
REGULAMIN WYBORU SPECJALNOŚCI 

Studia I stopnia kierunek Papiernictwo i poligrafia, 

Wydział Mechaniczny Technologiczny 

Politechnika Warszawska 
(dla studentów 3 semestru studiów w roku akademickim 2022/23)  

 

1. Wykaz oferowanych specjalności dla kierunku Papiernictwo i Poligrafia (PiP) stanowi stałą ofertę dydaktyczną 

Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Dziekan Wydziału corocznie aktualizuje maksymalną liczbę studentów 

danej specjalności, biorąc pod uwagę obsadę kadrową oraz zaplecze dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć.  

2. Wybór specjalności dokonywany jest przez studentów kierunku PiP na semestrze trzecim (studia stacjonarne) 

spośród dwóch oferowanych: 

1) Grafika Komputerowa i Technologie Cyfrowe w Poligrafii (ozn. GK), 

2) Technologia Poligrafii i Produkcji Opakowań (ozn. GP).  

3. Obie specjalności powinny zostać zaprezentowane przez Kierownika Zakładu Technologii Poligraficznych oraz 
wykładowców, przedstawicieli specjalności podczas spotkania informacyjnego. Dokładny termin spotkania podany 
zostanie studentom oraz osobom prowadzącym spotkanie nie później niż 14 dni przed wyznaczoną datą spotkania.  

4. Spotkania informacyjne, podczas których prezentowane są poszczególne specjalności, organizowane w godzinach 

uzgodnionych z Dziekanem i prowadzone są przez Kierownika Zakładu Technologii Poligraficznych, opiekuna 

kierunku PiP oraz wykładowców, przedstawicieli specjalności. Zakończenie akcji informacyjnej powinno nastąpić 

w pierwszym tygodniu grudnia. W organizację spotkań mogą być zaangażowani przedstawiciele samorządu 

studenckiego.  

5. Limit miejsc dla każdej specjalności ustalony zostaje w wyniku podzielenia liczby studentów uprawnionych do 

wyboru specjalności podzielonej przez liczbę uruchamianych specjalności. W roku akademickim 2022/23 dla 

studentów uruchomione będą obie oferowane specjalności, przy czym liczebność grup nie może być mniejsza niż 8 

oraz nie większa niż 12 osób; w przypadku większej liczby studentów powinna to być wielokrotność ww. liczebności. 

Specjalność zostanie uruchomiona, jeśli deklaracji jej wyboru dokona minimum 8 osób; w przypadku przekroczenia 

limitu miejsc tworzących 1 grupę (12 osób) limit miejsc może zostać zwiększony pod warunkiem, że liczba osób 

chętnych na daną specjalność utworzy więcej grup o liczebności nie mniejszej niż 8 i nie większej niż 12 osób. 

6. W trakcie spotkania przedstawione będą kryteria przyjęć na specjalności oraz harmonogram wyboru specjalności. 

Czas przeznaczony na prezentację jednej specjalności nie może przekroczyć 15-20 minut (łącznie z dyskusją). 

Specjalności prezentowane są w kolejności alfabetycznej.  

7. Wyznaczenie terminu zapisów na specjalności następuje nie później niż 7 dni przed ich rozpoczęciem. Termin 

zapisów wyznacza Dziekan.  

8. W ustalonym terminie student składa deklarację wyboru 1 z 2 specjalności. Składanie deklaracji wyboru specjalności 

realizowane jest w elektronicznym systemie obsługi dziekanatu i trwa nie krócej niż 2 dni.  

9. Za deklaracje błędne uznaje się te deklaracje, gdzie student nie wybrał żadnej z dwóch oferowanych specjalności 

lub wybrał obie.  

10. W oparciu o prawidłowo wypełnione i złożone deklaracje dziekanat tworzy listę rankingową, której podstawą jest 

średnia ocen z zakończonych semestrów. Dziekanat przygotowuje listy rankingowe: zbiorczą (całego rocznika) oraz 

oferowanych specjalności – uwzględniając poszczególne preferencje studentów. 

11. Procedura przydziału na spec na studiach stacjonarnych:  

Na daną specjalność zostaną zakwalifikowani studenci, którzy na liście rankingowej preferencji pierwszej zajmują 

miejsca od pierwszego do miejsca określonego przez wartość limitu miejsc obliczoną zgodnie z punktem 5 

niniejszego Regulaminu. W przypadku, jeżeli liczba chętnych przekroczy limit określony w punkcie 5 pozostali 

studenci zostaną przydzieleni na drugą specjalność, chyba że limit miejsc na wybraną specjalność zostanie 

zwiększony (warunek opisany w punkcie 5). Zakwalifikowanie studenta na przydzieloną specjalność następuje 

w momencie dokonania rejestracji na semestr kolejny. Decyzja przydziału na specjalność jest ostateczna i nie 

podlega zmianie w przypadku działań rejestracyjnych Dziekana.  

12. Jeżeli student nie złoży deklaracji lub złoży błędną, to decyzję o przydziale studenta do konkretnej specjalności 

podejmuje Dziekan. W takiej sytuacji średnia ocen uzyskana przez studenta nie będzie brana pod uwagę. 



13. Po przydzieleniu na specjalność, studenci skierowani na powtarzanie semestru w kolejnym roku akademickim 

automatycznie są kierowani na wybraną wcześniej specjalność pod warunkiem, że specjalność ta w danym roku 

akademickim zostanie uruchomiona.  

14. Odwołania od decyzji o przydzielonej specjalności, składane przez studentów w ciągu 5 dni roboczych po 

otrzymaniu decyzji, rozpatruje KOMISJA w składzie:  

a. Prodziekan ds. Kształcenia i Organizacji Studiów, 

b. Zastępca dyrektora ds. Dydaktycznych IMIP, 

c. Opiekun kierunku PiP. 

w terminie 5 dni roboczych od chwili zakończenia procedury przydziału specjalności. Decyzja KOMISJI jest 

ostateczna.  

15. Ostateczne zakończenie akcji wyboru specjalności powinno nastąpić do dnia 15 stycznia.  

 


