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POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH 

 

 

Zarządzenie nr 2/2022 

Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych 

z dnia 2 lutego  2022 r.  

w sprawie określenia zasad wyboru specjalizacji na kierunku: Administracja 

 

 

Na podstawie § 10 ust. 6 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej oraz § 11 ust. 4 

pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Politechniki Warszawskiej zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Na kierunku Administracja na studiach stacjonarnych uruchamiane są w roku akademickim 

2021/2022 specjalizacje: 

1) Bezpieczeństwo narodowe — na studiach pierwszego stopnia, 

2) Finanse i bankowość — na studiach drugiego stopnia. 

 

§ 2 

1. Studenci drugiego roku studiów stacjonarnych I. i II. stopnia dokonują wyboru 

specjalizacji w dniu: 4 lutego 2022 roku,  przez wypełnienie odpowiedniego 

formularza  (załącznik nr 1, nr. 2). 

2. Student zainteresowany realizacją specjalizacji powinien wypełnić elektroniczną 

deklarację, umieszczoną w systemie USOS PW oraz przesłać na właściwy adres 

mailowy dla danej specjalizacji:    

a) w przypadku specjalizacji Bezpieczeństwo Narodowe (wyłącznie dla studiów 

stacjonarnych I stopnia - LIC): bn.wains@pw.edu.pl;  
b) w przypadku specjalizacji Finanse i Bankowość (wyłącznie dla studiów stacjonarnych 

II stopnia): fib.wains@pw.edu.pl 
 

3. Studenci mają prawo wyboru specjalizacji. Rozpoczęcie przez studenta realizacji 

modułu zajęć w ramach specjalizacji następuje pod warunkiem podjęcia przez 

Dziekana pozytywnej decyzji o uruchomieniu danej specjalizacji w roku akademickim 

2021/2022. 

4. Dziekan podejmuje decyzję o uruchomieniu specjalizacji na podstawie listy 

zapisanych studentów. O uruchomieniu danej specjalizacji w danym roku 

akademickim decyduje liczba zgłoszeń. 

5. Dolny limit liczebności grupy na specjalizacji Finanse i Bankowość wynosi 15 osób, 

górny limit liczebności grupy wynosi 18 osób. 

6. Dolny limit liczebności grupy dla specjalizacji Bezpieczeństwo Narodowe wynosi 15 

osób,  górny limit liczebności grupy wynosi 20 osób. 

7. W przypadku zbyt małej liczby osób zapisanych na specjalizację o jej uruchomieniu 

decyduje Dziekan po konsultacji z Wydziałową Radą Samorządu Studentów. 

8. W przypadku zapisania na specjalizację większej liczby studentów, niż określa to 

górny limit, o przypisaniu do grupy specjalizacji decyduje: 



a) dla specjalizacji Bezpieczeństwo narodowe — średnia ocen za pierwszy rok 

studiów; 

b) dla specjalizacji Finanse i Bankowość —  średnia ocen uzyskana w poprzednim 

roku studiów. W przypadku studentów przyjętych na studia magisterskie spoza 

PW konieczne jest dołączenie skanu dokumentu poświadczającą średnią ze 

studiów.  

 

9. Prodziekan ds. nauczania podaje do wiadomości studentów informację 

o uruchomieniu specjalizacji wraz z listą zapisanych studentów najpóźniej do dnia 8 

lutego  2022 roku. 

10. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Prodziekana ds. nauczania do 

Dziekana w terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia listy studentów przyjętych na daną 

specjalizację. 

11. Wyniki dokonanych w określonych terminach zapisów stają się dla studentów 

wiążące, a przedmioty wchodzące w skład specjalizacji — obowiązkowe. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

        DZIEKAN 

 

          dr hab. Anna Zalcewicz, prof. uczelni 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 

2/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z dnia  2 lutego  2022 roku w sprawie określenia 

zasad wyboru specjalizacji na kierunku: Administracja 

 

Warszawa, dnia  

 

……………………………… 
Imię i nazwisko studenta 

 

……………………………… 
Numer albumu 

 

……………………………… 
Średnia ważona 

uzyskana w poprzednim roku studiów 

 

 

 

DEKLARACJA 

w sprawie wyboru specjalizacji Bezpieczeństwo Narodowe (BN) na studiach  stacjonarnych 

pierwszego stopnia (studia licencjackie) na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych, 

kierunek – Administracja 

 

 

Po zapoznaniu się z programem studiów, ja niżej podpisana(y) oświadczam, że od 4 semestru 

studiów w roku akademickim 2021/2022 wybieram specjalizację Bezpieczeństwo Narodowe 

(BN). 

Jednocześnie oświadczam, że wykonam pracę dyplomową zgodną z profilem wybranej 

specjalizacji studiów. 

 

 

 

 

 

 

 

  Data i podpis Studenta 

 

 

             

 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 

2/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z dnia  2 lutego  2022 roku w sprawie określenia 

zasad wyboru specjalizacji na kierunku: Administracja 

 

Warszawa, dnia  

 

……………………………… 
Imię i nazwisko studenta 

 

……………………………… 
Numer albumu 

 

……………………………… 
Średnia ważona 

uzyskana w poprzednim roku studiów 

(Uwaga: w przypadku studentów przyjętych na studia magisterskie 

spoza PW, konieczne jest dołączenie skanu dokumentu, 

poświadczającego uzyskaną średnią, np. skan suplementu) 

 

 

 

DEKLARACJA 

w sprawie wyboru specjalizacji Finanse i Bankowość (FiB) na studiach stacjonarnych 

drugiego stopnia (studia magisterskie) na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych, 

kierunek – Administracja 

 

 

Po zapoznaniu się z programem studiów, ja niżej podpisana(y) oświadczam, że od  

2 semestru studiów w roku akademickim 2020/2021 wybieram specjalizację Finanse 

i Bankowość (FiB). 

Oświadczam, że wykonam pracę dyplomową zgodną z profilem wybranej specjalizacji 

studiów. 

 

       

 

 

 Data i podpis Studenta 

 

 

 

 

 

 


