
 
 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska 
Politechniki Krakowskiej 

nr 43/2014 
z 12 listopada 2014 r. ze  zmianami z 25.11.2015 r. 

 
w sprawie zasad kwalifikacji na wybieralne w toku studiów specjalności oraz przedmioty dla 

studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Inżynierii Środowiska 
Politechniki Krakowskiej 

 
 
Na podstawie § 8 ust. 17 Regulaminu Studiów Wyższych na PK uchwalonego przez Senat PK w dniu 
24 kwietnia 2015 r., zarządza się, co następuje: 
  
      § 1 
 
Wprowadza się zasady kwalifikacji na wybieralne w toku studiów specjalności oraz przedmioty  dla 
studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki 
Krakowskiej, stanowiący załącznik do tej uchwały. 
 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodnicząca Rady Wydziału, Dziekan 
 

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
   Załącznik do Uchwały RW IŚ nr 43/2014  
     z 12 listopada 2014 r.  
  
 §  1  

Zasady kwalifikacji na wybieralne w toku studiów  I stopnia specjalności dla studentów 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  

 
 

1. Wybór specjalności dokonywany jest przez studentów planowo studiujących na danym 
kierunku studiów i powtarzających* z grupy specjalności przedstawionych w ofercie 
edukacyjnej wydziału i zatwierdzonej przez senat Uczelni.  

2. Wybór specjalności powinien być przeprowadzony w trakcie trwania semestru trzeciego dla 
kierunku studiów inżynieria środowiska i semestru czwartego dla kierunku studiów ochrona 
środowiska. 

3. Informacje nt. danych specjalności przekazywane są podczas spotkania informacyjnego,  
organizowanego przez właściwego dla danego poziomu kształcenia prodziekana 
i prowadzone przez opiekuna kierunku lub specjalności. W organizację spotkań są 
zaangażowani przedstawiciele samorządu studenckiego.  

4. Studenci studiów stacjonarnych dokonują wyboru specjalności w określonych przez 
właściwego prodziekana terminach. Poprzez system: e-hms wybierają specjalność 
podstawową i alternatywną. Następnie składają wydrukowaną i podpisaną deklarację wyboru 
specjalności w dziekanacie.  

5. Studenci studiów niestacjonarnych dokonują wyboru specjalności poprzez złożenie pisemnej 
deklaracji w terminie określonym przez właściwego prodziekana. 

6. W oparciu o dokonany wybór przez studenta studiów stacjonarnych danej specjalności 
w systemie e-hms i studentów studiów niestacjonarnych poprzez złożenie pisemnej deklaracji, 
dziekanat tworzy listę rankingową na podstawie średniej oceny z zaliczonych semestrów: I i II 
dla kierunku inżynieria środowiska (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz semestrów: I, II i 
III dla kierunku ochrona środowiska (studia stacjonarne). 

7. W przypadku braku zaliczenia semestru, przy obliczaniu oceny średniej za ten semestr, 
student otrzymuje wartość „0” dla każdego z niezaliczonych przedmiotów. W mianowniku 
natomiast pozostaje ogólna liczba punktów ECTS, którą student powinien uzyskać przy 
zaliczeniu danego semestru. 

8. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS, jest obliczana zgodnie 
z § 16 ust. 3 Regulaminu Studiów Wyższych na PK uchwalonego przez Senat PK w dniu 
24.04.2015 r.    

9. Dziekan w porozumieniu z kierownikami jednostek, mając na uwadze liczebność roku oraz 
możliwości kadrowe i finansowe, określa maksymalną liczbę grup (miejsc) dla danej 
specjalności. 

10. Dziekan mając na uwadze właściwe wykorzystanie potencjału dydaktycznego poszczególnych 
jednostek powinien zapewnić w miarę możliwości warunki do uruchomienia wszystkich 
prowadzonych przez wydział specjalności. 

11. Liczebność grup studenckich powinna być zgodna z odpowiednimi wymaganiami określonymi 
w obowiązujących w Politechnice Krakowskiej zarządzeniach, a w przypadku ich niespełnienia 
dopuszcza się ich zmianę na podstawie decyzji dziekana po zasięgnięciu opinii kierownika 
zainteresowanej jednostki. 

12. W przypadku liczby chętnych przewyższającej liczbę miejsc na daną specjalność o przyjęciu 
na daną specjalność decydować będzie miejsce na liście rankingowej.  

                                                
* Wybór specjalności obowiązuje także studentów, którzy powtarzają semestr trzeci dla kierunku inżynieria 
środowiska i semestr czwarty dla kierunku ochrona środowiska. Studenci, którzy zostali skierowani na 
powtarzanie semestru, w którym dokonywany jest wybór specjalności, nie mogą uczestniczyć w zajęciach na 
semestrze wyższym i ubiegać się o ich zaliczenie w trybie awansu. 



 
 

13. Studenci niezakwalifikowani na wybraną specjalność podstawową zostaną skierowani przez 
prodziekana na specjalność alternatywną lub na inną niż zadeklarowaną przez niego 
specjalność.  

14. Studenci, którzy w  wymaganym terminie nie złożyli deklaracji, zostaną skierowani przez 
prodziekana na specjalność po zakończeniu procesu kwalifikacji w miarę dostępnych miejsc. 

15. W opisanym postępowaniu kwalifikacyjnym przy wyborze przez studentów specjalności  
dopuszcza się odstępstwo od powyższych zasad w wyjątkowych i indywidualnych 
przypadkach, a odpowiednie decyzje są podejmowane przez dziekana. 

16. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji prodziekana do dziekana w terminie 
dwóch tygodni od ogłoszenia listy przyjętych na daną specjalność. 

 
 
 

§ 2 
Zasady kwalifikacji na wybieralne w toku studiów I i II stopnia przedmioty dla studentów 

studiów stacjonarnych 

 

1. Wybór przedmiotów na semestry: zimowy i letni odbywa się po uaktywnieniu oferty 
dydaktycznej na dany semestr w systemie ehms. Harmonogram wyboru przedmiotów 
ogłaszany jest przez dziekanat przynajmniej 7 dni przed rozpoczęciem zapisów oraz 
publikowany na stronie internetowej wydziału. 

 
2. Wybór przedmiotów dokonywany jest przez studentów na danym poziomie studiów z grupy 

przedmiotów przedstawionych w ofercie edukacyjnej wydziału 
 
3. Zastępcy dyrektorów ds. kształcenia określają maksymalną liczbę miejsc dla każdego 

z przedmiotów wybieralnych realizowanych przez instytut w danym semestrze. 
 
4. Studenci dokonują wyboru przedmiotów wybieralnych poprzez system e-hms logując się na 

stronie https://ehms13.pk.edu.pl/.  
 
5. Rejestracja na przedmioty wybieralne odbywa się według kolejności zgłoszeń począwszy od 

chwili uruchomienia systemu e-hms aż do jego zamknięcia lub do wyczerpania limitu miejsc 
na danym przedmiocie. 

 
6. Przedmiot zostanie uruchomiony, jeżeli liczba studentów, która go wybrała, nie będzie niższa 

niż wymagana liczebność grup studenckich na zajęciach dydaktycznych, określona 
w zarządzeniu Rektora PK. W przypadku, gdy liczba ta będzie zbyt niska, osoby, które 
dokonały wyboru takiego przedmiotu, zostaną skierowane przez dyrektorów ds. kształcenia na 
inny przedmiot w ramach wolnych miejsc. 

 
7. Studenci, którzy nie dokonają wyboru przedmiotów w wyznaczonym terminie zostaną 

skierowani  przez dyrektorów ds. kształcenia na przedmiot, na którym pozostaną wolne 
miejsca.  

 
8. W opisanym postępowaniu kwalifikacyjnym przy wyborze przez studentów przedmiotów 

dopuszcza się odstępstwo od powyższych zasad w wyjątkowych i indywidualnych 
przypadkach, a odpowiednie decyzje są podejmowane przez prodziekana. 

 
9. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji dyrektorów ds. kształcenia do 

prodziekana w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia listy przyjętych na dany moduł. 
 

 
 
 
 
 

https://ehms13.pk.edu.pl/

