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Od roku akademickiego 2011/2012 ulega zmianie mechanizm rezygnacji z zaliczania przedmiotu na
podstawie par. 23 b ust. 2 p.2 Regulaminu Studiów w UW w odniesieniu do studentów
rozpoczynających naukę w roku akademickim 2011/2012 na I roku studiów I i II stopnia oraz
studiów jednolitych magisterskich. Studenci pozostałych roczników składają podanie o
rezygnację w dotychczasowym trybie. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć problemów z kontrolą
liczby wyrejestrowań studentów, którzy kontynuują studia.
Studenci rozpoczynający studia w bieżącym roku akademickim zobowiązani są zgłosić rezygnację
samodzielnie poprzez USOSweb. W module Moje studia -> Podpięcia mogą wskazać przedmiot,
z zaliczenia którego chcą zrezygnować. Rezygnację mogą złożyć po uprzednim podpięciu przedmiotu
pod określony program studiów, w terminie wynikającym z Regulaminu Studiów i zasad studiowania
obowiązujących w jednostce prowadzącej ten program. USOSweb pilnuje terminu oraz dopuszczalnej
liczby rezygnacji — jedna na każdym programie studiów I i II stopnia oraz dwie na studiach
jednolitych magisterskich. Terminem domyślnym jest termin określony w Regulaminie Studiów UW,
czyli ostatni dzień zajęć. Jeśli zasady studiowania w jednostce wprowadzają inny termin, to DAK
wprowadzi go do USOS na życzenie jednostki. Przed upływem terminu student może wycofać
rezygnację.
Z uwagi na fakt, iż „Podanie o rezygnację z zaliczenia przedmiotu (par. 23 b ust.2 p. 2
Regulaminu Studiów w UW)" przestaje obowiązywać dla studentów rozpoczynających studia w
bieżącym roku akademickim - zostanie opatrzone następującą klauzulą:
„UWAGA: podanie NIE obowiązuje studentów rozpoczynających studia na I roku w roku
akademickim 2011/2012 i późniejszych. Studenci tych roczników zgłaszają rezygnację samodzielnie
poprzez USOSweb, w module Moje studia -> Podpięcia". Klauzula zostanie dopisana do
słownika podań przez DAK.
W związku z tym, iż USOSweb musi kontrolować na bieżąco liczbę rezygnacji składanych przez
studenta, dlatego może się to odbywać tylko w jednym USOSweb. Z tego względu mechanizm
rezygnacji zostanie włączony jedynie w USOSweb centralnym ( http://usosweb.dak.uw.edu.pl ),
a wyłączony w pozostałych. Tę czynność wykonają administratorzy poszczególnych instalacji
USOSweb w UW.
Poniżej przedstawiam obraz ilustrujący stronę modułu Moje studia -> Podpięcia, chwilę po tym, gdy
student zrezygnował z zaliczenia przedmiotu. USOS zadba o to, żeby taki przedmiot nie był liczony
do średniej (mechanizm ten zostanie opisany dokładniej w późniejszym terminie).

