjna 

Automatyka i Robotyka, 

Lotnictwo i 
Mechaniczny Elektronika, Elektrotechnika, Energetyka, analiza 

Kosmonautyka 
Energetyki i Informatyka, Inz. Materiafowa, Inz. Srodowiska, zr6znicowana db 80 dokument6w 
Lotnictwa Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, oraz egzamin 

Transport 

analiza 

Management Zarzqdzania 
Administracja, Ekonomia, Finanse i jednolita 

dokument6w 
Rachunkowos6 lrozmowa 

kwalifikacyjna 

Matematyki i 
analiza 
dokument6w 

Matematyka Nauk Fizyka, Informatyka zr6znicowana db 80 lrozmowa 
Informacyjnych kwalifikacyjna 
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analiza 
Inzynierii Automatyka i Robotyka, Papiernictwo i 

jednolita 
dokument6w 

Produkcji POligrafia, Zarzqdzanie i Inzynieria Produkcji lrozmowa 
kwalifikacyjna 

Automatyka i Robotyka, 
Mechaniczny Elektronika, Elektrotechnika, Energetyka, analiza 
Energetyki i Informatyka, Inz. Biomedyczna, Inz. zr6zn icowana db 60 dokument6w 

Mechanika 
Lotnictwa Materiafowa, Inz. Srodowiska, Lotnictwo i oraz egzamin 

i Budowa 
Kosmonautyka, Mechatronika, Transport 

Maszyn 
Samochod6w i analiza 

Maszyn Mechatronika, Automatyka i Robotyka, Transport jednolita 
dokument6w 
lrozmowa 

Roboczych 
kwalifikacyjna 

Budownictwa, 
Mechaniki i 

analiza Petrochemii Mechatronika, Automatyka i Robotyka jednolita dokument6w (PW Filia w 
Pfocku) 

analiza 

Mechatronics Mechatroniki Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, 
jednolita 

dokument6w 
Mechanika i Budowa Maszyn Irozmowa 

kwalifikacyjna 
analiza 

Mechatroniki Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, 
zr6znicowana db 60 

dokument6w 
Mechanika i Budowa Maszyn lrozmowa 

Mechatronika kwalifikacyjna 

Samochod6w i analiza 

Maszyn Automatyka i Robotyka, Mechanika i Budowa 
jednolita 

dokument6w 

Roboczych Maszyn lrozmowa 
kwalifikacyjna 
analiza 

Ochrona Inzynierii 
Biotechnologia, Inzynieria Srodowiska zr6znicowana db 80 dokument6w 

Srodowiska Srodowiska Irozmowa 
kwalifikacyjna 
analiza 

Papiernictwo Inzynierii 
X jednolita 

dokument6w 
i Poligrafia Produkcji lrozmowa 

kwalifikacyjna 
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Automatyka i Robotyka, Elektronika, Elektronika 
analiza i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Fizyka, 
dokument6w Photonics Fizyki Fizyka Techniczna, Informatyka, Informatyka jednolita lrozmowa Stosowana, Inzynieria Materiatowa, 
kwalifikacyjna Mechatronika, Teleinformatyka 

Automatyka i Robotyka, Elektron ika, 

Mechaniczny 
Elektrotechnika, Fizyka, Informatyka, Inzynieria 

analiza Power Chemiczna i Procesowa, Inzynieria Materiatowa, 
Engineering Energetyki i 

Inzynieria Srodowiska, Lotnictwo i jednolita dokument6w 
Lotnictwa 

Kosmonautyka, Mechanika i Budowa Maszyn, oraz egzamin 

Mechatronika, Transport 

analiza 

Chemiczny 
Biotechnologia, Chemia, Int . Chemiczna i 

jednolita dokument6w 
Procesowa, Inzyn ieria Materiatowa Irozmowa 

Technologia 
kwalifikacyjna 

Chemiczna Budownictwa, 
Mechaniki i 

analiza Petrochemii Inzynieria Chemiczna i Procesowa jednolita 
dokument6w (PWfilia w 

Ptocku) 

Automatyka i Robotyka, Elektronika i 
analiza 

Telecommuni-
Elektroniki i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Fizyka, 

dokument6w 
cations 

Technik Informatyka, Informatyka Stosowana, Inz. zr6zn icowana db 80 lrozmowa 
Informacyjnych Biomedyczna, Matematyka, Mechatronika, 

kwalifikacyjna 
Teleinformatyka 

Automatyka i Robotyka, Elektronika i 
analiza 

Telekomunika-
Elektron iki i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Fizyka, 

dokument6w 
cja Technik Informatyka, Informatyka Stosowana, Inz. zr6znicowana db 80 lrozmowa 

Informacyjnych Biomedyczna, Matematyka, Mechatronika, 
kwalifikacyjna 

Teleinformatyka 

analiza 

Transport Transportu Wszystkie kierunki techniczne zr6znicowana db 80 dokument6w 
lrozmowa 
kwalifikacyjna 

Administracja, Bezpieczer'lstwo Publiczne analiza 
Zarzqdzanie Zarzqdzan ia Ekonomia, Finanse i Rachunkowosc, zr6znicowana db 80 dokument6w 

Zarzadzanie i Inzynieria Produkcji 
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Irozmowa 
kwalifikacyjna 

analiza 
Inzyn ierii Automatyka i Robotyka, Mechanika i Budowa zr6znicowana db 60 dokumentow 

Zarzqdzanie 
Produkcji Maszyn, Papiernictwo i Poligrafia, Zarzqdzanie Irozmowa 

kwalifikacyjna 
i Inzynieria 

analiza Produkcj i 
dokument6w 

Zarzqdzan ia Wszystkie kierunki techniczne, Zarzqdzanie zr6znicowana db 80 Irozmowa 
kwalifikacyjna 
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zal,!cznik nr 4 do uchwaly Senatu PW nr 300IXLVIII/201 5 z dnia 20.05.201 5 

Terminy rozpocz~cia i zakonczenia rekrutacji 

Terminy podane w ponizszych tabelach Sq. terminami podstawowymi. W szczeg61nych przypadkach 
na wniosek Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna moze przedluzyc 
okres rekrutacji dla dane go kierunku, stopnia, formy i profilu studi6w. 

Tabela 4.1 Studia stacjoname, rekrutacja na semestr zimowy 2016/2017 

~ 
Studia I stopnia Studia II stopnia 

Poczqtek Zakor'lczenie Poczqtek Zakor'lczenie 
rejestracji rejestracji rejestracji rejestracji 

kandydat6w kandydat6w kandydat6w kandydat6w 

Arch itektu ra 4.05.2016 23.05.2016 2.08.2016 29.08.2016 

Architecture nd nd 1.04.2016 30.06.2016 
Kierunki prowadzone 
w PW w Warszawie 
opr6cz prowadzonych 20.05.2016 2.07.2016 2.08.2016 29.08.2016 
przez wydziat 
Architektury, 
Kierunki prowadzone 20.05.2016 13.07.2016 2.08.2016 29.08.2016 w PW filii w Ptocku 

Osoby aplikujq.ce na polskoj((zyczne studia I stopnia i posiadajq.cy zagraniczne swiadectwo ukonczenia 
szkoly sredniej, sq. zobowiq.zani do zdawania egzamin6w przedmiotowych i rejestrujq. si(( jako 
kandydaci, do dnia 23.05 2016 r. 

Tabela 4.2 Studia stacjoname, rekrutacja na semestr letni 2016/2017 

~ 
Studia Istopnia Studia II stopnia 

Poczqtek Zakor'lczenie Poczqtek Zakor'lczenie 
rejestracji rejestracji rejestracji rejestracji 

kandydat6w kandydat6w kandydat6w kandydat6w 
Kierunki, prowadzone 9.12.2016 2.01.2017 10.01.2017 6.02.2017 
w PW w Warszawie, 
Kierunki prowadzone nd nd 10.01.2017 6.02.2017 
w PW filii w Ptocku 
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Tabela 4.3 Studia niestacjonarne, rekrutacja na semestr zimowy 2016/2017 

~ 
Studia I stopnia Studia II stopnia 

Poczqtek Zakonczenie Poczqtek Zakonczenie 
rejestracji rejestracji rejestracji rejestracji 

kandydat6w kandydat6w kandydat6w kandydat6w 

Architektura 4.05.2016 23.05.2026 2.08.2016 29.08.2016 

Kierunki opr6cz 
Architektury, 2.08.2016 29.08.2016 2.08.2016 29.08.2016 
prowadzone w PW w 
Warszawie 
Kierunki prowadzone 

2.08.2016 29.08.2016 2.08.2016 29.08.2016 
w PW filii w Ptocku 
Studia administrowane 
przez Osrodek 1.06.2016 16.09.2016 1.06.2016 16.09.2016 
Ksztatcenia Na 
Odlegtosc 

Tabela 4.4 Studia niestacjonarne, rekrutacja na semestr letni 2016/2017 

~ 
Studia Istopnia Studia II stopnia 

Poczqtek Zakonczenie Poczqtek Zakonczenie 
rejestracji rejestracji rejestracji rejestracji 

kandydat6w kandydat6w kandydat6w kandydat6w 
Kierunki prowadzone 

10.01.2017 6.02.2017 10.01.2017 6.02.2017 w PW w Warszawie 
Kierunki prowadzone 

nd nd 10.01.2017 6.02.2017 w PW filii w Ptocku 
Studia administrowane 
przez Osrodek 

9.12.2016 8.02.2017 9.12.2016 8.02.2017 Ksztatcenia Na 
Odlegtosc 
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