ZASADY WYBORU:
SPECJALNOŚCI/MODUŁU KSZTAŁCENIA
BLOKU PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH
/PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
1.

Cykl kształcenia na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
(WTIiE) przewiduje możliwość wyboru specjalności (o ile jest ich więcej niż jedna
na kierunku), modułu kształcenia i bloku lub przedmiotów obieralnych.

2.

Specjalności, moduły kształcenia i bloki lub przedmioty obieralne są zawarte
w Programie Studiów.

3.

Wymagania co do maksymalnej i minimalnej ilości grup, liczby osób w grupach,
wynikają z zarządzenia rektora dotyczącego toku i organizacji studiów na aktualny
rok akademicki.

4.

Informacje dotyczące możliwości uruchomienia określonych specjalności, modułów
kształcenia oraz wyboru bloków lub przedmiotów obieralnych zostają określone
przez dziekana i zostają przekazane staroście danego roku oraz są dostępne
w dziekanacie.

5.

Każdy student wybiera specjalność (jeśli jest więcej niż jedna), moduł kształcenia,
blok lub przedmiot obieralny w zależności od Programu Studiów danego kierunku.

6.

Wybór specjalności, modułu kształcenia lub przedmiotów obieralnych odbywa się
poprzez wypełnienie i złożenie przez studenta Karty preferencji (wzór karty stanowi
załącznik do niniejszych zasad):
 staroście roku w ostatnim miesiącu semestru poprzedzającego uruchomienie
modułu kształcenia, bloku lub przedmiotu obieralnego jeśli semestr ten nie jest
semestrem pierwszym,
 staroście roku w ostatnim miesiącu semestru poprzedzającego uruchomienie
specjalności, jeśli semestr ten nie jest semestrem pierwszym - tylko studia I
stopnia,
 w dziekanacie podczas rekrutacji, gdy specjalność, moduł kształcenia blok lub
przedmiot obieralny rozpoczynają się od pierwszego semestru studiów.

7.

Karta preferencji musi zostać podpisana przez studenta.

8.

Na podstawie kart preferencji sporządzana jest przez starostę roku lista osób
wpisanych na określoną specjalność, moduł kształcenia i blok lub przedmiot
obieralny.

9.

Lista wraz z kartami preferencji zostaje przekazana przez starostę do dziekanatu.

10. W przypadku gdy specjalność, moduł kształcenia, blok lub przedmiot obieralny
rozpoczyna się od pierwszego semestru studiów, listę sporządza dziekanat.
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11. Na co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem semestru (w przypadku gdy semestr ten
nie jest semestrem pierwszym) lub w następnym dniu roboczym po zakończeniu
rekrutacji w dziekanacie sporządza się listę osób przypisanych do danej specjalności,
modułu kształcenia i bloku lub przedmiotu obieralnego.
12. W przypadku zbyt dużej ilości chętnych zapisujących się na specjalność/moduł
kształcenia/przedmiot obieralny o miejscu na liście decydują wyniki w nauce
(średnia za ostatni semestr/średnia na świadectwie maturalnym).
13. Osoby, które w wyznaczonym terminie nie złożyły karty preferencji zostają zapisane
przez Dziekana na specjalność, moduł kształcenia, blok lub przedmiot obieralny.
Podczas zapisywania, Dziekan kieruje się możliwościami uruchomienia danej
specjalności, modułu kształcenia, bloku lub przedmiotu obieralnego oraz dobrem
Wydziału.
14. Ostateczną decyzję dotyczącą uruchomienia specjalności, modułu kształcenia, bloku
lub przedmiotu obieralnego na podstawie wyboru studentów i list rankingowych
podejmuje dziekan.
15. W przypadkach spornych, nieprawidłowościach lub zmniejszeniu się liczby
studentów, którzy już wybrali określoną specjalność, moduł kształcenia, blok lub
przedmiot obieralny, dziekan może unieważnić wybór i przeprowadzić wybór
ponownie na określonych przez dziekana zasadach.
16. O sprawach nie ujętych w niniejszych zasadach decyduje dziekan.

Sporządził: dr inż. Marcin Drechny
Opiniował: dr inż. Grzegorz Meckien
dr inż. Jacek Majewski
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