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ZASADY 

WYBORU KIERUNKU STUDIÓW PRZEZ STUDENTÓW 

WYDZIAŁU CYBERNETYKI WAT PRZYJĘTYCH NA 

STUDIA WYŻSZE I STOPNIA W WYNIKU REKRUTACJI 

WSPÓLNEJ NA KIERUNKI INFORMATYCZNE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDZIAŁ CYBERNETYKI 

Warszawa 2019  



 

§ 1. Zasady ogólne wyboru kierunku studiów 

1. Podstawy prawne: 

1) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, art.69, ust. 4). 

2) Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 

Dąbrowskiego nr 94/WAT/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia 

warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla 

poszczególnych kierunków studiów wyższych na rok akademicki 2018/2019. 

Załącznik nr 1, § 1 ust.3. 

2. Studenci cywilni przyjęci na studia wyższe I stopnia (inżynierskie) w wyniku rekrutacji 

wspólnej na trzy kierunki informatyczne: „informatyka”, „informatyka w medycynie” 

oraz „kryptologia i cyberbezpieczeństwo” do końca I roku studiów podejmują decyzje 

o docelowym kierunku studiów.  

3. Na kierunkach studiów wymienionych w pkt. 2 pierwszy rok studiów realizowany jest 

według wspólnego programu studiów. 

4. Dziekan Wydziału określa corocznie, najpóźniej do końca marca, limity miejsc na 

poszczególne kierunki informatyczne: „informatyka”, „informatyka w medycynie” oraz 

„kryptologia i cyberbezpieczeństwo”. 

5. Kierunek studiów może zostać uruchomiony, jeżeli zostanie wybrany przez co najmniej 

35 studentów. 

6. Niniejsze zasady nie dotyczą studentów – kandydatów na żołnierzy zawodowych, 

którzy są rekrutowani bezpośrednio na określone kierunki studiów, w ramach limitów 

przyjęć określonych przez Ministra Obrony Narodowej. 

§ 2. Przebieg procedury wyboru kierunku studiów 

1. Rozpoczęcie procedury poprzedzone jest przeprowadzeniem spotkań informacyjnych 

ze studentami, terminy których udostępniane są studentom z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

2. Wybór kierunku studiów następuje w okresie dwóch tygodni od zakończenia 

zasadniczej sesji egzaminacyjnej po semestrze letnim. 

3. Student po zalogowaniu się do e-dziekanatu określa swoje preferencje dotyczące 

kierunku studiów informatycznych, na którym chce kontynuować studia. Określenie 

preferencji odbywa się poprzez uszeregowanie według malejących priorytetów 

kierunków, którymi student jest zainteresowany. 

4. Dla każdego z kierunków, w ramach których prowadzona była rekrutacja wspólna 

tworzona jest lista rankingowa z liczbą dostępnych miejsc określonych przez dziekana. 

Imię i nazwisko każdego studenta jest umieszczane tylko na jednej liście. 

5. W przypadku braku określenia preferencji, o których mowa w pkt. 3 lub określenia ich 

w sposób uniemożliwiający umieszczenie nazwiska studenta na jednej z list 



rankingowych (np. poprzez niewskazanie drugiego lub trzeciego kierunku) decyzję 

o przypisaniu studenta do kierunku studiów podejmuje dziekan. 

6. Podstawą do umieszczenia nazwiska studenta na liście rankingowej każdego kierunku 

studiów jest średnia arytmetyczna ważona z ocen uzyskanych przez studenta w trakcie 

pierwszego roku studiów, przy czym pod uwagę brane są tylko wartości ocen 

uzyskanych przez studenta w pierwszym terminie zasadniczej sesji egzaminacyjnej, 

odpowiednio po semestrze zimowym i letnim. 

7. Sposób ważenia ocen branych do wyznaczenia średniej, o której mowa w pkt. 6 jest 

zróżnicowany dla poszczególnych kierunków w sposób uwzględniający ich specyfikę.  

8. Po zakończeniu zasadniczej sesji egzaminacyjnej po semestrze letnim dla każdego 

studenta wyznaczane są trzy średnie (jedna dla każdego kierunku), o których mowa 

w pkt. 6. Wartości tych średnich są udostępnione studentom w e-dziekanacie. 

9. W terminie 7 dni od opublikowania w e-dziekanacie średnich z ocen branych pod uwagę 

w procedurze przypisania studenta do kierunku studiów student może wnieść do 

prodziekana ds. kształcenia zastrzeżenia co do wartości wyliczonych średnich. 

10. Listy rankingowe dla poszczególnych kierunków studiów informatycznych tworzone są 

w następujący sposób:  

1) w pierwszej kolejności następuje próba umieszczenia nazwiska studenta na 

liście związanej z kierunkiem wskazanym przez niego na pierwszym miejscu, 

uwzględniając wartość średniej arytmetycznej ważonej ocen z przedmiotów 

określonych dla tego kierunku; 

2) jeśli wartość średniej jest zbyt niska, aby możliwe było umieszczenie nazwiska 

studenta na liście rankingowej związanej z kierunkiem wskazanym przez niego 

na pierwszym miejscu, następuje próba umieszczenia nazwiska studenta na 

liście związanej z kierunkiem wskazanym przez niego na drugim miejscu, 

uwzględniając wartość średniej ocen z przedmiotów określonych dla tego 

kierunku; 

3) jeśli wartość średniej jest zbyt niska, aby możliwe było umieszczenie nazwiska 

studenta na liście rankingowej związanej z kierunkiem wskazanym przez niego 

na drugim miejscu, nazwisko studenta jest umieszczane na liście związanej 

z kierunkiem wskazanym przez niego na trzecim miejscu. 

11. Przypisanie studenta do określonego kierunku studiów następuje w wyniku 

umieszczenia jego imienia i nazwiska na liście rankingowej związanej z danym 

kierunkiem studiów. 

12. Wyniki przypisania studentów do kierunków studiów są udostępniane w e-dziekanacie. 

 

 

§ 3. Zasady wyliczania średniej arytmetycznej ważonej  

1. Średnia arytmetyczna ważona, o której mowa w § 2 ust. 6, obejmuje wszystkie rygory 

przedmiotów kształcenia podstawowego i kierunkowego programu studiów 

realizowanych w trakcie pierwszego roku studiów, uzyskanych przez studentów 



w pierwszych terminach zimowej i letniej zasadniczej sesji egzaminacyjnej 

i wyznaczana jest według wzoru: 
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gdzie: 

s – średnia arytmetyczna ważona, 

L – liczba przedmiotów bloków kształcenia podstawowego i kierunkowego,  

Li – liczba rygorów i-tego przedmiotu, 

ijs  – ocena z j-tego rygoru i-tego przedmiotu, 

ijw  – waga j-tego rygoru i-tego przedmiotu. 

 

2. Oceny z każdego rygoru przedmiotów branych pod uwagę do wyznaczenia średniej, 

o której mowa w pkt. 1 są ważone w zależności od kierunku studiów w następujący 

sposób: 

    Kierunek studiów 

   I IwM KiC 

1 Matematyka I 2 2 2 

2 Matematyka II 2 2 2 

3 Analiza matematyczna 1 1 1 

4 Fizyka I 1 2 1 

5 Matematyka dyskretna 2 2 2 

6 Teoria grafów i sieci  2 2 2 

7 Rachunek prawdopodobieństwa  1 1 2 

8 Teoretyczne podstawy informatyki  2 1 1 

9 Wprowadzenie do programowania  2 2 2 

10 Architektura i organizacja komputerów I  1  1 1 

11 Podstawy techniki komputerów  1 1 1 

12 Podstawy podzespołów komputerów  2 2 1 

13 Architektura i organizacja komputerów II  2 2 2 

14 Algorytmy i struktury danych  2 2 2 

15 Teoria informacji i kodowania  2 2 2 

16 Programowanie niskopoziomowe i analiza kodu  1 1 2 

 Liczba przedmiotów z wagą 2 10 10 10 

I – „informatyka” 

IwM – „informatyka w medycynie” 

KiC – „kryptologia i cyberbezpieczeństwo” 



3. Brak oceny w pierwszym terminie zaliczenia lub egzaminu z określonego przedmiotu 

jest interpretowane jako ocena niedostateczna (2,0). 

4. W przypadku studenta, który z powodu usprawiedliwionych nieobecności nie uzyskał 

oceny z przedmiotu branego pod uwagę przy wyznaczeniu średnich, o których mowa 

w § 2 pkt 6, prodziekan ds. kształcenia podejmuje decyzję o: 

a) zaliczeniu do średniej pierwszej oceny uzyskanej przez studenta po upływie jego 

usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, pod warunkiem jej pojawienia się 

w systemie USOS do momentu rozpoczęcia procedury wyboru kierunku studiów; 

b) pominięciu przedmiotu w wyznaczaniu średniej arytmetycznej ważonej. 

 


