
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ZASADY WYBORU SPECJALNOŚCI PRZEZ STUDENTÓW 

WYDZIAŁU CYBERNETYKI WAT 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa 2019 



§ 1. Zasady ogólne wyboru specjalności 

1. Studenci studiujący w Wydziale Cybernetyki  WAT, przed realizacją modułów 
specjalistycznych wybierają specjalność studiów w ramach danego kierunku 
studiów. 

2. Na kierunkach: informatyka, informatyka w medycynie oraz kryptologia i 
cyberbezpieczeństwo wybór specjalności odbywa się w trakcie 4 semestru 
studiów. 

3. Dziekan Wydziału, w porozumieniu z dyrektorami instytutów profilujących 
poszczególne specjalności, najpóźniej do końca marca, określa corocznie, 
liczbę miejsc dla każdej specjalności, w ramach prowadzonych kierunków 
studiów. 

4. Bezpośrednio przed uruchomieniem procedury naboru prodziekan ds. 
kształcenia zapoznaje studentów z zasadami wyboru specjalności.  

5. Studenci za pośrednictwem e-dziekanatu mają dostęp do planów studiów na 
wszystkich specjalnościach występujących w ramach kierunku studiów. 

6. Studenci wojskowi, są rekrutowani na specjalności w ramach limitów 
określonych przez gestorów kierunków studiów. 

§ 1. Przebieg procedury wyboru specjalności 

1. Wybór specjalności odbywa się w systemie e-dziekanat. 

2. Prodziekan ds. kształcenia, najpóźniej do 10 kwietnia wprowadza do systemu 
limity przyjęć na poszczególne specjalności, zgodnie z decyzją dziekana. 

3. Wybór specjalności studiów trwa w terminie od 12 do 19 kwietnia.  

4. Student po zalogowaniu się do e-dziekanatu wybiera jedną ze specjalności w 
ramach kierunku studiów.   

5. Po wybraniu specjalności system przypisuje studentowi wyliczoną ocenę 
średnią, na dzień rozpoczęcia naboru, ze wszystkich uzyskanych modułów 
kształcenia, układając listę rankingową. 

6. Student na bieżąco może śledzić swoją pozycję na liście rankingowej 
wszystkich proponowanych specjalności  studiów. 

7. W razie potrzeby, do czasu zamknięcia procedury wyboru, student może 
zmienić wybraną specjalność studiów. 

8. Bezpośrednio po zakończonej procedurze wyboru, prodziekan ds. kształcenia 
zatwierdza wybór studentów. 

9. 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, do specjalności na której 
pozostały wolne miejsca. 

10. Student po przypisaniu do danej specjalności, po zalogowaniu się do                        
e-dziekanatu, otrzymuje informację na jaki kierunek został zakwalifikowany. 



11. W przypadku wątpliwości co do wyliczonej oceny średniej, student w terminie 
7 dni od daty zakończenia wyboru, może złożyć stosowny wniosek do 
dziekana. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

12. Bezpośrednio po zatwierdzeniu procedury wyboru specjalności w sposób 
analogiczny odbywa się wybór grup studenckich. Trwa on w terminie od 29 
kwietnia do 10 maja.  

  § 3. Zasady wyliczania oceny średniej  

1. Wyliczona przez system ocena średnia obejmuje wszystkie moduły i rygory 
programu studiów realizowane w semestrach 1-3. 

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

3. Moduł lub jego część (ćwiczenia, laboratoria, seminaria, projekt) zaliczane na 
ocenę, wnoszą do średniej tyle punktów ile stanowi ocena. 

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

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


