
Zalqcznik nr 3 do uchwaly Senatu PW nr 40 1IXLVIII/20 16 z dnia 18.05.2016 r. 

Zasady kwalifikacji kandydatow na studia drugiego stopnia 
w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 201712018 

Warunkiem koniecznym przyjycia na studia drugiego stopnia na okreslonym kierunkujest: 

- ukonczenie studi6w pierwszego stopnia lub jednolitych studi6w magisterskich oraz, 

- posiadanie kompetencji umozliwiajqcych podjycie tych studi6w. 

Decyzje 0 przyjyciu na studia drugiego stopnia podejmujq Komisje Rekrutacyjne odpowiednich 
wydzial6w, dzialajqce wedlug podanych dalej zasad. 

W pierwszym etapie Komisja ocenia, na podstawie uzyskanych informacji, czy kandydat aplikujqcy 
na studia drugiego stopnia na danym kierunku studi6w posiada kwalifikacje i kompetencje konieczne 
do przyj ycia go na postulowane studia. 

Uznaje siy, ze takie kompetencje posiadajq: 

- kandydaci, kt6rzy ukonczyli studia pierwszego stopnia lub studia jednolite, na tym samym 
kierunku studi6w, co studia drugiego stopnia na kt6re aplikujq, 

- kandydaci, kt6rzy ukonczyli studia na kierunkach 0 zblizonym zakresie programowym 
do kierunku studi6w drugiego stopnia, jezeli po uzupelnieniu programu 0 dodatkowe 
przedmioty w wymiarze nie wiykszym niz 30 punkt6w ECTS, mozliwe bydzie uzyskanie 
przez nich dyplomu ukonczenia tych studi6w, 

- inni kandydaci, kt6rych kompetencje, uzyskane w spos6b formalny, pozaformalny 
lub nieformalny, Komisja, uwzglydniajqc organizacjy i procedury potwierdzania efekt6w 
uczenia siy ustalone przez Senat oceni, jako umozliwiajqce uzyskanie kompetencji 
wymaganych dla wydania dyplomu po uzupelnieniu programu ksztalcenia 0 dodatkowe 
przedmioty w wymiarze nie wiykszym niz 30 punkt6w ECTS, 

Na tym etapie Komisja analizuje zlozone dokumenty pod wzglydem formalnym i merytorycznym, 
i moze zaprosic kandydata na rozmowy kwalifikacyjnq lub egzamin. 

lezeli liczba kandydat6w, zakwalifikowanych w pierwszym etapie, nie przekroczy liczby oferowanych 
miejsc, wszyscy kandydaci zostanq przyjyci na studia. 

Komisja moze r6wniez podjqc decyzjy 0 nieuruchomieniu studi6w w przypadku, gdy liczba 
zakwalifikowanych kandydat6w bydzie zbyt mala. 

lezeli liczba wstypnie zakwalifikowanych os6b przekroczy liczby miejsc, uruchamia silt drugi etap 
kwalifikacji. 

Drugi etap kwalifikacji na studia moze przebiegac wedlugjednego ze sposob6w: 

- wedlug jednolitej procedury, 

- ze zr6znicowaniem procedur dla r6znych grup kandydat6w. 

Zr6znicowanie procedur polega na tym, ze pewna liczba miej sc, nie wiyksza niz okreslona 
w procentach cZysc liczby miejsc mozliwych do obsadzenia, jest przeznaczona w pierwszej kolejnosci 
dla os6b kontynuujqcych studia na tym samym wydziale i kierunku studi6w. 0 miejsca 
te mogq siy ubiegac osoby, kt6re ukonczyly studia pierwszego stopnia z wynikiem studi6w r6wnym, 
co najmniej wynikowi okreslonemu dla danego kierunku studi6w na danym wydziale. lezeli liczba 
kandydat6w spelniajqcych ten warunek jest wiyksza niz liczba wydzielonych miejsc, 0 przyjyciu 

12 



w tej czysci procesu kwalifikacji decyduje wynik studiow okreslony zgodnie z zasadq podanq w 
regulaminie studiow PW. 

Nastypnie odbywajq siy przyjycia na pozostale wolne miejsca. Oceniani Sq wszyscy kandydaci, 
wstypnie zakwalifikowani, lecz dotychczas nieprzyjyci na studia. Dotyczy to rowniez osob 
spelniajqcych warunki udzialu w ubieganiu siy 0 miejsca wydzielone, dla ktorych zabraklo tych 
mlejSc. 

Sposoby klasyfikacji kandydatow w procedurze jednolitej i w koncowej czysci procedury 
zroznicowanej Sq podobne i mogq obejmowac: 

- analizy dokumentow, w tym analizy dotychczasowych fonnalnych i niefonnalnych osiqgniyc 
kandydata, 

- rozmowy kwalifikacyjnq, 
- egzamm plsemny. 

Szczegolowy sposob klasyfikacji kandydatow podano w tabeli 3.1, bydqcej integralnq czysciq 
niniejszego zalqcznika. Kolumny tej tabeli oznaczone cyframi 1-5 zawierajq odpowiednio: 

a. Wykaz kierunkow 0 zblizonym profilu programowym, ktorych absolwenci bydq mogli podjqc 
studia z ewentualnym warunkiem uzupelnienia programu 0 dodatkowe przedmioty; miejsce 
oznaczone X infonnuje 0 mozliwosci przyjycia wylqcznie absolwentow studiow pierwszego 
stopnia tego samego kierunku, 

b. Wskazanie, czy bydzie stosowanajednolita czy zroznicowana procedura kwalifikacyjna, 

c. Wymagany minimalny wynik studiow pierwszego stopnia wyraZony w skali od dostatecznego 
(dst.) do celujqcego (cel.), upowazniajqcy absolwentow podejmujqcych studia bez zmiany 
wydzialu i kierunku studiow, do kwalifikacji w pierwszej kolejnosci, 

d. Procentowy udzial miejsc przeznaczonych w pierwszej 
podejmujqcych studia bez zmiany wydzialu i kierunku studiow, 

kolejnosci dla absolwentow 

e. Wskazanie sposobu kwalifikacji kandydatow; ukosnik wskazuje na mozliwosc stosowania 
roznych sposobow. 

Fakt uznania przez komisjy koniecznosci uzupelnienia programu 0 dodatkowe przedmioty bydzie 
zaznaczony w decyzji 0 przyjyciu na studia. 

Wykaz wymaganych dodatkowych przedmiotow uzupelniajqcych dziekan przekaZe kazdemu 
studentowi przed poczqtkiem zajyc. 

Dodatkowe infonnacje dotyczqce element6w uwzglydnianych przy analizie dokumentow oraz zakresy 
ewentualnych egzaminow zostanq po dane przez Wydzialowe Komisje Rekrutacyjne na ich stronach 
internetowych z wyprzedzeniem, co najmniej dwumiesiycznym, w stosunku do poczqtku zapis6w 
internetowych na dane studia. 
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3.1. na II 

ksztalcenia 

Numer parametru 

Kierunek IIfry"", ...,ulI 
Kierunki 0 zblizonym profi/u programowym I 

Architektura Architektura i 

"7t.1C'!'lr:!ln;!... 

I %
Procedura stud. dla 

ftu/~IiF;""~,.,.uin~ 

kandydat6w 

analiza 
dokument6w

dbzr6znicowana 80 
Irozmowa 
kwalifikac 

analiza 
I zr6znicowana bdb dokument6w80 

analiza 
I dokument6wdb 80zr6znicowana 

lrozmowa 

analiza 
dokument6w 
Irozmowa 
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Mechanika Budowa I\n",C7\1n 

--. 


analiza 
dokument6w

zroznico wana db 60 
Irozmowa 

Lotnictwa 

Mechatroniki Mechanika i Budowa 

zr6znico wana 

Mechatronika 

analiza 
db 80 dokument6w 

oraz 

Elektroniki i 
Technik 

Int. Chemiczna i Inz. 
Inz. Technoloaia Chemiczna 

x 

analiza 
I dokument6wdb 60zr6znico wana 

lrozmowa 
kwalifikac 
analiza 
dokument6w 

::1 

I dokument6wdb 80zr6znicowana 
lrozmowa 

analiza 
dokument6w 

analiza 
I dokument6wdb 80zr6znico wana 

Irozmowa 

zr6znic owana db 80 
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analiza 

Techniczna 

Przestrzenna 

i 'Io....J~V\.Pt..;LJI I 

I V_rt,...,l"'1r...."fii 

Elektroniki 
Technik 

I r,\lvl'It.~r'l.\.AlO 

zr6znicowana 

zroznicowana 

X zr6znicowana 

zroznicowana 

zr6znicowana 

Elektrotech
nika 

80db 

db 80 

db 80 

db 80 

db 80 

analiza 

analiza 
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i 

I 

Elektryczny 
Automatyka i Robotyka, Elektronika i 
Telekomunikacja, Elektrotechnika, Mechatronika 

jednolita 

analiza 
dokument6w 
Irozmowa 
kwalifikacyjna 

Matematyki i 
Nauk 
I nformacyjnych 

Automatyka i Robotyka, Elektronika, 
Elektrotechnika, Fizyka, Fizyka Techniczna, 
Informatyka Stosowana, Inzynieria 
Biomedyczna, Matematyka, Mechatronika, 
Teleinformatyka, Telekomunikacja 

zr6znicowana db 80 egzamin 

Inzynieria 

Elektroniki i 
Technik 
Informacyjnych 

Automatyka i Robotyka, Elektronika i 
Telekomunikacja, Elektrotechnika, Fizyka 
Techniczna, Fizyka, Informatyka, Informatyka 
Stosowana, Matematyka, Mechatronika, 
Teleinformatyka 

zr6znicowana db 80 

analiza 
dokument6w 
Irozmowa 
kwalifikacyjna 

Biomedyczna 

Mechatroniki 

Automatyka i Robotyka, Elektronika i 
Telekomunikacja, Elektrotechnika, Fizyka 
Techniczna, Fizyka, Informatyka, Informatyka 
Stosowana, Matematyka, Mechatronika, 
Teleinformatyka 

zr6znicowana db 60 

analiza 
dokument6w 
lrozmowa 
kwalifikacyjna 

Inzynieria 
Chemiczna i 
Procesowa 

Inzynierii 
Chemicznej i 
Procesowej 

Biotechnologia, Inz. Materiatowa, Inzynieria 
Biomedyczna, Technologia Chemiczna, Ochrona 
Srodowiska, Inzynieria Srodowiska 

zr6znicowana db 80 

analiza 
dokument6w 
Irozmowa 
kwalifikacyjna 

Energetyka, Fizyka Techniczna, Inzynieria analiza 
Inzynieria 
Materiatowa 

Inzynierii 
Materiatowej 

Biomedyczna, Inz. Chemiczna i 
Procesowa, Mechanika i Budowa Maszyn, 

zr6znicowana db 80 
dokument6w 
Irozmowa 

Technologia Chemiczna kwalifikacyjna 

Inzynieria 
Srodowiska 

Instalacji 
Budowlanych, 
Hydrotechniki i 
Inzynierii 
Srodowiska 

Budownictwo, Energetyka, Ochrona Srodowiska zr6znicowana db 80 

analiza 
dokument6w 
Irozmowa 
kwalifikacyjna 
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Lotnictwo i 
I zr6znicowana db 

zr6tnicowana db 

zr6znicowana db 

Samochod6w i 

Mechatroniki zr6znicowana db 

Samochodow 
Mechanika i Budowa 

zr6znicowana db 

j analiza 
Kosmo- I Enerqetvki i Iinformatvka. Int. Materiafowa. Inz. 80 dokument6w 

oraz 

dokument6w
80 Irozmowa 

kwalifikacvina 

dokument6w 
Irozmowa 
kwalifikacvina 

60 Idokumentow 
analiza 

Lotnictwa Int. Srodowiska. Lotnictwo i oraz 

Mechanika i 
Budowa 

I analiza 

analiza 
dokument6w 

analiza 
dokument6w

60 
Irozmowa 
kwalifikac

Mechatronika 
analiza 
dokument6w 
lrozmowa 

analiza 

Ochrona 
 dokument6w80 

Irozmowa 
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analiza 
Papiernictwo i Inzynierii 

X jednolita 
dokumentow 

Poligrafia Produkcji Irozmowa 
kwalifikacyjna 
analiza 

Chemiczny 
Biotechnologia, Chemia, Inz. Chemiczna i 

jednolita 
dokumentow 

, Procesowa, I nzynieria Materiafowa lrozmowa 
I kwalifikacyjna 

Technologia 
Budownictwa,Chemiczna 
Mechaniki i 

analiza
Petrochemii Inzynieria Chemiczna i Procesowa jednolita dokument6w
(PW Filia w 
Pfocku) 

Automatyka i Robotyka, Elektronika i analiza 
Telekomunika-

Elektroniki i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Fizyka, dokumentow 
cja 

Technik Informatyka, Informatyka Stosowana, Inz. zroznicowana db 80 
Irozmowa

Informacyjnych Biomedyczna, Matematyka, Mechatronika, 
kwalifikacyjna

Teleinformatyka 

analiza 

Transport Transportu Wszystkie kierunki techniczne zr6znicowana db 80 dokumentow 
lrozmowa 
kwalifikacyjna 

Administracja, Bezpieczenstwo Publiczne analiza 

Zarzqdzanie Zarzqdzania 
Ekonomia, Finanse i Rachunkowosc, 

zroznicowana db 80 dokument6w 
Zarzqdzan ie i Inzynieria Produkcji , lrozmowa 

kwalifikacyjna 
analiza 

Inzynierii Automatyka i Robotyka, Mechanika i Budowa zroznicowana db 60 dokumentow 

Zarzqdzanie i 
Produkcji Maszyn, Papiernictwo i Poligrafia, Zarzqdzanie Irozmowa 

kwalifikacyjna
Inzynieria 

analizaProdukcji 
dokumentow

Zarzqdzania Wszystkie kierunki techniczne, Zarzqdzanie zrMnicowana db 80 
lrozmowa 
kwalifikacyjna 

Programy ksztalcenia w j~zyku angie/skim 

Kierunek: Min. wynik 
% miejsc Spos6bnazwa Procedura stud. d/a 

angloj~zyczna 
Wydzial Kierunki 0 zbliionym profilu programowym kwalifikacyjna uzyskania 

preferen kwalifikacji 

Inazwa polska preferencji cyjnych kandydat6w 
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analiza 
Arch itectu re 
IArchitektura 

Architektury Architecture and Urban Planning jednolita 
dokument6w 
oraz rozmowa 
kwalifi kacyj na 

Aerospace 
Engineering 
ILotn ictwo i 
Kosmonautyka 

Mechaniczny 
Energetyki i 
Lotnictwa 

Automatyka i Robotyka, 
Elektronika, Elektrotechnika, Energetyka, 
Informatyka, Inz. Materiatowa, Int. Srodowiska, 
Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, 
Transport 

jednolita 
analiza 
dokument6w 
oraz egzamin 

analiza 
Biotechnology 
IBiotechnologia 

Chemiczny 
Inz. Chemiczna i Procesowa, Inz. Materiatowa, 
Inz. Srodowiska, Technologia Chemiczna 

jednolita 
dokument6w 
Irozmowa 
kwalifikacyjna 

Civil 
Engineering 
IBudown ictwol 

Inzynierii 
Lqdowej 

X jednolita 

analiza 
dokument6w 
lrozmowa 
kwalifika9'jna 

Computer 
Science 

Elektron iki i 
Technik 
Informacyjnych 

Automatyka i Robotyka, Elektronika i 
Telekomunikacja , Telekomunikacja, 
Elektrotechnika, Fizyka Techniczna, Fizyka, 
Informatyka Stosowana, Inz. Biomedyczna, 
Matematyka, Mechatronika, Teleinformatyka 

zr6znicowana db 80 

analiza 
dokument6w 
Irozmowa 
kwalifikacyjna 

Iinformatyka 
Matematyki i 
Nauk 
Informacyjnych 

Automatyka i Robotyka, Elektronika, 
Elektrotechnika, Fizyka, Fizyka Techniczna , 
Informatyka Stosowana, Inzynieria 
Biomedyczna, Matematyka, Mechatronika, 

zr6znicowana db 80 egzamin 

Teleinforma!1'ka, Telekomunikacja 
Electrical 
Engineering 
IElektrotechni
ka 

Elektryczny 
Automatyka i Robotyka, Elektronika i 
Telekomunikacja, Energetyka, I nformatyka, 
Mechatronika 

jednolita 

analiza 
dokument6w 
Irozmowa 
kwalifikacyjna 

Environmental 
Engineering 
II nzynieria 
Srodowiskal 

Instalacji 
Budowlanych, 
Hydrotechniki i 
Inzynierii 
Srodowiska 

Budownictwo, Energetyka, Ochrona Srodowiska zr6znicowana db 80 

analiza 
dokument6w 
lrozmowa 
kwalifikacyjna 

Management 
IZarzqdzanie Zarzqdzania 

Administracja, Ekonomia, Finanse i 
Rachunkowosc 

jednolita 

analiza 
dokument6w 
Irozmowa 
kwalifikacyj n a 
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db 80 

Mechanics and 
Machine 
IMechanika 

Budowa 
Maszvn 

Mechatronics 
IMechatronika 

Photonics 
IFotonika 

Power 

Telecommuni
cations 
lTelekomunika-

Mechanika i Budowa 
)",Iinr<:>fi<:o 

Samochod6w i 

Mechatroniki 

Lotnictwa 

zrozn icowan a 

analiza 
dokument6w 
Irozmowa 

analiza 
dokumentow 
Irozmowa 

analiza 
dokument6w 
Irozmowa 

analiza 
dokument6w 
Irozmowa 

analiza 
dokument6w 
oraz 

analiza 
dokument6w 
Irozmowa 


