
Regulamin Procedury kwalifikacyjnej 

na studia stacjonarne drugiego stopnia na Wydziale MEiL 

 

Zgodnie z uchwałą Senatu PW nr 300/XLVIII/2015 z dnia 20.05.2015 

oraz uchwałą Rady Wydziału MEiL nr 26/XXI/2016 z dnia 22.03.2016 kandydatów 

na studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) rozpoczynające się 

od semestru zimowego oraz letniego roku akademickiego 2016/17 

obowiązuje Regulamin Procedury kwalifikacyjnej o następującej treści: 

 

1. Kandydaci zobowiązani są do napisania egzaminu kwalifikacyjnego, który organizowany 

jest jeden raz w każdej rekrutacji (osobno przed semestrem letnim i zimowym). 

1. Członkami Komisji Egzaminu Kwalifikacyjnego, powoływanymi przez Dziekana 

Wydziału na roczną kadencję są: 

a) Prodziekan – jako Przewodniczący 

b) Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – jako Zastępca 

Przewodniczącego. 

c) dwóch do pięciu pracowników Wydziału posiadających co najmniej stopień 

naukowy doktora nauk technicznych i co najmniej 5 letni okres pracy na 

Wydziale na stanowisku dydaktycznym lub naukowo-dydaktycznym – jako 

egzaminatorzy. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący lub Zastępca 

Przewodniczącego może także pełnić funkcję jednego z egzaminatorów. 

2. Egzamin przeprowadzany jest w jednym terminie dla wszystkich programów 

kształcenia (kierunków studiów), ale pytania na każdym z nich mogą być inne. 

Programy anglojęzyczne traktowane są jako odpowiedniki programów 

polskojęzycznych, a egzamin dla osób znających język polski odbywa się w tym 

języku. 

3. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej, chyba że liczba chętnych nie 

przekracza 6 osób na jeden program kształcenia. Wówczas Przewodniczący może 

zarządzić egzamin dla tego kierunku w formie rozmowy kwalifikacyjnej. 

4. Egzamin składa się z dwóch części.  

a) Część pierwsza obejmuje zagadnienia wymagane na egzaminie dyplomowym 

dla studentów pierwszego stopnia na Wydziale MEiL – zakres pytań 

wydziałowych, oraz znajomość matematyki i fizyki w zakresie szkoły 

ponadgimnazjalnej na poziomie matury rozszerzonej.  

b) Część druga obejmuje zagadnienia wymagane na egzaminie dyplomowym dla 

studentów pierwszego stopnia na Wydziale MEiL – zakres pytań kierunkowych 

dla kandydatów na odpowiedni program kształcenia. 

5. O dokładnym terminie egzaminu oraz miejscu i czasie jego trwania kandydaci 

informowani są za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż na 7 dni 

przed datą egzaminu. 



6. O wynikach egzaminu kandydaci informowani są nie później niż następnego dnia po 

jego przeprowadzeniu. Informacja udzielana jest w dziekanacie Wydziału oraz 

wysyłana pocztą elektroniczną na adres kandydata. 

7. W celu zaliczenia egzaminu należy uzyskać co najmniej po 50% punktów z obu 

części egzaminu wymienionych w punkcie 4. 

8. Odwołania od wyniku egzaminu można składać pisemnie do Dziekana Wydziału 

MEiL w terminie nie późniejszym niż 3 dni po ogłoszeniu wyników. 

9. Na podstawie sumarycznej liczby punktów z obu części egzaminu tworzona jest lista 

rankingowa. O zakwalifikowaniu na studia decyduje limit miejsc oraz miejsce na 

liście rankingowej. 

2. W dalszej procedurze uczestniczą wyłącznie kandydaci, którzy zaliczyli egzamin 

z wynikiem pozytywnym. 

3. Z egzaminu zwolnieni są absolwenci Wydziału MEiL, którzy uzyskali dyplom inżyniera 

nie wcześniej niż 5 lat przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów drugiego stopnia, 

z oceną łączną nie mniejszą niż dobra. 

4. W przypadku zbyt dużych różnic programowych pomiędzy programem studiów 

inżynierskich na Wydziale MEiL i programem studiów inżynierskich ukończonych przez 

kandydata, niemożliwych do uzupełnienia w ramach dostępnej liczby punktów ECTS, 

Przewodniczący może podjąć decyzję o nieprzyjęciu na studia bez kierowania na egzamin 

sprawdzający. 

5. Kandydaci posiadający wyjątkowo dobre wyniki z poprzednich okresów edukacji mogą, 

na podstawie decyzji Przewodniczącego, być zwolnieni z konieczności zdawania 

egzaminu, uzyskując maksymalną liczbę punktów. Dotyczy to zwłaszcza kandydatów, 

którzy ukończyli studia z oceną celującą lub jej odpowiednikiem. 

6. Po analizie wyników dotychczasowych studiów, oraz egzaminu lub rozmowy 

kwalifikacyjnej kandydatowi mogą być wyznaczone przedmioty ze studiów pierwszego 

stopnia do uzupełnienia podczas studiów drugiego stopnia. 

 


