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W świecie XXI wieku technika jest wszędzie obecna i  stanowi strukturę nośną cy-
wilizacji. Inżynierowie są potrzebni w całej gospodarce i zawód ten daje nie tylko 
możliwość wykonywania ciekawej pracy, ale i gwarancję zatrudnienia. 
Politechnika Warszawska jest najstarszą politechniką w Polsce, znaną i uznawaną 
w świecie, a rankingi dają jej od lat pierwsze miejsce wśród polskich uczelni tech-
nicznych. 
Prowadzi ona studia na 28 kierunkach studiów, w  tym 24 dających dyplom inży-
niera i 4 – dyplom licencjata. Po ukończeniu studiów I stopnia można podjąć studia  
II stopnia – magisterskie, a potem również studia doktoranckie. 
Na 7 kierunkach studiów (Budownictwo, Elektrotechnika, Energetyka, Informatyka, 
Inżynieria Środowiska, Lotnictwo i Kosmonautyka oraz Mechanika) można wybrać 
również studia w języku angielskim. Na niektórych z tych studiów obowiązuje do-
płata za zajęcia prowadzone w języku obcym. 
Oprócz studiów stacjonarnych (dziennych), na większości kierunków można studio-
wać również w trybie niestacjonarnym (wieczorowym lub zaocznym). Studia niesta-
cjonarne są płatne.
Przyjęcia na studia następują na określony wydział i  kierunek studiów. Na stu-
diach stacjonarnych jest 48 takich możliwości (list przyjęć) z tego 5 w „Szkole Nauk 
Technicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku”. 
Studia niestacjonarne są prowadzone na 17 kierunkach. Do wyboru jest na nich 31 
możliwości: wydział/kierunek/rodzaj studiów. 
Szczegółowe zasady przyjęć na studia w Politechnice Warszawskiej można znaleźć 
na stronie 

www.pw.edu.pl/kandydaci
w  tekstach „Zasady i  warunki przyjęć na studia stacjonarne na Politechnice 
Warszawskiej w  roku akademickim 2010/2011” oraz  „Zasady i  warunki przy-
jęć na studia niestacjonarne na Politechnice Warszawskiej w  roku akademickim 
20010/20101.  Warto również przejrzeć inne informacje umieszczane na tej stronie. 
Do dyspozycji kandydatów są również dwa obszerniejsze informatory, zawierają-
ce pełny tekst „Zasad i warunków…” oraz duży informator „Studia na Politechnice 
Warszawskiej”, w którym szczegółowo opisano wydziały Politechniki i tematykę stu-
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diów.
Studia stacjonarne (dzienne) 
Wydziały i kierunki studiów oraz liczby oferowanych miejsc
Wydział Kierunki studiów L. miejsc            

Administracji i Nauk Społ. Administracja 250
Architektury Architektura i Urbanistyka 90
Chemiczny Biotechnologia 120

Technologia Chemiczna 210
Elektroniki i Technik 
Informacyjnych

Elektronika, Informatyka i Telekomunikacja 
(makrokierunek)

240/160*

Informatyka 120/80*
Inżynieria Biomedyczna 30
Electrical and Computer Engineering  
(studia w j. ang.)

40/30*

Elektryczny Elektrotechnika 220
Automatyka i Robotyka 50
Informatyka 90
Electrical Engineerig (studia w j. ang.) 30

Fizyki Fizyka Techniczna 135
Geodezji i Kartografii Geodezja i Kartografia 150

Gospodarka Przestrzenna 90
Inż. Chemicznej i Procesowej Inżynieria Chemiczna i Procesowa 90
Inżynierii Lądowej Budownictwo 300

Civil Engineering (studia w j. ang.) 30
Inżynierii Materiałowej Inżynieria Materiałowa 75
Inżynierii Produkcji Mechanika i Budowa Maszyn 200

Automatyka i Robotyka 100
Papiernictwo i Poligrafia 70
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 160

Inżynierii Środowiska Inżynieria Środowiska 300
Ochrona Środowiska 100
Environmental Engineering 30

Matematyki i Nauk
Informacyjnych

Informatyka 60
Matematyka 150
Computer Sciences (studia w j. ang.) 40

Mechaniczny, Energetyki 
i Lotnictwa

Automatyka i Robotyka 25
Energetyka 100
Lotnictwo i Kosmonautyka 125
Mechanika i Budowa Maszyn 25
Aerospace Engineering (studia w j. ang.) 25
Mechanical Engineering (studia w j. ang.) 15
Power Engineering (studia w j. ang.) 25

Mechatroniki Mechatronika, Automatyka i Robotyka 
(przyjęcia wspólne) 250
Inżynieria Biomedyczna 30
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Samochodów 
i Maszyn Roboczych

Edukacja Techniczno-Informatyczna 60

Samochodów 
i Maszyn Roboczych

Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika 
(przyjęcia wspólne)

310

Transportu Transport 300
Zarządzania Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 150

Zarządzanie 150

* liczba po znaku / oznacza liczbę miejsc na studiach rozpoczynających się w lutym 2011 r. 

Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku
Budownictwa, Mechaniki 
i Petrochemii

Budownictwo 90
Inżynieria Środowiska 70
Mechanika i Budowa Maszyn 90
Technologia Chemiczna 80

Kolegium Nauk Ekonomicznych 
i Społecznych Ekonomia 150

 Î Zapisy kandydatów 

Zapisy wszystkich kandydatów na studia stacjonarne będą prowadzone wyłącznie 
przez Internet na stronie 

www.pw.edu.pl/zapisy

Przyjęcia będą się odbywać w  dwóch niezależnych „konkursach”: na kierunek 
Architektura i Urbanistyka (Wydział Architektury) i wspólnym na wszystkie pozosta-
łe kierunki studiów.
Po wejściu na stronę zapisów trzeba najpierw wybrać na który z konkursów kandy-
dat chce się zapisać. Można się zapisać na oba konkursy, ale w każdym konkursie 
tylko jeden raz. 
Zapisy na konkurs na Wydział Architektury będą trwały od dnia 3 do 25 maja, a za-
pisy do konkursu wspólnego od 3 maja do 5 lipca. 
Na początku rejestracji należy podać swoje dane osobowe i adres. Bardzo pomocne 
w dalszych kontaktach jest podanie również adresu e-mailowego i numeru telefonu. 
W „konkursie wspólnym” kolejnym krokiem jest wybór wydziału i kierunku studio-
wania, jakimi jest zainteresowany kandydat. W jednym zgłoszeniu (i po wniesieniu 
pojedynczej opłaty) można wybrać do 5 takich możliwości z listy 40 pozycji, w tym 
5 dotyczących studiów w Płocku. 
Wybór ten jest uszeregowany przez kandydata i  możliwości przyjęcia na studia 
będą rozpatrywane w podanej przez niego kolejności. 
W przypadku 3 kierunków na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych część 
studentów rozpocznie normalne studiowanie z opóźnieniem – od semestru zaczy-
nającego się w lutym 2011 roku. Zakwalifikowanie do grup rozpoczynających studia 
w październiku 2010 r. i w lutym 2011 r. będzie zależało od uzyskanej liczy punktów. 
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Rejestracja kończy się podaniem swojego hasła dostępu. Hasło to trzeba koniecznie 
sobie zapisać, bo będzie ono potrzebne w dalszym ciągu akcji przyjęć.
Po wysłaniu zgłoszenia system odpowie podaniem nadanego zgłoszeniu „numeru 
kandydata”, podaniem indywidualnego numeru konta, na które trzeba wnieść opła-
tę rekrutacyjną i informacji o wysokości tej opłaty. 
Od tej chwili kandydat łącząc się ze stroną „zapisy” może przeglądać swoją stronę 
indywidualną podając swój numer i  hasło dostępu. Strona ta obejmuje oprócz 
formularza zgłoszenia również miejsce na komunikaty kierowane przez system do 
kandydata. 
Zgłoszenie zostanie wprowadzone ostatecznie do systemu po zarejestrowaniu 
wpłynięcia opłaty, co zostanie potwierdzone komunikatem na stronie kandydata. 
Jeżeli kandydat dokona więcej niż jednego zapisu w konkursie, to system przyjmie 
do realizacji tylko jedno zgłoszenie – to, na konto którego wpłynie najwcześniej 
opłata. 
Do czasu zamknięcia zapisów, czyli do dnia 5 lipca, kandydaci mogą korygować 
dane w swoim zgłoszeniu, w szczególności wybór wydziałów i kierunków studiów. 
Nie można zmienić jedynie nazwiska i numeru PESEL. 
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 Î Zasady klasyfikacji
Na każdą listę zostaną przyjęci kandydaci w kolejności liczby punktów uzyskanych 
w procedurze klasyfikacyjnej. Tylko laureaci lub finaliści niektórych olimpiad i kon-
kursów, zgodnie z zasadami podanymi na stronie „kandydaci” i w drukowanym in-
formatorze, zostaną przyjęci poza procedurą konkursową. 

 Î Przyjęcia na kierunek Architektura i Urbanistyka
W konkursie na kierunek Architektura i Urbanistyka, punkty klasyfikacyjne uzyskuje 
się z przeprowadzanego w Uczelni sprawdzianu predyspozycji do studiów na tym 
kierunku (do 300 punktów) oraz z przeliczenia ocen z egzaminu maturalnego (do 
125 punktów).
Egzamin (sprawdzian predyspozycji) składa się z 3 zadań i jest podzielony na dwa 
etapy. Każde z zadań jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów. 
Pierwsza część egzaminu odbędzie się w dniu 12 czerwca i obejmie rysunek z wy-
obraźni (90 minut) i rysunek z wyobraźni z elementami geometrii (również 90 mi-
nut). Druga część egzaminu zostanie zorganizowana w dniu 19 czerwca i będzie to 
zadanie ujawniające zdolność komponowania przestrzeni.  Do drugiej części egza-
minu jest dopuszczana około połowa kandydatów. 
Więcej informacji o egzaminie można znaleźć na stronie „kandydaci” i w większym 
informatorze. 
Punkty za przedmioty zostaną obliczone wg zasady:

PK = Pmat + Pjo⋅0,25

Pod uwagę brane będą oceny z matematyki (Pmat) oraz z języka obcego (Pjo). Zasady 
ustalania wyjściowych punktów za przedmioty (oznaczonych jako P) podano dalej, 
przy omawianiu zasad konkursu wspólnego.

 Î Przyjęcia na pozostałe kierunki studiów
Procedura klasyfikacyjna polega na ustaleniu liczby punktów klasyfikacyjnych, ob-
liczanych ze wzoru

PK = Pmat⋅wmat + Pwyb⋅w + Pjo⋅wjo

Pmat – punkty z matematyki, wmat – współczynnik dla matematyki,
Pwyb – punkty z przedmiotu do wyboru, w – współczynnik dla tego przedmiotu, 
Pjo – punkty z języka obcego, wjo – współczynnik dla języka obcego.

Wartości współczynników wmat i wjo zależą od kierunku studiów a „w” dodatkowo od 
wybranego przedmiotu; 
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Punkty podstawowe (pierwotne, wyjściowe) za przedmioty, oznaczone we wzorze 
jako P, mogą przybierać wartości od 0 do 100 i ustala się je w następujący sposób:
 Î osoby, które zdały egzamin maturalny w latach 2002, 2007 – 2010:

P = wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, lub
P = 0,5 * wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,
jeżeli na świadectwie z r. 2007 znajdują się oceny z obu poziomów, uwzględnia się jedy-
nie ocenę z poziomu rozszerzonego;

 Î osoby, które zdały egzamin maturalny w latach 2005 i 2006:
P = 0,4* wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym
+ 0,6* wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym,
przy braku oceny z poziomu rozszerzonego do wzoru wstawia się wartość tej oceny równą zero; 

 Î osoby, które zdały egzamin maturalny w klasach dwujęzycznych: 
ocena z języka obcego równa się 1,25 oceny z części pisemnej egzaminu maturalnego, 
ale nie więcej niż 100 punktów; nie bierze się pod uwagę ocen z innych przedmiotów 
z części egzaminu zdawanego w języku obcym;

 Î osoby, które zdały „maturę międzynarodową” IB i  uzyskają świadectwo wystawione 
przez Biuro IB w Genewie:
P = 100/7*ocena przedmiotu zdawanego na poziomie wyższym, lub
P = 50/7*ocena przedmiotu zdawanego na poziomie średnim;

 Î osoby, które zdały egzamin dojrzałości („starą maturę”):
P = przeliczona ocena ze wiadectwa dojrzałości;

 Î osoby, które uzyskały odpowiednik świadectwa dojrzałości poza polskim systemem 
oświaty:
P = wynik egzaminu przeprowadzonego w uczelni.

W przypadku ocen z egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego, pod uwagę 
są brane wyłącznie oceny z części zewnętrznej tego egzaminu.
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie ocen z przynajmniej dwóch przed-
miotów uwzględnianych w procedurze klasyfikacyjnej. Gdy kandydat nie posiada oceny z trzecie-
go wymaganego przedmiotu, dla tego przedmiotu przyjmuje się liczbę punktów P równą zero. 
Przedmioty do wyboru oraz wartości współczynników zależą od kierunku studiów. 
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Przedmioty i współczynniki wagowe stosowane przy obliczaniu liczby punk-
tów konkursowych w  rekrutacji na kierunki studiów prowadzone przez wy-
działy i kolegium Politechniki Warszawskiej w Warszawie
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Kierunki inżynierskie
Automatyka i Robotyka 1 1 0,5 0,75 0,5 - - - 0,25

Biotechnologia 1 1 1 0,5 1 - - - 0,25

Budownictwo 1 1 0,5 0,75 - - - - 0,25

Edukacja Techniczno-
Informatyczna

1 1 0,5 0,75 0,5 - - - 0,25

Elektronika, Informatyka  
i Telekomunikacja (makrokierunek)

1 1 0,75 0,75 0,5 - - - 0,25

Elektrotechnika 1 1 0,5 0,75 0,5 - - - 0,25

Energetyka 1 1 0,75 0,75 0,5 - - - 0,25

Fizyka Techniczna 1 1 0,5 0,75 0,5 - - - 0,25

Geodezja i Kartografia 1 1 0,5 0,75 - 0,5 - - 0,25

Gospodarka Przestrzenna 1 1 0,75 0,75 0,75 1 1 - 0,25

Informatyka 1 1 0,5 1 0,5 - - - 0,25

Inż. Biomedyczna 1 1 0,75 0,75 0,75 - - - 0,25

Inż. Chemiczna i Procesowa 1 1 1 0,5 1 - - - 0,25

Inż. Materiałowa 1 1 1 0,5 1 - - - 0,25

Inż. Środowiska 1 1 1 0,75 0,75 - - - 0,25

Lotnictwo i Kosmonautyka 1 1 0,75 0,75 0,5 - - - 0,25

Mechanika i Budowa Maszyn 1 1 0,5 0,75 0,5 - - - 0,25

Ochrona Środowiska 1 1 1 0,75 1 - - - 0,25

Papiernictwo i Poligrafia 1 1 1 0,75 - - - - 0,25

Technologia Chemiczna 1 1 1 0,5 1 - - - 0,25

Transport 1 1 0,5 0,75 0,5 0,5 - - 0,25

Zarządzania i Inż. Produkcji 1 1 0,75 0,75 - - - - 0,25

Wydział Mechatroniki* 1 1 0,5 0,75 0,5 - - - 0,25

Wydział Samochodów 
i Maszyn Roboczych* 1 1 0,5 0,75 0,5 - - - 0,25

Kierunki licencjackie
Administracja 0,75 0,5 0,5 0,75 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75

Matematyka 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 0,25

Zarządzanie 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75

* przyjęcia na I rok studiów wspólny dla kierunków studiów:
•	 na Wydziale Mechatroniki: Automatyka i Robotyka, Mechatronika
•	 na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych: Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika
Podane współczynniki dotyczą również studiów odbywanych w języku angielskim.
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Przedmioty i współczynniki wagowe stosowane przy obliczaniu liczby punk-
tów konkursowych w  rekrutacji na kierunki studiów prowadzone w  Szkole 
Nauk Technicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku

  
    Przedmioty 

 Kierunki studiów
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Kierunki inżynierskie
Budownictwo 1 1 1 0,75 0,5 0,5 - 0,25 0,25

Inż. Środowiska 1 1 1 0,75 1 0,5 - 0,25 0,25

Mechanika i Budowa Maszyn 1 1 1 0,75 0,5 0,5 - 0,25 0,25

Technologia Chemiczna 1 1 1 0,75 1 0,5 - 0,25 0,25

Kierunki licencjackie
Ekonomia 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75

Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi na wszystkich kierun-
kach studiów 225.  
W grupie kierunków technicznych (na których uzyskuje się dyplom inżyniera) struk-
tura współczynników jest jednakowa: matematyka ma współczynnik 1, co najmniej 
jeden z przedmiotów do wyboru też współczynnik 1, a język obcy współczynnik 0,25.

 Î Procedura przyjęć na studia
Obowiązuje zasada, że na każdą listę przyjmowane są osoby, które uzyskały naj-
większą liczbę punktów. Komisje Rekrutacyjne będą podejmować decyzje tak, aby 
każdy kandydat został przyjęty na najwyższą wybraną opcję (wydział/kierunek/ję-
zyk wykładowy), na którą będzie miał wystarczającą liczbę punktów.
Politechnika stosuje od roku 2007 kilkuetapową procedurę podejmowania decyzji 
o zakwalifikowaniu na studia i składania dokumentów. 
Przebiega ona następująco:
 Î dla każdej zgłoszonej przez kandydata opcji (wyboru kierunku studiów) ob-

licza się sumę punktów konkursowych; gdy dopuszczalne są różne przedmioty 
i kandydat ma oceny z tych przedmiotów, dobiera się przedmioty tak, aby liczba 
punktów była jak najwyższa,
 Î kandydaci są umieszczani na listach rankingowych wszystkich wybranych 

opcji i na każdej liście ustala się grupę osób zakwalifikowanych na studia, zgodnie 
z liczbą oferowanych miejsc,
 Î Komisje Rekrutacyjne mogą ustalić minimalne liczby punktów wymagane od 

kandydatów na określone listy przyjęć, 
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 Î jeżeli kandydat znajdzie się w  grupie osób zakwalifikowanych na więcej niż 
jednej liście, pozostawia się jego nazwisko tylko na liście najwyższej opcji (umiesz-
czonej najwyżej w zgłoszeniu) i wykreśla się go z  list dotyczących opcji dalszych, 
natomiast pozostaje on „w rezerwie” na listach wyższych opcji,
 Î po wykreśleniach kandydatów z dalszych opcji, listy są uzupełniane do założo-

nej liczby miejsc,
 Î pierwsze listy zostaną ogłoszone w dniu 12 lipca i kandydaci zakwalifikowani 

do przyjęcia zostaną wezwani do złożenia dokumentów (w tym świadectwa dojrza-
łości) do dnia 16 lipca, 
 Î osobom, które złożyły dokumenty w podanym terminie, zostaną wydane de-

cyzje o przyjęciu na studia, 
 Î osoby, które nie złożyły dokumentów w wyznaczonym terminie, zostaną wy-

kreślone z list, na których były zakwalifikowane; ich nazwiska pozostają na listach 
rezerwowych wyższych opcji,
 Î na listach rezerwowych mogą się znaleźć również nazwiska osób, które złożyły 

już dokumenty na kierunki nie wymienione w zgłoszeniu na pierwszym miejscu; 
osoby te zostaną zapytane przy wydawaniu decyzji o przyjęciu, czy są zaintereso-
wane dalszym udziałem w konkursie i ewentualnym przeniesieniem dokumentów 
na kierunek studiów wymieniony w zgłoszeniu na wyższej pozycji,
 Î na wolne miejsca powstałe po wykreśleniu osób, które nie złożyły dokumen-

tów, zostaną zakwalifikowane następne osoby z list rankingowych,
 Î operacja ustalania list osób zakwalifikowanych i przyjmowania od nich doku-

mentów może być powtórzona co najwyżej trzy razy, kolejne terminy ogłaszania list 
osób zakwalifikowanych na studia to:
 18 lipca, z terminem składania dokumentów do 21 lipca,
 22 lipca, z terminem składania dokumentów do 27 lipca,
 Î  jeżeli w którejś z kolejnych tur pozostaną wolne miejsca, ale zabraknie kandy-

datów z wymaganą minimalną liczbą punktów, Komisja Rekrutacyjna może ogłosić 
przyjmowanie dodatkowych zgłoszeń od osób zarejestrowanych jako kandydaci, 
którzy jednak danej listy nie podali w zgłoszeniu, oraz od osób, które dopiero teraz 
zarejestrują się jako nowi kandydaci.

UWAGA: zwraca się uwagę na zasadę, że kandydat, który złożył dokumenty na kie-
runek (listę), którą wymienił w jednej z dalszych opcji, a wskutek kolejnych operacji 
uzupełnienia list zostanie zakwalifikowany na opcję „wyższą”, może korzystać z tej 
możliwości. Wystarczy tylko złożenie odpowiedniej deklaracji przy składaniu doku-
mentów.
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 Î Informacje o decyzjach Komisji Rekrutacyjnych
Kolejne decyzje Komisji Rekrutacyjnych dotyczące zakwalifikowania na studia 
i umieszczenia na listach rezerwowych, o minimalnych wymaganiach punktowych, 
zakończeniu przyjęć lub uruchomieniu dodatkowej rekrutacji będą przekazywane 
wszystkim kandydatom w formie:

- ogłoszeń na tablicy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w holu Gmachu Głównego 
PW przy placu Politechniki 1, 

- ogłoszeń na stronie internetowej www.pw.edu.pl/kandydaci,
- ogłoszeń w budynkach Wydziałów i Kolegium (tylko informacje dotyczące przyjęć 
do tych jednostek).
Jednocześnie każdy kandydat będzie otrzymywał, w formie komunikatu indywidu-
alnego na swojej stronie w portalu „zapisy”, informację o zakwalifikowaniu go na 
studia i wezwanie do złożenia dokumentów. 

 Î Składanie dokumentów 
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia są zobowiązani do złożenia, 
w podanym terminie, następujących dokumentów:
 Î świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis wydany razem z oryginałem); 
 Î kserokopia dowodu osobistego, poświadczoną w miejscu składania dokumen-

tów lub przez szkołę średnią kandydata,
 Î 4 fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35 x 45 mm), podpisane na 

odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 Î kandydaci na studia w języku angielskim - dodatkowo oświadczenie o przyję-

ciu do wiadomości, że zajęcia na tych studiach są częściowo odpłatne, oraz zobo-
wiązanie do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego rozpoczęciem.

Dokumenty należy składać: 
 Î kandydaci na wydziały: Architektury, Geodezji i  Kartografii, Inżynierii 

Środowiska, Samochodów i  Maszyn Roboczych oraz Budownictwa, Mechaniki 
i  Petrochemii (w  Płocku) – w  dziekanatach tych wydziałów lub siedzibach ich 
Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych,
 Î kandydaci do Kolegium Nauk Ekonomicznych i  Społecznych (w  Płocku) – 

w Sekretariacie tego Kolegium, 
 Î pozostali kandydaci - w Biurze ds. Przyjęć na Studia.

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez inne osoby. Ze względu na krót-
kie terminy składania dokumentów i podejmowania następnych decyzji, przesyłki 
pocztowe dostarczone po terminie przyjmowania dokumentów nie będą mogły 
być akceptowane.
Nie złożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację z podjęcia 
studiów na wydziale/kierunku na które kandydat został zakwalifikowany.
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Studia niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne)

Wydziały i kierunki studiów oraz liczby oferowanych miejsc

Wydział Kierunki studiów
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Administracji i NS Administracja 200
Architektury Architektura i Urbanistyka 75
Elektroniki i Technik
Informacyjnych

Informatyka 120*
Elektronika i Telekomunikacja 100* 200**

Elektryczny Elektrotechnika 250
Informatyka 70**

Geodezji i Kartografii Geodezja i Kartografia 120
Inżynierii Lądowej Budownictwo 300
Inż. Materiałowej Inżynieria Materiałowa 25
Inżynierii Produkcji Mechanika i Budowa Maszyn 90

Papiernictwo i Poligrafia 60
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 90

Inżynierii Środowiska Inżynieria Środowiska 150
Matematyki i Nauk 
Informacyjnych

Matematyka 40

Mechaniczny Energetyki   
i Lotnictwa

Mechanika i Budowa Maszyn 120

Mechatroniki Automatyka i Robotyka,      Mechanika 
i Budowa Maszyn
(przyjęcia wspólne) 120
Automatyka i Robotyka 30**

Samochodów i Maszyn 
Roboczych

Mechanika i Budowa Maszyn, 
Mechatronika (przyj. wspólne)

60 120

Transportu Transport 270*
Zarządzania Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 120

Zarządzanie 120
Budownictwa,
Mechaniki 
i Petrochemii
(w Płocku)

Budownictwo 70
Inżynieria Środowiska 70
Mechanika i Budowa Maszyn 70
Technologia Chemiczna 40

Kol. N. Ekonomicznych 
i Społecznych 
(w Płocku)

Ekonomia 90

* - część studentów rozpocznie zajęcia w październiku 2010, a część w lutym 2011 r. 
** - studia na odległość (przez Internet)
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 Î  Zapisy i składanie dokumentów 
Zapisy na studia niestacjonarne odbywają się przez internet, na stronie

www.pw.edu.pl/zapisy

w terminie od 2 do 31 sierpnia. Po zarejestrowaniu się  należy złożyć na Politechnice 
potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej i komplet dokumentów (taki sam jak 
na studia stacjonarne). 

W dniu 1 września zostaną podjęte decyzje:
 Î dla kierunków, na których liczba kandydatów nie przekracza możliwości uczel-

ni – o przyjęciu na studia wszystkich zgłoszonych osób,
 Î dla kierunków, na których konieczny będzie wybór przyjętych osób, decyzja 

o  uruchomieniu procedury klasyfikacyjnej. Będzie ona przebiegać według zasad 
podobnych jak na studiach stacjonarnych. Od paru lat nie zachodziła konieczność 
przeprowadzania klasyfikacji.
Jeśli pozostaną wolne miejsca, przyjęcia dokumentów będą kontynuowane, ale nie 
dalej niż do dnia 20 września. 
Ponieważ studia niestacjonarne są studiami płatnymi, uczelnia zawiera ze studen-
tami tych studiów umowę określającą warunki studiowania i warunki płatności za 
studia. Umowy te podpisuje się w dziekanatach wydziałów przed początkiem roku 
akademickiego.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze ds. Przyjęć na Studia w PW:

00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1, pok. 66
tel. 022-629-60-70, 022-234-74-12, fax. 022-234-74-29 
e-mail: rekrutacja@pw.edu.pl
http://www.pw.edu.pl/kandydaci/

W informatorze wykorzystano akwarelę – widok Auli Głównej Politechniki Warszawskiej oraz rysunek przedstawiający 
Plac Politechniki z Gmachem Głownym Politechniki Warszawskiej autorstwa Michała Suffczyńskiego.


