
Zainteresowani Termin Godziana Miejsce

Podział na specjalności 

elektronika i telekomunikacja

nabór 2016   -  grupy E6 (Y +  Q)

studia stacjonarne

13.11.2017 7-8 lekcyjna
19/36

DAWNY: Karaluch

zmiana: aula E/S

Podział na specjalności   MON

elektronika i telekomunikacja

nabór 2016
16.11.2017 5-6  lekcyjna aula E/S

Podział na specjalności

energetyka 

nabór 2016

studia stacjonarne

17.11.2017 3-4 lekcyjna aula E/S

Podział na specjalności

energetyka 

nabór 2016 

Studia niestacjonarne

17.11.2017
11-12 lekcyjna

/17.35/
2/45

Podział na specjalności 

elektronika i telekomunikacja

nabór 2016  

Studia niestacjonarne

17.11.2017 13-14 lekcyjna 2/45

SPECJALNOŚCI DO WYBORU
Studia stacjonarne 

dla kandydatów na żołnierzy zawodowych  

kierunek studiów:

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

Studia stacjonarne i niestacjonarne 

kierunek studiów: 

ENERGETYKA

1. eksploatacja systemów łączności 

2. rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne

3. radiolokacja

4. radionawigacja

5. metrologia

1. elektroenergetyka

2. maszyny i urządzenia w 

energetyce

UWAGA:  PODZIAŁ NA SPECJALNOŚCI NABORU 2016
TERMINY SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

Studia stacjonarne i niestacjonarne

kierunek studiów: 

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

1. inżynieria systemów bezpieczeństwa

2. systemy informacyjno-pomiarowe

3. urządzenia i systemy elektroniczne

4. systemy teledetekcyjne

5. systemy cyfrowe

6. systemy teleinformatyczne

7. systemy telekomunikacyjne

UWAGI

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w dniach 29.10.2017 r. – 26.01.2018 r.
2. Na ww. spotkaniach przedstawiciele instytutów profilujących przedstawiają prezentacje omawiające 
poszczególne specjalności.
Ponadto na stronie internetowej wydziału są dostępne podstawowe charakterystyki specjalności studiów 
prowadzonych w Wydziale Elektroniki (O Wydziale/Oferta/Dydaktyczna oraz Informator Studenta).
3. Studenci określają swoje preferencje wyboru specjalności w ankietach, wydanych na spotkaniach 
informacyjnych. Starostowie grup przekazują wypełnione ankiety do dziekanatu    
(p. 10/45 studenci cywilni, p. 12A/45 – studenci MON), do dnia 03.12.2017 r.

4. W przypadkach usprawiedliwionego przesunięcia terminu zaliczenia przedmiotu w obliczeniach pomija się 
odpowiednie oceny. Podstawą usprawiedliwienia jest zgoda dziekana, wydana na wniosek studenta. Wnioski te 
będą rozpatrywane tylko w przypadku złożenia ich w dziekanacie do dnia 15.12.2017 r.
5. Wyboru specjalności dokonują studenci zarejestrowani na trzeci semestr studiów.
6. Komisja powołana przez Dziekana Wydziału, na podstawie średniej z ocen po dwóch pierwszych semestrach i 
ankiet studentów dokonuje podziału na specjalności i ogłasza wyniki podziału w terminie do 09.01.2018 r.
7. Odwołania w formie pisemnej można składać do Dziekana WEL w okresie czternastu dni od ogłoszenia 
wyników, tj. do 23.01.2018 r.
8. Ogłoszenie ostatecznej listy podziału studentów drugiego roku na specjalności, z uwzględnieniem odwołań 
nastąpi przed rozpoczęciem czwartego semestru, do dnia 26.01.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad podziału na specjalności zostaną podane na 
spotkaniu informacyjnym oraz  znajdują się na stronie wydziału.


