
  

 
 

KRYTERIA SPORZĄDZENIA LIST RANKINGOWYCH  

PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ  

DLA KIERUNKÓW STUDIÓW II STOPNIA  

„BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA”, 

„LOGISTYKA" I „MECHANIKA I BUDOWA MASZYN" 

§ 1 

1. Kryteria sporządzenia list rankingowych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej WAT 

oparte są o zapisy ujęte w Uchwale Senatu WAT nr 47/WAT/2021 z dnia 24 czerwca 

2021 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia 

rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023 oraz sposobu jej przeprowadzenia 

oraz w Uchwale Senatu WAT nr 22/WAT/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia 

rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023 oraz sposobu jej przeprowadzenia 

zwanych dalej „Uchwałami Senatu WAT” 

2. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia drugiego stopnia poprzez wpisanie na 

listę studentów podejmuje komisja rekrutacyjna dla kierunków studiów: „Biocybernetyka 

i inżynieria biomedyczna”, „Logistyka” i „Mechanika i budowa maszyn” powołana 

decyzją Rektora WAT nr 57/RKR/2022 z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie 

przeprowadzenia rekrutacji na studia do WAT na rok akademicki 2022/2023 zwana dalej 

„Komisją rekrutacyjną”.  

3. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję, o której mowa w ust. 2, biorąc pod uwagę, 

zgodnie z § 4 ust. 2 załącznika nr 2 Uchwały Senatu WAT nr 47/WAT/2021 z dnia 24 

czerwca 2021 r.: 

1) wynik ukończenia studiów; 
2) stopień zgodności efektów uczenia się uzyskanych przez kandydata z efektami 

uczenia się wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku 
studiów – S, wyrażony w procentach; 

3) kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego 
stopnia na określonym kierunku studiów; 

4) wyniki uzyskane w czasie trwania uprzednio ukończonych studiów. 

§ 2 

1. Stopień zgodności efektów uczenia się – S, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2, wyrażony 
w procentach, ustalony jest na poziomie: 

Kierunek, na który 

kandydat się rekrutuje 
Ukończony kierunek studiów 

Stopień zgodności  

S [%] 

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 100% 
Automatyka i robotyka 



 

Kierunek, na który 

kandydat się rekrutuje 
Ukończony kierunek studiów 

Stopień zgodności  

S [%] 

Biocybernetyka  

i inżynieria 

biomedyczna 

kierunki pokrewne  

ujęte w załączniku nr 2 

Uchwały Senatu WAT nr 

47/WAT/2021 z dnia 24 

czerwca 2021 r. 

Elektronika i telekomunikacja 

75% 

Informatyka 

Inżynieria biomedyczna 

Mechanika i budowa maszyn 

Mechatronika 

Optoelektronika 

Kierunki niepokrewne 
nieujęte w załączniku nr 2 Uchwały Senatu WAT nr 47/WAT/2021 z dnia 

24 czerwca 2021 r. 
50% 

Mechanika 

i budowa maszyn 

Mechanika i budowa maszyn 100% 

kierunki pokrewne  

ujęte w załączniku nr 2 

Uchwały Senatu WAT nr 

47/WAT/2021 z dnia 24 

czerwca 2021 r. 

Automatyka i robotyka 

75% 

Biogospodarka 

Energetyka 

Logistyka 

Lotnictwo i kosmonautyka 

Mechatronika 

Zarządzanie i inżynieria produkcji 

Kierunki niepokrewne 
nieujęte w załączniku nr 2 Uchwały Senatu WAT nr 47/WAT/2021 z dnia 

24 czerwca 2021 r. 
50% 

Logistyka 

Logistyka 100% 

kierunki pokrewne  
ujęte w załączniku nr 2 

Uchwały Senatu WAT nr 

47/WAT/2021 z dnia 24 

czerwca 2021 r. 

Biogospodarka 

75% 
Mechanika i budowa maszyn 

Transport 

Zarządzanie i inżynieria produkcji 

Kierunki niepokrewne 
nieujęte w załączniku nr 2 Uchwały Senatu WAT nr 47/WAT/2021 z dnia 

24 czerwca 2021 r. 
50% 

2. Naliczenie punktów rankingowych za wynik ukończenia studiów wylicza się zgodnie 

z zasadą ujętą w § 4 ust. 3 załącznika nr 2 do Uchwały Senatu WAT nr 47/WAT/2021 

z dnia 24 czerwca 2021 r.: 

Dane będące podstawą naliczenia punktów rankingowych  
Liczba  

punktów rankingowych 

wynik ukończenia studiów 

5w S×0,5 

5 S×0,45 

4+ S×0,4 

4 S×0,3 

3+ S×0,2 

3 S×0,1 

§ 3 

1. Punkty rankingowe za posiadane kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia 
na studiach drugiego stopnia oraz za wyniki uzyskane w czasie trwania uprzednio 
ukończonych studiów ustala się, uwzględniając: 
1) uprzednio ukończony kierunek studiów;  
2) średnią studiów; 
3) ocenę za pracę dyplomową. 

2. Naliczenie punktów rankingowych za ocenę średnią za studia, o której mowa w § 3 ust. 1 
pkt 2, uwzględniając kierunek studiów, wylicza się zgodnie z poniższą tabelą:  
 



 

Ukończony kierunek studiów 
Średnia 
studiów 

Kompetencje niezbędne  
do kontynuowania  

kształcenia na studiach 
drugiego stopnia 

Liczba punktów przyznana przez WKR 

S 
K  

(100%) 
P  

(75%) 
N  

(50%) 

Kierunek /inżynierski/ 
uprzednio ukończony  
na studiach I stopnia  

4,50 – 5,00 

w pełni spełniają 
niezbędne kompetencje 

S×0,4 40   

4,20 – 4,49 S×0,35 35   

3,90 – 4,19 S×0,3 30   

3,50 – 3,89 S×0,2 20   

do 3,49 S×0,1 10   

Kierunki inżynierskie 
pokrewne  

(ujęte w § 2 załącznika nr 2 
Uchwały Senatu WAT nr 

47/WAT/2021 z dnia 24 czerwca 
2021 r.) 

Kierunki inżynierskie 
niepokrewne 

(nie ujęte w § 2 załącznika nr 2 
Uchwały Senatu WAT nr 

47/WAT/2021 z dnia 24 czerwca 
2021 r.) 

4,50 – 5,00 

nie w pełni spełniają 
niezbędne kompetencje 

S×0,4  30 20 

4,20 – 4,49 S×0,35  26,3 17,5 

3,90 – 4,19 S×0,3  22,5 15 

3,50 – 3,89 S×0,2  15 10 

do 3,49 S×0,1  7,5 5 

Kierunki licencjackie* 
brak kompetencji inżynierskich  
niezbędnych do kontynuowania  

studiów na II stopniu  
0 pkt. 

Objaśnienia: 

S – stopień zgodności efektów uczenia się);  
K – kierunek rekrutacji; P – kierunek pokrewny; N – kierunek niepokrewny  

* Zgodnie z § 1 ust. 2 Uchwały Senatu WAT nr 22/WAT/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. o przyjęcie na kierunki: 

„biocybernetyka i inżynieria biomedyczna”, „logistyka”, i „mechanika i budowa maszyn” może ubiegać się wyłącznie 
kandydat posiadający co najmniej tytuł zawodowy inżyniera.  

3.  Naliczenie punktów rankingowych za ocenę za pracę dyplomową o której mowa w § 3 
ust. 1 pkt 3 wylicza się zgodnie z zasadą:  

Ocena pracy 
dyplomowej 

Liczba punktów  
przyznana przez WKR dla pracy 

dyplomowej inżynierskiej 

Liczba punktów  
przyznana przez WKR dla pracy 

dyplomowej licencjackiej 

5,0 10 

0 

4,5 8 

4,0 6 

3,5 4 

3,0 2 

§ 4 

3. Po przeprowadzeniu analizy przesłanek, o których mowa w § 1 ust. 3, komisja 

rekrutacyjna sporządza listę rankingową.  

4. Komisja rekrutacyjna ustala minimalną liczbę punktów rankingowych, których uzyskanie 

warunkuje przyjęcie kandydata na studia. 

 

 

Dziekan 
 
 
 

prof. dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI 
 


