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Uchwala nr 401IXLVIII/2016 

Senatu Politechniki Warszawskiej 

z 18 maja 16 r. 

w warunk6wi 
fonn tych na pm;ZC;1:egOln 

Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia lipca 2005 r. Prawo 0 szkolnictwie Vv)'zszym 
U. z 20 r. poz. z p6in. zm.) uchwala co nastypuje: 

§ 1 

lJlJUlL.l\J przeprowadzana na: 
studia stacjonarne stopnia umozliwiajqce uzyskanie inZynieranUJ;a(Tr\ 

albo licencjata, w tym studia w jyzyku 

zaoczne na odleglos6 Internet); 
umozliwiajqce uzyskanie tytulu zawodowego magistra 

4) ",auu,,,, tytulu zawodowego magistra 
Internet). 

kierunk6w studi6w i 	 studi6w prowadzonych 
iJv•.,"'....,<.,""F-,VJLUV j ednostki 

Rekrutacja bydzie przez i na poszczeg61ne 
programy ksztalcenia prowadzone na r6znych kierunkach studi6w i formach 0 

oraz poziomach 

3. 	 na studia podejmuj e Wydzialowa Rekrutacyjna 
Rekrutacyjna Od tych komisji odwolanie 

do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. 

Liczby o okreSlonym kierunku i formie oraz 
jednostki, w tym liczby dla 

studi6w stacjonarnych w uczelni publicznej oraz liczby 
zosta6 na w wyniku efektow 

uchwale ustalajqcej tych 

5. Kandydat na 	 stopnia, kt6ry jest studentem 
okreslonego 	 kierunku, fonny i profilu studi6w Politechniki moze 

przyj yty na ten sam kierunek, fonny i studi6w. 

1) 	 dojrzalosci za posrednictwem Krajowego 

kandydata ocen z maturalnego system 

3) do Biura Przyj y6 na Studia, ocen z 

alba; 




4) 	 tenninowe spelnienie wymagan niezbydnych dla przeprowadzenia procedury potwierdzenia 
efektow uczenia siy albo; 

5) 	 przystqpienie do egzaminu kwalifikacyjnego. 

Osoby zakwalifikowane na studia Sq obowiqzane do zlozenia wymaganych dokurnentow 
w wyznaczonym tenninie. Niezlozenie dokurnentow w tym tenninie jest jednoznaczne z 
rezygnacjq z podjycia studiow na kierunku studiow i wydziale, na ktore kandydat zostal 
zakwalifikowany. Szczegolowe zasady kwalifikacji na studia wymienione w ust. 1 pkt 1 podane 
Sq w zalqczniku nr 2 do uchwaly. 

7. 	 Warunkiem ubiegania siy 0 przyjycie na studia wymienione w ust. 1 pkt 2 jest intemetowe 
zarejestrowanie siy kandydata, w wyznaczonym tenninie, w systemie REKRUTACJA, tenninowe 
wniesienie oplaty rekrutacyjnej oraz zlozenie wymaganych dokumentow. Przy przyjyciach 
obowiqzywac bydq nastypujqce zasady rekrutacji: 

1) dla kandydatow na studia na kierunku Architektura zostanie przeprowadzona kwalifikacja 
kandydatow zgodnie z zasadami podanymi w zalqczniku nr 2; uwzglydni ona oceny 
przedmiotowe i wyniki sprawdzianu ocemaj'fcego predyspozycje do studiow 
architektonicznych. K walifikacja zostanie przeprowadzona wspolnie dla kandydatow na 
studia niestacjoname i stacjoname; 

2) na pozostalych kierunkach studiow, jezeli liczba kandydatow nie przekroczy liczby miejsc 
przyjyci zostanq wszyscy zgloszeni kandydaci. Wydzialowa Komisja Rekrutacyjna moze 
jednak ustalic minimalnq wymaganq liczby punktow kwalifikacyjnych; 

3) jeSli liczba kandydatow przekroczy liczby miejsc, zostanie przeprowadzona kwalifikacja 
kandydatow zgodnie z zasadami podanymi w zalqczniku nr 2. 

8. 	 Warunkiem ubiegania siy 0 przyjycie na studia wymienione w ust. 1 pkt 3 i ust. 1 pkt 4 jest 
intemetowe zarejestrowanie siy kandydata w systemie REKRUTACJA w wyznaczonym tenninie, 
tenninowe wniesienie oplaty rekrutacyjnej oraz zlozenie wymaganych dokumentow. Postypowanie 
kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia ocenia stopien przygotowania i predyspozycje 
kandydatow do podjycia tych studiow. Szczegolowe zasady przeprowadzania postypowania 
kwalifikacyjnego na poszczegolne wydzialy i prowadzone przez te wydzialy kierunki studiow 
opisuje zalqcznik nr 3. Zasady te okreSlajq kierunki studiow pierwszego stopnia, ktorych 
ukonczenie urnozliwia podjycie studiow drugiego stopnia na danym kierunku oraz okreslajq fonny 
sprawdzania przygotowania do tych studiow. Kandydatowi, ktorego kompetencje uzyskane w 
wyniku ukonczenia studiow pierwszego stopnia lub potwierdzonych efektow uczenia siy, rozniq siy 
od kompetencji oczekiwanych od kandydata podejmujqcego rozpatrywane studia drugiego stopnia, 
Wydzialowa Komisja Rekrutacyjna moze w decyzji 0 przyjyciu wskazac koniecznosc uzupelnienia 
brakow kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych przez dziekana dodatkowych zajyc w 
wymiarze nieprzekraczajqcym 30 punktow ECTS. Dla osob przyjytych na studia drugiego stopnia, 
posiadajqcych dyplom licencjata uzyskany po studiach 6-semestralnych, wymagane jest uzyskanie 
na studiach drugiego stopnia 120 punktow ECTS. 

9. 	 0 przyjycie na studia wymienione w ust. 1 pkt 3 i ust. 1 pkt 4 mogq takze ubiegac siy kandydaci, 
ktorzy spelnili warunki wymienione w uchwale Senatu w sprawie potwierdzania efektow uczenia 
siy i ktorym, zgodnie z procedurami przewidzianymi w wyzej wymienionej uchwale uznano, ze 
efekty uczenia siy uzupelniajq kompetencje fonnalne w stopniu wystarczajqcym do podjycia 
studiow na danym kierunku. 

10. Zasady wymienione 	 w ust. 1-9 dotyczq obywateli polskich oraz cudzoziemcow majqcych 
uprawnienia do podejmowania i odbywania ksztalcenia na zasadach obowiqzujqcych obywateli 
polskich. Przyjycia na studia pozostalych cudzoziemcow, odbywajq siy zgodnie z odrybnymi 
przepisami dotyczqcymi odbywania studiow przez cudzoziemcow. 
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11. Tenniny rozpoczycia i zakonczenia rekrutacji podane s~ w zal~czniku nr 4. 

12. Szczeg6ly organizacyjne przeprowadzenia dzialan rekrutacyjnych ustali Rektor w dokumencie: 
"Zasady i organizacja przyjyc na studia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 
2017/2018". 

§2 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

Sekretarz Senatu Rektor 

19?JOU eui.,icL 
mgr Beata Dobrzeniecka P~nZ. Jan Szmidt 
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