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Wybór specjalności, bloków dyplomujących oraz przedmiotów fakultatywnych 

1. CEL 

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad wyboru fakultatywnych treści kształcenia 

oraz ich zatwierdzanie. Instrukcja dotyczy studentów wszystkich stopni kształcenia 

Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie oraz organów odpowiedzialnych za 

tworzenie oferty fakultatywnej i kryteriów jej wyboru. 

2. OPIS POSTĘPOWANIA 

Programy kształcenia zawierają treści do swobodnego wyboru przez studentów w ilości 

minimum 30% punktów ECTS. 

Do grupy tej zalicza się: języki obce, wychowanie fizyczne, przedmioty z modułu 

ogólnouczelnianego, seminaria dyplomowe, specjalności i bloki dyplomujące. 

W przypadku przedmiotów takich jak: języki obce, wychowanie fizyczne, przedmioty z 

modułu ogólnouczelnianego oraz przedmiotów z zakresu nauk humanistycznych i 

społecznych wyboru przedmiotu dokonuje student zapisując się poprzez system 

informatyczny. Wybór dokonywany jest spośród oferty przygotowanej przez biuro 

kształcenia UWM. 

2.1. Wybór specjalności/bloku kształcenia na I stopniu kształcenia wszystkich kierunków 

Informacja o konieczności wyboru specjalności jest podana w informatorach i innych 

materiałach rekrutacyjnych, a także w opisie sylwetki absolwenta i w programach studiów. 

Dodatkowo informacje te są przekazywane studentom podczas spotkań władz Wydziału z 

Samorządem i posiedzeń Rady Dziekańskiej. 

Procedurę podziału na specjalności/bloki dyplomujące rozpoczyna Prodziekan ds. 

kształcenia na początku semestru IV na kierunkach Energetyka, MiBM, Mechatronika, 

powiadamiając studentów poprzez starostę roku o konieczności wyboru specjalności/bloku 

dyplomującego. Jednocześnie Prodziekan ds. kształcenia przedstawia stanowisko kolegium 

dziekańskiego ws. maksymalnej liczby grup (limity przyjęć) każdej specjalności oraz 

wytyczne ws. kryteriów wyboru, które oparte są o zasadę pierwszeństwa wyboru na 

podstawie dotychczasowej średniej ze studiów. 

Decyzja Kolegium Dziekańskiego o liczbie grup specjalności/bloków dyplomujących jest 

oparta o analizę zasadę równomierności obciążenia dydaktycznego Katedr (dostępność 

laboratoriów, pensum kadry). 

Na prośbę studentów możliwe jest zorganizowanie spotkania z pracownikami wydziału na 

którym przedstawiana jest charakterystyka poszczególnych specjalności/bloków 

dyplomujących. 

Specjalność/blok dyplomujący nie może być powołany przy liczbie osób poniżej minimalnej 

liczebności grupy małej studenckiej zgodnej z aktualną uchwałą senatu UWM w Olsztynie.  

Starosta roku, najpóźniej 1 czerwca przekazuje propozycje listy osób zapisanych na 

poszczególne specjalności/bloki dyplomujące do Prodziekana ds. kształcenia. W trakcie 

zapisu na specjalność/blok dyplomujący student wskazuje preferowaną kolejność wyboru 
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specjalności/bloku dyplomującego.  Na podstawie otrzymanej listy Prodziekan sporządza 

podział studentów na specjalności/bloki dyplomujące. W przypadkach spornych Prodziekan 

podejmuje decyzję na podstawie średniej z toku studiów, a także możliwości kontynuowania 

studiów dualnych przez studentów objętych tą formą studiów. 

Wstępne listy studentów z podziałem na specjalności/bloki dyplomujące sporządzane są 

najpóźniej 15 czerwca. Ostateczna lista studentów na poszczególnych 

specjalnościach/blokach dyplomujących zatwierdzona jest po rozliczeniu semestru. 

2.2. Wybór specjalności/bloku dyplomującego na II stopniu kształcenia 

Informacja o konieczności wyboru specjalności/bloku dyplomującego jest podana w 

informatorach i innych materiałach rekrutacyjnych, a także w opisie sylwetki absolwenta oraz 

w programie studiów.  

Student przystępując do procesu rekrutacji wypełnia deklarację ws. preferowanej specjalności 

(pierwszego i drugiego wyboru). 

Deklaracja zawiera informację, że specjalność nie może być powołana przy liczbie osób 

poniżej minimalnej liczebności grupy studenckiej zgodnej z aktualną uchwałą senatu UWM. 

W przypadku nie powołania określonej specjalności, studenci otrzymują informację o 

konieczności wyboru innej. 

Etap zapisów jest koordynowany przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.  

2.3. Wybór wydziałowych modułów fakultatywnych na kierunkach IPwPRS i 

Mechatronika (II stopień kształcenia) 

Na tych kierunkach wybór fakultatywnych treści kształcenia polega na możliwości wyboru 

przedmiotów w ramach bloków i przedmiotów wybieralnych. 

Zapis na poszczególne przedmioty/bloki prowadzony przez starostę roku, który najpóźniej 1 

czerwca przekazuje listę osób zapisanych na poszczególne bloki dyplomujące do Prodziekana 

ds. kształcenia. Na podstawie otrzymanej listy Prodziekan sporządza podział studentów na 

bloki dyplomujące. W przypadkach spornych Prodziekan podejmuje decyzję na podstawie 

średniej ze studiów bezpośrednio poprzedzających rekrutację, a także możliwości 

kontynuowania studiów dualnych przez studenta. 

Wstępne listy studentów z podziałem na specjalności/bloki dyplomujące sporządzane są 

najpóźniej 15 czerwca. Ostateczna lista studentów na poszczególnych 

specjalnościach/blokach zatwierdzona jest po rozliczeniu semestru. 

2.4. Wybór kierunkowych przedmiotów wybieralnych nie związanych ze 

specjalnościami/blokami dyplomującymi 

W przypadku kierunkowych przedmiotów wybieralnych nie przypisanych do konkretnych 

specjalności/bloków dyplomowania, wybór dokonywany jest na drodze głosowania. 

Głosowanie nad wyborem danego przedmiotu realizowanego w kolejnym semestrze 

przeprowadzane jest przez starostę roku, który najpóźniej ostatniego dnia semestru 

poprzedzającego semestr, w którym realizowany ma być kierunkowy przedmiot wybieralny, 

przekazuje Prodziekanowi ds. kształcenia wynik tego głosowania. Przedmiot, którego 

dotyczy głosowanie wybierany jest zwykłą większością głosów. Przed przeprowadzeniem 

głosowania starosta roku może zwrócić się do koordynatora danego przedmiotu 

wybieralnego o udostępnienie informacji na temat przedmiotu, którą następnie przekazuje 

głosującym studentom. 
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3. Dokumenty związane  

Uchwała nr 53 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ustalania 

wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania 

programów studiów wyższych, w tym planów studiów, programów i planów studiów 

trzeciego stopnia, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów 

dokształcających. 

Załączniki 

Brak. 


