PODSTAWOWE INFORMACJE I ZASADY DOTYCZĄCE
URUCHAMIANIA I WYBORU SPECJALIZACJI NA STUDIACH
PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA
I. W roku akademickim 2018/2019 na kierunku Administracja uruchamiane zostają
następujące specjalizacje:
 na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych:
o Bezpieczeństwo narodowe;
 na studia II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych:
o Bezpieczeństwo narodowe Polski;
o Finanse i bankowość.
Realizacja specjalizacji jest dobrowolna i nie ma obowiązku realizacji specjalizacji.
II. Na specjalizację zapisują się studenci:
 Bezpieczeństwo narodowe – studenci II roku studiów I stopnia stacjonarnych i
niestacjonarnych – specjalizacja rozpoczyna się od semestru 4 (semestr letni
2018/2019);
 Bezpieczeństwo narodowe Polski – studenci I roku studiów II stopnia stacjonarnych i
niestacjonarnych – specjalizacja rozpoczyna się od semestru 3 (semestr zimowy
2019/2020).
 Finanse i bankowość – studenci I roku studiów II stopnia stacjonarnych i
niestacjonarnych – specjalizacja rozpoczyna się od semestru 3 (semestr zimowy
2019/2020).
III. W celu wyboru specjalizacji i realizacji studiów na kierunku Administracja ze
specjalizacją, konieczne jest wypełnienie przez studenta odpowiedniego formularza w
formie papierowej. Formularz należy złożyć w dziekanacie u p. Patrycji Przybysz w dniach
18.01.2019 r. do 22.01.2019 r w godzinach pracy Dziekanatu. (wzór formularza
zgłoszeniowego na specjalizację znajduje się poniżej).
IV. Każdy student, który zdecyduje się na realizację studiów na kierunku Administracja ze
specjalizacją, realizuje studia zgodnie z obowiązującym programem i siatką godzin, jak na
kierunku Administracja z uwzględnieniem różnic przedmiotowych. Wykaz przedmiotów
realizowany w ramach danej specjalizacji jest podany na stronie internetowej Wydziału
w zakładce „Program studiów”: http://www.ans.pw.edu.pl/Studenci/Program-studiow
V. Przyjęta punktacja ECTS i forma zaliczenia dla zajęć w ramach kierunku Administracja,
pozostaje bez zmian dla przedmiotów w ramach danej specjalizacji.
VI. Minimalna liczba studentów niezbędna dla uruchomienia danej specjalizacji została
określona na 27 osób, a maksymalna na 30 osób. W przypadku zbyt małej liczby osób
zapisanych na daną specjalizację, o jej uruchomieniu decyduje Dziekan, po konsultacji z
Wydziałową Radą Samorządu Studentów. W przypadku zapisania na specjalizację większej
liczby studentów, niż określa to górny limit, o przypisaniu do grupy specjalizacji decyduje:
 dla specjalizacji Bezpieczeństwo narodowe – średnia ocen za pierwszy rok studiów I
stopnia;
 dla specjalizacji Finanse i Bankowość – ocena z przedmiotu System ubezpieczeń
społecznych;

 dla specjalizacji Bezpieczeństwo narodowe Polski – ocena z przedmiotu System
ubezpieczeń społecznych.
VII. Informacja o uruchomieniu danej specjalizacji wraz z listą zapisanych studentów
zostanie podana najpóźniej do dnia 26 stycznia 2018 r. Studentowi przysługuje prawo
odwołania się od decyzji w terminie 2 tygodni od ogłoszenia listy przyjętych na daną
specjalizację.

Warszawa, dnia …………..
……………………………
Nazwisko i imię

…………………………….
Numer Albumu

Do Dziekana Wydziału
Administracji i Nauk Społecznych
Politechniki Warszawskiej

Proszę o przyjęcie na specjalizację ……………………………………………… w
ramach

kierunku

Administracja

na

studiach

stacjonarnych/niestacjonarnych *

pierwszego/drugiego* stopnia w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Administracji i
Nauk Społecznych PW.
……………………………..
Podpis

Decyzja Dziekana: na podstawie § 2 pkt. 4 Zarządzenia nr 16/2018 Dziekana Wydziału
Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dn. 20.12.2018 r. w sprawie
określenia

zasad

wyboru

specjalizacji

o uruchomieniu/nieuruchomieniu*

w

na

roku

kierunku:

Administracja

akademickim

2018/2019

postanawiam
specjalizacji

…………………………………na kierunku Administracja, studia stacjonarne/niestacjonarne*
pierwszego/drugiego* stopnia i zapisaniu/niezapisaniu* na nią wnioskodawcy.

……………………………………………….
Data i podpis Dziekana

*

Niepotrzebne skreślić

