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INFORMACJA DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA - NABÓR 2019 
 

Dotyczy: zakończenia studiów pierwszego stopnia oraz kwalifikacji na studia drugiego 
stopnia. 
 

W związku ze zbliżającym się zakończeniem studiów I stopnia przedstawiam warunki 
zakończenia studiów w WIM oraz zasady kwalifikacji na studia II stopnia (studia magisterskie). 

 
I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest spełnienie łącznie 
następujących warunków: 

- osiągnięcie efektów uczenia się i uzyskanie punktów ECTS określonych w programie studiów (210), 
w tym w programie studiów indywidualnych; 

- uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego. 

2. Złożenie pracy dyplomowej przez studenta polega na przesłaniu jej wersji elektronicznej do APD, po 
uprzedniej akceptacji promotora, w terminie ustalonym przez dziekana. 

3. Warunkiem złożenia pracy dyplomowej przez studenta jest uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć 
występujących w programie studiów, z zastrzeżeniem ust. 4 

4. W przypadku studenta wojskowego zajęcia, o których mowa w ust. 3, nie dotyczą praktyki odbywanej po 
terminie egzaminu dyplomowego.  

5. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student powinien uregulować wszystkie zobowiązania 
wobec Akademii 

 

II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE  

1. Student jest zobowiązany:   

1) Złożyć prace dyplomową (przesłanie jej wersji elektronicznej do systemu APD w wersji elektronicznej)– do 
dnia 19 stycznia 2023 r.; 

2) Student wraz z pracą dyplomową składa oświadczenie o samodzielnym jej wykonaniu. 

2. Zapisy na egzamin dyplomowy realizowane są w Instytucie profilującym specjalność (szczegółowe 
informacje w Instytucie). 

3. Egzaminy dyplomowe w WIM przeprowadzone będą w okresie od 2 lutego do 09 lutego 2023 r. 

4. Szczegółowe procedury, terminarze, aktualne druki dotyczące dyplomowania znajdują się na stronie 
internetowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej www.wim.wat.edu.pl w zakładce „Dla Studentów” – 
„Dyplomowanie”. 

 
 

III. KWALIFIKACJE NA STUDIA II STOPNIA 

1. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na studia II stopnia – luty 2023: 

1) w okresie od 1 grudnia do 14 lutego 2023 r. trwa rejestracja na studia II stopnia; 

2) ogłoszenie decyzji w sprawie przyjęcia na studia – 18 lutego 2023 r. 

2. Aby student studiów I stopnia mógł być zakwalifikowany na studia II stopnia powinien:  
1) zarejestrować się w czasie trwania rejestracji, nie później niż do dnia 14 lutego 2023 r., za 

pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów (wypełnić ankietę z danymi osobowymi oraz 
zamieścić kolorową fotografię w formie elektronicznej); 

2) ukończyć studia I stopnia do dnia 09 lutego 2023 r. (uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu 
dyplomowego);  

3) dostarczyć do Sekcji ds. Rekrutacji wymagane dokumenty: 
a) absolwenci WIM luty 2023 – wybierający kierunek na innym Wydziale w WAT – zaświadczenie 

o ukończeniu studiów uzyskane w Dziekanacie WIM (zaświadczenie będzie wydawane nie wcześniej, 
niż następnego dnia po egzaminie dyplomowym) i kartę przebiegi studiów;  

b) absolwenci kończący studia I stopnia przed lutym 2023 r. – kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia 
i suplementu do dyplomu (oryginały do wglądu w Sekcji ds. Rekrutacji WAT). 

3. Rejestracja przez Internet nie zwalnia z obowiązku dostarczenia do Sekcji ds. Rekrutacji WAT lub 
zamieszczenie w APD wymaganych dokumentów. Kandydat na studia II stopnia powinien dostarczyć 
(zamieścić) następujące wymagane dokumenty 
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a) tegoroczni absolwenci WIM (luty 2023): aktualną kolorową fotografię w formie cyfrowej przesłanej 
poprzez internetową rejestrację kandydatów, wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł, 
wydrukowaną z systemu ankietę osobową kandydata na studia drugiego stopnia, zaświadczenie  
o ukończeniu studiów z podaniem wyniku ukończenia studiów (odbiór w dziekanacie), dokument 
potwierdzający przebieg dotychczasowych studiów - karta przebiegu studiów (odbiór w dziekanacie), 

b) tegoroczni absolwenci spoza WIM (luty 2023): dokumenty jak w ppkt. a). 

c) absolwenci kończących studia pierwszego stopnia przed lutym 2023: aktualną kolorową fotografię 
w formie cyfrowej przesłanej poprzez internetową rejestrację kandydatów, wniesienie opłaty rekrutacyjnej 
w wysokości 85 zł, wydrukowaną z systemu ankietę osobową kandydata na studia drugiego stopnia, 
kopia dyplomu uprzednio ukończonych studiów - oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia 
kopii przez WAT - lub oryginału innego dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów zawierającego 
wynik ukończenia; suplementu do dyplomu. 

4. Absolwenci WAT luty 2023, wpisani na listę przyjętych studentów II stopnia, po otrzymaniu dyplomu 
ukończenia studiów I stopnia powinni dostarczyć do Dziekanatu WIM kopię dyplomu ukończenia studiów 
i suplementu do dyplomu. 

5. Szersze informacje dotyczące rekrutacji na stronie https://www.wim.wat.edu.pl/index.php/dla-
kandydatow.html  

 

IV. PRZESUNIĘCIE TERMINU ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ: 

1. Student, który ma zaliczone zajęcia występujące w planie studiów, z wyjątkiem zajęć realizowanych (w tym 
zajęć powtarzanych) w ostatnim semestrze, może wystąpić do dziekana z pisemnym wnioskiem, 
zaopiniowanym przez promotora, o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej. 

2. Wniosek, o którym mowa ust. 1, należy złożyć w terminie do 19 stycznia 2022 r. Wniosek może być złożony 
na czas nie dłuższy niż do zakończenia następnego semestru.  

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, student może:  

1) złożyć osobiście w Dziekanacie WIM w pok. 18/62 (studia stacjonarne) lub 17/62 (studia niestacjonarne) 
z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 2 – decyduje data dostarczenia wniosku do Dziekanatu; 

2) złożyć w Dziekanacie WIM poprzez wykorzystanie skrzynek podawczych umieszczonych przy 
Dziekanacie, z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 2 – decyduje data przyjęcia wniosku 
w Dziekanacie; 

3) przesłać listownie na adres Dziekanatu WIM:  
Wojskowa Akademia Techniczna   
Wydział Inżynierii Mechanicznej, Dziekanat  
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2  
00-908 Warszawa 46  
– decyduje data stempla pocztowego; 

4) przesłać za pomocą poczty elektronicznej z indywidualnego studenckiego adresu uczelnianego na adres 
monika.chrzanowska@wat.edu.pl (studia stacjonarne), tomasz.wasilew@wat.edu.pl (studia 
niestacjonarne) lub na adres kierownika Dziekanatu robert.kossowski@wat.edu.pl z zachowaniem terminu, 
o którym mowa w ust. 2 – decyduje data wysłania wiadomości z załączonym skanem podpisanego 
wniosku. 

4. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2, będą traktowane jako niespełniające wymagań 
Regulaminu studiów w WAT. 

 

V. SKREŚLENIE Z LISTY STUDENÓW: 

1. Student może zostać skreślony z listy studentów, gdy: 
1) nie złożył pracy dyplomowej w terminie, o którym mowa w rozdziale II ust. 1 pkt 1; 
2) nie złożył wniosku o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej w terminie, o którym mowa 

w rozdziale IV ust. 2, lub nie uzyskał zgody na przesunięcie tego terminu; 
3) nie przystąpił do egzaminu dyplomowego; 
4) nie zdał egzaminu dyplomowego. 

2. W przypadku skreślenia z listy studentów z powodów określonych w ust. 1 student może ubiegać się 
o wznowienie studiów zgodnie z zapisami Regulaminu studiów w WAT (§ 29). 
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