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ZASADY WYBORU SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA
NA WYDZIALE INŻYNIERII MECHANICZEJ WAT

1.

Studia na poszczególnych specjalnościach rozpoczynają się począwszy od piątego
semestru.

2.

W danym roku akademickim studenci dokonują wyboru specjalności, spośród
specjalności prowadzonych na wydziale kierując się własnymi zainteresowaniami.

3.

Liczba osób w specjalności na dany rok akademicki określona zostanie w decyzji
dziekana wydziału.

4.

Podział studentów na specjalności kształcenia odbywa się po zakończeniu
trzeciego semestru studiów na podstawie rankingu i złożonych wniosków. Student
wg rankingu jest kierowany na pierwszą wskazaną we wniosku specjalność
kształcenia, jeżeli nie ma miejsc na drugą, itd.

5.

Przystępując do wyboru specjalności student składa, w terminie od 1 do 15 marca
danego roku, w dziekanacie wniosek o przyjęcie na specjalność kształcenia.
Wniosek należy złożyć na formularzu pobranym z dziekanatu. W dniach
bezpośrednio poprzedzających składanie wniosków prodziekan ds. kształcenia
(studenckich) lub kierownik dziekanatu organizuje i przeprowadza ze studentami
spotkania, na których przedstawiane są charakterystyki wszystkich specjalności.

6.

Bezpośrednio przed składaniem przez studentów wniosków, na wydziale
zorganizowany jest tzw. „Dzień otwarty specjalności”, wolny od zajęć. W tym dniu
student ma możliwość zapoznania się ze specyfiką prowadzonych specjalności
bezpośrednio w katedrach.
7. Ranking studentów ustala się wg stanu na koniec trzeciego semestru biorąc
pod uwagę:
a) liczbę uzyskanych punktów ECTS po 3 semestrach,
b) średnią ocen z semestrów I-III (dla przedmiotów niezaliczonych przyjmuje się
ocenę 2),
c) liczbę i rodzaj brakujących egzaminów i zaliczeń.
W rankingu nie uwzględnia się ocen
humanistycznych i wychowania fizycznego.
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8. Lista studentów przyjętych na poszczególne specjalności kształcenia zostaje
ogłoszona i podana do wiadomości studentów do dnia 15 kwietnia danego roku
akademickiego.
9. Student, który nie złoży wniosku w wyznaczonym terminie, zostanie skierowany
na specjalność kształcenia, na której zostały wolne miejsca.
10. W uzasadnionych przypadkach student może złożyć do Dziekana wniosek
o indywidualne rozpatrzenie sprawy związanej z wyborem specjalności
kształcenia. Sprawy dotyczące zmiany specjalności kształcenia mogą być
zgłaszane w ciągu 5 dni roboczych po ogłoszeniu do wiadomości studentów listy
z podziałem na specjalności.
11. W sprawach nie objętych zasadami decyduje Dziekan.

Harmonogram wyboru specjalności
-

do 20 marzec - termin złożenia w dziekanacie Wydziału deklaracji o wyborze
specjalności,

-

30 marzec -termin ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych do poszczególnych
specjalności,

-

15 kwiecień - termin ogłoszenia zatwierdzonej przez Dziekana listy podziału
studentów na specjalności.
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