
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASADY WYBORU SPECJALNOŚCI PRZEZ STUDENTÓW 
WYDZIAŁU CYBERNETYKI WAT 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



§ 1. Zasady ogólne wyboru specjalności 

1. Studenci Wydziału Cybernetyki WAT, przed realizacją przedmiotów z 
grupy specjalistycznych/wybieralnych, dokonują wyboru specjalności w 
ramach kierunku studiów: informatyka oraz kryptologia i 
cyberbezpieczeństwo.  

2. Na studiach I stopnia (cywilnych) wybór specjalności odbywa się w 
trakcie 4-ego semestru studiów.  

3. Na jednolitych studiach magisterskich (wojskowych) wybór specjalności 
odbywa się w trakcie 5-ego semestru studiów.  

4. Dziekan Wydziału Cybernetyki, w porozumieniu z dyrektorami 
instytutów profilujących poszczególne specjalności, w przypadku 
studiów I stopnia, corocznie w terminie do końca marca określa liczbę 
miejsc na każdej specjalności.  

5. Studenci za pośrednictwem systemów E-dziekanat i USOS mają dostęp 
do planów studiów na wszystkich proponowanych specjalnościach.  

6. Studenci jednolitych studiów magisterskich są rekrutowani na 
specjalności w ramach limitów określonych przez gestorów kierunków. 
 

§ 2. Przebieg procedury wyboru specjalności 
 

1. Wybór specjalności odbywa się w systemie E-dziekanat lub innym 
wskazanym przez Dziekana. 

2. Bezpośrednio przed uruchomieniem procedury naboru prodziekan ds. 
kształcenia i rozwoju oraz dyrektorzy instytutów zapoznają studentów z 
harmonogramem i szczegółowymi zasadami wyboru specjalności. 

3. Student wybiera jedną ze specjalności w ramach kierunku studiów. 
4. W systemie tworzone są listy rankingowe studentów chętnych na 

poszczególne specjalności. 
5. System szereguje studentów zgodnie z wyliczoną wartością punktową 

bazującą na wszystkich ocenach uzyskanych podczas zaliczeń i 
egzaminów. 

6. Po zakończonej procedurze wyboru prodziekan ds. kształcenia i rozwoju 
zatwierdza wybór studentów. 

7. Studenci, którzy znajdują się na miejscach, które nie mieszczą się w 
ramach limitu na danym kierunku oraz studenci, którzy nie dokonali 



wyboru, przypisywani są przez prodziekana ds. kształcenia i rozwoju, do 
specjalności, na której pozostały wolne miejsca. 

8. W przypadku pytań lub uwag student w terminie 7 dni od daty 
zakończenia wyboru może złożyć stosowny wniosek do Dziekana. 
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

9. Bezpośrednio po zatwierdzeniu procedury wyboru specjalności odbywa 
się wybór grup studenckich.  
 

§ 3. Zasady wyliczania oceny średniej 
 

1. Wyliczona przez system ocena średnia obejmuje wszystkie moduły i 
rygory programu studiów realizowane w semestrach: 
- od I do III, w przypadku studiów I stopnia; 
- od I do IV, w przypadku jednolitych studiów magisterskich. 

2. Do średniej ocen liczone są wszystkie kolejne podejścia do zaliczeń i 
egzaminów. 

3. Każda forma zajęć w ramach przedmiotu (ćwiczenia, laboratoria, 
seminaria, projekt), która jest zaliczana na ocenę liczbową lub „zal”, 
wnoszą do średniej tyle punktów, ile stanowi ocena. 

4. W przypadku modułów zaliczanych na ocenę ogólną po uzyskaniu 
zaliczenia (ocena „zal”) przypisuje się 4 punkty. 

5. W przypadku modułów zaliczanych na ocenę ogólną, jeśli student nie 
uzyskał zaliczenia (ocena „nzal”) przypisuje się 2 punkty. 


