Wydział Informatyki
i Telekomunikacji

Uchwała Kolegium Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
z dnia 11.12.2019 roku
nr 13/2019

w sprawie podziału na specjalności
na studiach drugiego stopnia na kierunku Informatyka

Na podstawie §12, ust. 2 Regulaminu Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej z dnia
29 maja 2019 roku, Kolegium Wydziału postanawia, co następuje:
§1
1. Na studiach drugiego stopnia na kierunku Informatyka podział na specjalności
następuje na I semestrze.
2. W terminie siedmiu dni po zakończeniu akcji rekrutacyjnej i ogłoszeniu ostatecznej listy
osób przyjętych na studia dziekan podejmuje decyzję o uruchomieniu określonych
specjalności. Decyzja o uruchomieniu specjalności podejmowana jest w oparciu o
składaną przez kandydatów na etapie procesu rekrutacji informację wskazującą
preferowaną specjalność, z równoczesnym uwzględnieniem możliwości organizacyjno
– technicznych wydziału oraz obowiązujących zasad ustalania liczebności grup
określonych przepisami prawa uczelnianego.
3. Decyzja dziekana wynika z reguł przydziału studentów do grup studenckich określonej
specjalności uwzględniających :
a.
deklaracje o preferowanej specjalności, obligatoryjnie składane przez kandydatów
na studia II stopnia na etapie rekrutacji,
b.
deklaracje o wskazanej specjalności alternatywnej, opcjonalnie składane przez
kandydatów na studia II stopnia na etapie rekrutacji,
c.
w przypadku, gdy liczba chętnych studentów na daną specjalność przekracza liczbę
oferowanych miejsc, dziekan tworzy listę rankingową biorąc pod uwagę ustalony
na etapie rekrutacji wskaźnik rekrutacyjny i na specjalność kieruje studentów
z najwyższymi wskaźnikami.
4. Lista studentów z podziałem na specjalności publikowana jest na stronach wydziału nie
później niż w przeddzień rozpoczęcia I-go semestru studiów.
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5. Odwołania w formie pisemnej studenci składać mogą w terminie 7 dni po ogłoszeniu
listy podziału na specjalności. Dziekan rozpatruje ewentualne pisemne odwołania i
dokonuje korekty podziału na specjalności w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
rozpoczęcia I-go semestru studiów. Decyzja dziekana jest ostateczna.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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