Harmonogram rejestracji na zajęcia całoroczne i semestru zimowego w r. ak. 2019/20
(studia II stopnia niestacjonarne zaoczne w języku polskim – I rok)
Tura

Termin

Przedmioty

Limit
wyborów

Uwagi

Wyniki

Etap podstawowy

I*

23.09-29.09

Obowiązkowe

brak

(od godz. 20:00
do godz. 16:00)

Moduły
informatyczne

2

Brak możliwości przekraczania limitów
grup (tj. nie ma możliwości tworzenia kolejek
oczekujących – rejestracja tylko do
określonego limitu – możliwość zwolnienia
miejsca w grupie po wyrejestrowaniu się przez
osobę będącą już w grupie)
REJESTRACJA I WYREJESTROWANIE SIĘ

Możliwość dorejestrowania się JEDYNIE
w ramach wolnych miejsc.
USOSWEB: DLA STUDENTÓW ->Rejestracja ->
Rejestracja bezpośrednia do grup (lewe menu).

Wstępne wyniki widoczne na bieżąco w
planach w USOSWeb.
Do 04.10. zamknięcie tury i
zaakceptowanie widocznych w
USOSWeb wyborów – wyniki
końcowe tury.
Do 04.10. mogą zostać podjęte
dodatkowe decyzje o zamknięciu
przedmiotów / grup z powodu
niewystarczającej liczby chętnych.

•

Szczegółowe informacje na temat sposobu rejestracji będą podane na szkoleniu w dniu 23.09.2019r.

•

Limit wyboru oznacza max. liczbę przedmiotów do wybrania z danej grupy (nie dotyczy przedmiotów obowiązkowych).

•

We wszystkich rejestracjach prosimy o rozważne wybieranie przedmiotów, na które się Państwo rejestrują. Nie będzie możliwości
późniejszego wyrejestrowania się (po etapie podstawowym) – poza przypadkiem rezygnacji z zaliczania określonym w Regulaminie
Studiów UW §28 p. 10 (§32 p. 3 – nowy regulamin) – i będą Państwo zobligowani do zaliczenia przedmiotu.

•

Bezpośrednia rejestracja do grup (oznaczona „*”) poza turą z kolejką chętnych jest rejestracją, w której od razu widoczne jest miejsce studenta w grupie
i na planie zajęć, można na bieżąco korygować swoje wybory (wyrejestrowywać się – o ile tura to dopuszcza). Zamknięcie tury powoduje zaakceptowanie
widocznego stanu. Tak samo w etapie z giełdą wymiana miejsc jest dokonywana na bieżąco (w ramach grup danego przedmiotu).

•

W bezpośredniej rejestracji do grup osoby, które otrzymały miejsce w grupach we wcześniejszych turach oczywiście w kolejnych zachowują swoją grupę
(do momentu ew. wyrejestrowania się).

•

W przypadku podjęcia decyzji o zamknięciu przedmiotu / grupy z powodu niewystarczającej liczby chętnych, w przypadku przedmiotów
obowiązkowych studenci są przepisywaniu do innych grup tego samego przedmiotu, w przypadku przedmiotów do wyboru są wyrejestrowywani z
tego przedmiotu.

•

W menu: USOSWeb: Moduły dodatkowe -> Statystyki rejestracji są dostępne informacje o statystykach rejestracji.
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