PROJEKT z dnia 11.05.2020

Regulamin wyboru specjalności
Studia I stopnia
kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,
Wydział Inżynierii Produkcji
Politechnika Warszawska
(dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/21)

1. Wykaz oferowanych specjalności dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
stanowi stałą ofertę dydaktyczną Wydziału Inżynierii Produkcji. 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 z grupy specjalności
przedstawionych w ofercie edukacyjnej. Wybór specjalności następuje na semestrze
czwartym (studia stacjonarne).
3. Aktualna oferta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wydziału.
4. W roku akademickim 2021/2022 ustala się dolny limit miejsc w jednej grupie na 10
studentów.
5. W ustalonym terminie student składa deklarację wyboru specjalności poprzez
zapisanie się na JEDNĄ wybraną przez siebie specjalność. Składanie deklaracji wyboru
specjalności realizowane jest w elektronicznym systemie obsługi na platformie USOS
Web i trwa nie krócej niż 2 dni. Zadeklarowanie przez studenta więcej niż jednej
specjalności spowoduje unieważnienie wszystkich jego głosów.
6. W oparciu o prawidłowo wypełnione i złożone deklaracje dziekanat tworzy listę
rankingową, której podstawą jest średnia ocen z trzech zakończonych semestrów
studiów. Dziekanat przygotowuje listy rankingowe: zbiorczą (całego rocznika) oraz
oferowanych specjalności – uwzględniając poszczególne preferencje studentów.
7. Uruchomione zostaną specjalności, w których liczba deklaracji studentów będzie
wystarczjąca. W przypadku jeżeli kilka specjalności będzie miało równą liczbą chętnych
decyzję ostateczną podejmie dziekan, po konsultacji z dyrekcjami zainteresowanych
instytutów WIP.
8. Ostateczne 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.
9. 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.
10. 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.
11. Odwołania od decyzji o przydzielonej specjalności, składane przez studentów
w ciągu dwóch tygodni po otrzymaniu decyzji, rozpatruje KOMISJA w składzie:
o Prodziekan,
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o Zastępcy ds. Dydaktycznych Dyrektorów Instytutów prowadzących zajęcia dla
kierunku MiBM,
o Opiekunowie specjalności
w terminie 14 dni roboczych od chwili zakończenia procedury przydziału specjalności.
Decyzja KOMISJI jest ostateczna.
12. Ostateczne zakończenie akcji wyboru specjalności powinno nastąpić do dnia 30
czerwca 2021r.

