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Rekrutacja na rok akademicki 2008/2009
Rekrutacja na rozpocz´ty rok akademicki przebiega∏a wed∏ug podobnych zasad jak rok wczeÊniej.

Kandydatów klasyfikowano na podstawie wyników z matury z matematyki, z j´zyka obcego (ze wspó∏-
czynnikiem 0,25) oraz z trzeciego przedmiotu, którym na WIM mog∏a byç fizyka lub chemia lub biolo-
gia lub informatyka (ze wspó∏czynnikiem 0,5). W sumie mo˝na by∏o uzyskaç 225 punktów. W pierw-
szej turze wydzia∏y przyjmowa∏y okreÊlonà liczb´ pierwszych osób z listy, a kolejne pozostawa∏y na
tzw. liÊcie rezerwowej. Zakwalifikowani kandydaci mieli tydzieƒ na dostarczenie Êwiadectwa matural-
nego. JeÊli ktoÊ nie dope∏ni∏ tego obowiàzku uznawano, ˝e zrezygnowa∏ ze studiowania na tym wy-
dziale, a w drugiej turze jego miejsce zajmowa∏ kolejny kandydat z listy rezerwowej. Wydzia∏ móg∏ za-
koƒczyç rekrutacje, gdy jego komisja rekrutacyjna uzna∏a, ˝e przyj´∏a wystarczajàcà liczb´ kandyda-
tów (zwykle jest to oko∏o 10% powy˝ej liczby miejsc). Liczba punktów uzyskana przez ostatniego
z przyj´tych studentów wyznacza minimum punktowe. W bie˝àcym roku Wydzia∏ In˝ynierii Materia∏o-
wej zakoƒczy∏ rekrutacje na drugiej turze, a minimalna liczba punktów potrzebna do zakwalifikowania
si´ na WIM wynios∏a 82. Pod tym wzgl´dem uzyskaliÊmy najlepszy wynik spoÊród wydzia∏ów wcho-
dzàcych w sk∏ad Szko∏y Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materia∏owych. Z zestawienia
danych z wielu lat ta liczba systematycznie roÊnie, co Êwiadczy ˝e mamy coraz lepszych kandydatów
rys. 1). Ka˝dy z kandydatów móg∏ wybraç 5 wydzia∏ów (opcje od A do E) w preferowanej kolejnoÊci.
WIM w opcji A wymieni∏o 83 kandydatów (we wszystkich opcjach 766). Liczba kandydatów z opcji
A od lat oscyluje wokó∏ liczby miejsc wynoszàcej 75 (rys. 2). Na podstawie przedstawionych danych
mo˝na przypuszczaç, ˝e w roku akademickim 2008/2009 na WIM przyj´to dobrych kandydatów. Na-
le˝y mieç nadziej´, ˝e zaobserwowane tendencje utrzymajà si´ równie˝ w kolejnych latach. 

Rys. 1 Zmiany minimalnej liczby punktów kandydatów
przyjmowanych na WIM PW w latach 1998–2008

Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 – wr´czenie Nagrody Absolwentów
Pierwszego paêdziernika na Politechnice Warszawskiej odby-

∏a si´ Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009. W uroczystej
inauguracji na Wydziale In˝ynierii Materia∏owej uczestniczyli
przedstawiciele Stowarzyszenia: prezes i wiceprezes zarzàdu
Przemys∏aw Wójcik i Roman Janusz. Jak co roku w programie
uroczystoÊci znalaz∏ si´ punkt: wr´czenie Nagrody Absolwentów
dla studenta, który w minionym roku akademickim uzyska∏ naj-
lepsze wyniki w nauce. Laureatkom Nagrody za rok akademicki
2007/2008 zosta∏a studentka IV roku Katarzyna ¸ubkowska.

Adres Stowarzyszenia: Wydzia∏ In˝ynierii Materia∏owej Politechniki Warszawskiej, ul. Wo∏oska 141, 02-507 Warszawa 
Adres internetowy: www.saim.edu.pl

Prezes: Przemys∏aw Wójcik

Sekretarz: Bartosz Michalski, tel. (22) 234 87 31, e-mail: b.michalski@inmat.pw.edu.pl

Cz∏onek Zarzàdu: Waldemar Kaszuwara, tel. (22) 6234 84 51, e-mail: wkasu@inmat.pw.edu.pl

Zjazdy absolwentów sà tradycjà naszego Wydzia∏u si´gajàcà roku 1979. Ju˝ wtedy, czte-
ry lata od chwili powstania Instytutu In˝ynierii Materia∏owej na prawach wydzia∏u, zorganizo-
wano I Spotkanie Absolwentów. Wzi´li w nim udzia∏ absolwenci jednostek Politechniki War-
szawskiej, które wczeÊniej kszta∏ci∏y w obszarze naszej dziedziny wiedzy. Kolejny zjazd odby∏
si´ dopiero w roku 1998 w Popowie. To w jego trakcie pad∏ pomys∏ powo∏ania Stowarzysze-

Rys. 2 Zmiany minimalnej liczby kandydatów (z opcji A)
na WIM PW w latach 1998–2008
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nia Absolwentów. Stowarzyszenie powo∏a∏ Zjazd Za∏o˝ycielski, który mia∏ miejsce 18 grudnia
1999 roku w budynku WIM przy ul. Wo∏oskiej. Stowarzyszenie Absolwentów In˝ynierii Mate-
ria∏owej PW zosta∏o zarejestrowane w 2000 roku i od tego czasu zjazdy odbywajà si´ regu-
larnie w cyklu czteroletnim: Miedzeszyn – 2000 rok, Nadarzyn – 2004 rok. 

Na rok bie˝àcy przypad∏ termin kolejnego, V Zjazdu Absolwentów. Po wielu d∏ugich dys-
kusjach Zarzàd SAIM postanowi∏ zmieniç formu∏´ Zjazdu. Dotychczas by∏y to dwudniowe
spotkania wyjazdowe, a tegoroczny Zjazd mia∏ byç spotkaniem popo∏udniowym odbywajà-
cym si´ w du˝ej cz´Êci w budynku Wydzia∏u. 

V Zjazd Absolwentów In˝ynierii Materia∏owej PW odby∏ si´ 30 maja. Spotkanie rozpocz´-
∏o si´ o godzinie 19.00 w Auli im. prof. Jerzego W. Wyrzykowskiego w budynku WIM przy ul.
Wo∏oskiej 141. Otworzy∏ je Przewodniczàcy Zarzàdu Stowarzyszenia Absolwentów Przemy-
s∏aw Wójcik. Powita∏ cz∏onków honorowych SAIM PW oraz goÊcia – wiceprezesa Jerzego Ba-
ranowskiego ze Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjació∏ Politechniki Warszawskiej oraz
wszystkich zebranych. W imieniu w∏adz Wydzia∏u uczestników powita∏ dziekan WIM prof. dr
hab. Jerzy Szaw∏owski. G∏os zabra∏ równie˝ wiceprezes SAiPPW Jerzy Baranowski. Przemy-
s∏aw Wójcik przypomnia∏, ˝e Walne Zgromadzenie cz∏onków SAIM PW, które odby∏o si´
w czasie III Zjazdu w Miedzeszynie w 2000 roku, podj´∏o decyzjà, aby dziekani Wydzia∏u zo-
stawali cz∏onkami honorowymi Stowarzyszenia. Poprosi∏ zatem o przyj´cie statusu cz∏onka
honorowego prof. nzw. dr hab. Jerzego Szaw∏owskiego. 

W dalszej cz´Êci spotkania zebrani wys∏uchali wyk∏adu przedstawionego przez dr Zbi-
gniewa Pakie∏´. Uczestnicy spotkania mieli okazj´ poznaç obecne wyposa˝enie Wydzia∏u
oraz g∏ówne kierunki prowadzonych badaƒ. Po wyk∏adzie wywiàza∏a si´ dyskusja Êwiad-
czàca o du˝ym zainteresowaniu absolwentów obecnym stanem Wydzia∏u In˝ynierii Mate-
ria∏owej.

Nast´pnie uczestnicy Zjazdu przeszli przed wejÊcie do budynku aby wykonaç pamiàtko-
we zdj´cie. By∏ to krótki przystanek w drodze do Domu Studenckiego „˚aczek”, gdzie mieÊci
si´ pub o tej samej nazwie. W∏aÊnie tam mia∏a miejsce dalsza cz´Êç spotkania. Rozpocz´to
jà od spontanicznego przemeblowania pubu tak, aby poszczególne roczniki mog∏y zmieÊciç
si´ przy wspólnych sto∏ach. Okaza∏o si´ to niepotrzebne, poniewa˝ po krótkim czasie podzia∏
ten okaza∏ si´ zb´dny i w czasie trwania imprezy stopniowo zanika∏. Tak jak w czasie poprzed-
nich zjazdów dominowali absolwenci, którzy koƒczyli studia przed rokiem 1990. Tym razem
grupa przedstawicieli m∏odszych roczników by∏a znacznie wi´ksza. W Zjeêdzie wzi´li udzia∏
równie˝ przedstawiciele Samorzàdu Studentów. V Zjazd Absolwentów, chocia˝ planowany ja-
ko jednodniowy, zakoƒczy∏ si´ 31 maja. 

Pierwsze opinie uczestników, wypowiadane jeszcze w czasie imprezy, wskazujà, ˝e taka
formu∏a Zjazdów odpowiada wi´kszej liczbie osób. Zalety takiego rozwiàzania to: mo˝liwoÊç
odwiedzenia budynku Wydzia∏u, krótszy – ∏atwiejszy do zorganizowania – pobyt poza do-
mem, liczniejszy udzia∏ pracowników Wydzia∏u i znacznie ni˝szy koszt imprezy. 
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