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ZARZĄDZENIE DZIEKANA NR 10/2012-2016 

z dnia 3 grudnia 2013 r. 

W związku z § 9 ust. 1 i ust. 10, § 4 ust. 10 oraz § 24 ust. 2 Regulaminu Studiów Wyższych w 

Politechnice Wrocławskiej wprowadzam na okres kadencji  

 

PROCEDURĘ PODZIAŁU STUDENTÓW NA SPECJALNOŚCI NA 

PROWADZONYCH KIERUNKACH STUDIÓW 

 

ZAKRES PROCEDURY 

Procedura obejmuje wszystkich studentów studiów I-go stopnia na Wydziale Podstawowych 

Problemów Techniki studiujących na kierunkach, na których wprowadzono podział na 

specjalności, w semestrze poprzedzającym studiowanie z podziałem na specjalności, oraz 

wszystkich studentów studiów II-go stopnia studiujących na kierunkach, na których 

wprowadzono podział na specjalności, przed wyborem specjalności. 

Przedmiotem procedury jest tryb podziału studentów na specjalności w ramach odbywanego 

kierunku studiów na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. 

 

OPIS POSTĘPOWANIA W RAMACH PROCEDURY 

1. Przewodniczący Komisji Programowej dla danego kierunku z odpowiednim 

wyprzedzeniem składa wniosek do Prodziekana ds. Studenckich o wyrażenie zgody na 

zorganizowanie na danym kierunku spotkania ze studentami kierunku celem przedstawienia 

oraz opisania specyfiki specjalności prowadzonych na kierunku. Spotkanie takie może odbyć 

się po decyzji Dziekana, ustalającej wykaz oraz dopuszczalną ze względu na liczbę studentów 

na danym kierunku liczbę specjalności, ale przed upłynięciem terminu składania deklaracji 

przez studentów w sprawie preferencji w wyborze specjalności. 

2. Przed rozpoczęciem składania przez studentów deklaracji w sprawie preferencji w wyborze 

specjalności Kolegium Dziekańskie określa, jakie specjalności na kierunkach będą 

uruchamiane, oraz przedziały liczb studentów na poszczególnych specjalnościach, biorąc pod 

uwagę postanowienia Zarządzenia Rektora w sprawie wprowadzenia zasad zlecania zajęć 

dydaktycznych i rozliczania pensum dydaktycznego w danym roku akademickim, oraz 

uwarunkowania dydaktyczne Wydziału. 

3. Postanowienie Kolegium Dziekańskiego o uruchamianych specjalnościach i przedziałach 

liczb studentów na tych specjalnościach jest podawane do wiadomości zainteresowanych 

studentów (gabloty informacyjne, Internet – strona Wydziału PPT). Kolegium Dziekańskie 

może ustalić dodatkowe wymagania dotyczące np. średniej ocen lub posiadanego przez 

studenta deficytu, przy wyborze szczególnie preferowanych specjalności. 

4. W terminie podanym dla każdego kierunku (gabloty informacyjne, Internet – strona 

Wydziału PPT) student ma obowiązek zredagować w systemie Edukacja.CL deklarację 

wyboru specjalności, uwzględniając swoje preferencje dla wszystkich, przewidzianych do 

uruchomienia specjalności na danym kierunku. Podpisana deklaracja, z wyliczoną średnią 

kwalifikacyjną oraz deficytem punktowym, musi zostać złożona w dziekanacie Wydziału PPT 

w wyznaczonym terminie. 
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5. Głównym kryterium decydującym o przydziale do specjalności dla studentów I-go stopnia 

studiów jest średnia kwalifikacyjna studenta, uzyskana w okresie poprzedzającym semestr, w 

którym dokonywany jest podział na specjalności dla studiów I-go stopnia. Jako średnią 

kwalifikacyjną przyjmuje się średnią arytmetyczną uzyskaną za okres dotychczasowych 

studiów.  

6. W przypadku studiów II-go stopnia, jeśli jest to konieczne, kryterium decydującym o 

przydziale do specjalności dla studentów II-go stopnia studiów jest średnia arytmetyczna, 

obliczana na podstawie ocen uzyskanych w czasie dotychczasowych studiów II-go stopnia. 

Dla studentów studiów II-go stopnia rozpoczynających studia na specjalnościach od 

pierwszego semestru kryterium decydującym jest ocena końcowa za studia pierwszego 

stopnia. 

7. Studentom, którzy nie złożą deklaracji preferencji w terminie określonym w pkt. 4, zostaje 

przypisana średnia kwalifikacyjna równa zero. Deklaracje złożone po upływie ustalonego 

terminu lub deklaracje nieprawidłowo wypełnione są rozpatrywane również, jako niezłożone, 

tzn. ze średnią kwalifikacyjną równą zero. Tacy studenci zostają przydzieleni do specjalności 

wskazanych przez Prodziekana ds. Studenckich. Są to na ogół specjalności, na których 

istnieją jeszcze wolne miejsca. 

8. Podziału studentów na specjalności dokonuje Prodziekan ds. Studenckich na podstawie 

zasady polegającej na doborze studentów według kolejności od najwyższej średniej 

kwalifikacyjnej do najniższej średniej kwalifikacyjnej, rozpatrując po kolei preferencje, 

złożone przez każdego studenta. 

9. W terminie dwóch tygodni od wyznaczonego przez dziekana terminu składania deklaracji 

każdy student otrzymuje (w systemie Edukacja.CL) na studencką skrzynkę mailową 

postanowienie Prodziekana ds. Studenckich o przydzieleniu do specjalności, wysyłaną przez 

dziekanat Wydziału PPT. 

10. Odwołania od postanowienia Prodziekana ds. Studenckich o przydzieleniu do 

specjalności, złożone przez studentów w ciągu dwóch tygodni po otrzymaniu postanowienia, 

rozpatruje Dziekan w terminie do końca semestru. Decyzja Dziekana jest ostateczna. 

11. Szczegółowy harmonogram realizacji procedury podziału na specjalności na Wydziale 

PPT w danym roku akademickim jest ustalany przez Prodziekana ds. Studenckich. 

12. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej procedurze decyzję podejmuje Prodziekan 

ds. Studenckich lub Kolegium Dziekańskie. 

 

 

 

        

    DZIEKAN 

      Dr hab. Marian Hotloś, prof. nadzw. 

 

 

 

 

 


