
 
 
 

UCHWAŁA nr 147/2020-2024 
Rady Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej 

z dnia 2 marca 2022 roku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą  
nr 181/2020-2024 Rady Wydziału Inżynierii Lądowej PW 

z dnia 6 lipca 2022 roku 

w sprawie zasad rekrutacji na studia II stopnia  
na kierunku „Budownictwo” oraz „Civil Engineering”  

na Wydziale Inżynierii Lądowej  
w roku akademickim 2022/2023  

 
Rada Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie Uchwały 
Senatu nr 128/L/2021 z dnia 23/06/2021 z późn. zm. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na 
studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz 
form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 
2022/2023, ustala następujące zasady rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo 
oraz Civil Engineering na Wydziale Inżynierii Lądowej w roku akademickim 2022/2023: 

1. Rekrutacja studentów będzie prowadzona na kierunek Budownictwo na: 
a. studia stacjonarne II stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego magistra 

inżyniera, w tym studia w języku angielskim, 
b. studia niestacjonarne II stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu magistra inżyniera. 

2. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne będzie przeprowadzona na następujące 
specjalności w ramach kierunku Budownictwo: 
a. Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja Konstrukcje Budowlane (KB), 
b. Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja Mosty i Budowle Podziemne (MiBP), 
c. Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja Teoria Konstrukcji (TK); opcja 

dostępna tylko dla studiów stacjonarnych, 
d. Budownictwo Drogowe (BD), 
e. Drogi Szynowe (DS), 
f. Inżynieria Produkcji Budowlanej (IPB), 
g. Budownictwo Zrównoważone (BZ); opcja dostępna tylko dla studiów stacjonarnych, 

oraz na kierunku Budownictwo prowadzonym w języku angielskim na studiach stacjonarnych 
na specjalności Civil Engineering Structures (CES). 

3. Wydział może nie uruchomić specjalności lub specjalizacji, jeżeli nie zgłosi się odpowiednia 
liczba kandydatów. 

4. Limit miejsc na studiach stacjonarnych na kierunku Budownictwo wynosi 120 osób, na 
studiach stacjonarnych na kierunku Budownictwo prowadzonym w języku angielskim wynosi 
30 osób, a na studiach niestacjonarnych 120 osób. Określa się limit miejsc dla każdej 
specjalności (łączna liczba przyjętych studentów nie może przekroczyć limitu miejsc): 

- studia stacjonarne: KB – 48 osób, MiBP – 24 osoby, IPB – 24 osoby, BD – 24 osoby,  
DS – 24 osoby, TK – 24 osoby, BZ – 24 osoby, CES – 30 osób, 

- studia niestacjonarne: KB – 24 osoby, MiBP – 24 osoby, IPB – 24 osoby, BD – 24 osoby, 
DS – 24 osoby. 

5. Uruchomienie grupy w ramach danej specjalności jest możliwe pod warunkiem, że liczba 
studentów zapisanych na tę specjalność wynosi co najmniej 12 osób. Kandydaci przypisywani 
są do grup studenckich o liczebności nie większej niż 30 osób, ale kolejna grupa może być 
utworzona (o ile pozwala na to ogólny limit miejsc dla tej specjalności), tylko pod warunkiem, 



że liczba studentów w tej grupie nie będzie mniejsza niż 12 osób. W przypadku braku miejsc 
studenci umieszczani są na liście specjalności kolejnego wyboru. 
Decyzją dziekana może zostać uruchomiona grupa o mniejszej liczbie osób. 

6. Proces rekrutacji na studia II stopnia ma charakter selekcyjny, którego podstawą jest analiza 
dokumentów w zakresie zgodności ukończonego programu studiów I stopnia z programem 
studiów I stopnia na kierunku Budownictwo prowadzonym na Wydziale Inżynierii Lądowej. 
Kandydat na studia może zostać zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Od kandydatów na 
studia drugiego stopnia na kierunku Budownictwo oczekuje się kompetencji 
odpowiadających efektom uczenia się określonym dla studiów pierwszego stopnia na kierunku 
Budownictwo w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. 

7. Kandydaci, w systemie rekrutacyjnym, deklarują specjalność, na której chcieliby studiować 
oraz kolejno - inne specjalności, które zgadzają się studiować w przypadku braku miejsc na 
specjalności pierwszego wyboru. O pierwszeństwie w kwalifikacji na specjalność z 
pierwszego i kolejnych wyborów decyduje ocena ze studiów obliczana z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

8. Kwalifikacja kandydatów na kierunek studiów Budownictwo zostanie przeprowadzona na 
podstawie analizy złożonych dokumentów w następujący sposób:  

  8a. 80% miejsc przeznaczonych jest w pierwszej kolejności dla osób kontynuujących 
studia na tym samym wydziale i kierunku studiów. O miejsca te mogą ubiegać się osoby, które 
ukończyły studia pierwszego stopnia z wynikiem co najmniej dobrym. Jeżeli liczba kandydatów 
spełniających ten warunek jest większa niż liczba wydzielonych miejsc, o przyjęciu w tej części 
procesu kwalifikacji decyduje ocena ze studiów obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  

  8b. Na pozostałe wolne miejsca przyjmowani są kandydaci według oceny ze studiów 
obliczanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

9. Kwalifikacja kandydatów na Civil Engineering zostanie przeprowadzona w sposób jednolity, 
na podstawie analizy złożonych dokumentów i na podstawie oceny ze studiów obliczanej z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

10. W przypadku kandydatów, którzy mają prawo ubiegać się o przyjęcie na studia na WIL PW, 
a ich dokumenty wydano w odmiennym systemie edukacyjnym, aplikacja jest rozpatrywana 
przez Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej.  

11. Po zakwalifikowaniu kandydatów na kierunek następuje kwalifikacja na specjalności na 
podstawie złożonych przez kandydatów deklaracji preferencji i oceny ze studiów obliczanej 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 
12. Wymagane dokumenty: 

 CV (życiorys), 
 zaświadczenie o ukończeniu studiów z oceną ze studiów obliczaną z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku,* 
 poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną kserokopia dyplomu ukończenia studiów  

I stopnia wraz z suplementem lub równoważnym dokumentem,* 
 do wglądu dokument potwierdzający tożsamość kandydata (dowód osobisty lub paszport) 
 2 fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35 x 45 mm), podpisane na odwrocie 

imieniem i nazwiskiem, 
 dla studiów niestacjonarnych: oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, że zajęcia na tych 

studiach są płatne, wraz z zobowiązaniem do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed 
jego rozpoczęciem, potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, jeśli 
w systemie rekrutacyjnym opłata nie jest zarejestrowana w chwili składania dokumentów  



 dla studiów stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim (CE): oświadczenie o 
przyjęciu do wiadomości, że obowiązuje dopłata związana ze zwiększonymi kosztami 
kształcenia, wraz z zobowiązaniem do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego 
rozpoczęciem. 

* nie dotyczy kandydatów aplikujących na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na 
WIL i zostali przyjęci  na studia w procesie rekrutacji na PW nie wcześniej niż w roku 
akademickim 2014/2015. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej 
 
 

prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz 


