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Procedura rejestracji studentów na zajęcia i dokonywania podpięć przedmiotów
w systemie USOSweb
1. Podstawy prawne:
Statut UKSW (§43, p. 2 i 4; §44, p. 13); Regulamin Studiów UKSW (§9; §11, ust. 1; §13, ust. 7)
Decyzja Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku Nr 17/ 2018 z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie procedury rejestracji na zajęcia.
2. Cel procedury: usprawnienie procesu rejestracji studentów na zajęcia dydaktyczne oraz
rozliczania studentów z realizacji programu studiów.
3. Zakres procedury: wszystkie kierunki studiów stacjonarnych prowadzonych na WBNS.
4. Odpowiedzialność: Prodziekan ds. Jakości Kształcenia.
5. Opis procedury:

warunkiem dokonania rejestracji na zajęcia w systemie USOSweb jest

rozliczenie przez studenta w systemie USOS danego roku akademickiego i przejście na kolejny
etap studiów. Nie dotyczy studentów I roku.
5.1. Rejestracja na zajęcia w systemie USOSweb udostępniana jest dla wszystkich studentów
w terminie 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w bieżącym semestrze. Za uruchomienie
rejestracji odpowiedzialni są pracownicy dziekanatu.
5.2. Łączny czas trwania rejestracji wynosi 14 dni.
5.3. Rejestracja odbywa się według następujących kryteriów:
Wykład - studenci rejestrowani są automatycznie przez dziekanat.
Wykład fakultatywny (do wyboru) - studenci sami wybierają grupy i dokonują rejestracji
przez system USOSweb. Ilość miejsc jest ograniczona poprzez możliwości techniczne sali
i przepisy BHP.
Ćwiczenia/Laboratoria/Projekty - studenci sami wybierają grupy i dokonują rejestracji przez
system USOSweb.
i przepisy BHP.

Ilość miejsc jest ograniczona poprzez możliwości techniczne sali

Przedmioty ogólnouczelniane/lektorat/wf - studenci wybierają zajęcia i rejestrują się na nie
w danym semestrze zgodnie z programem studiów.
5.4 Rejestracja w systemie USOSweb przygotowywana jest dla studentów poszczególnych
roczników.
5.5 Indywidulane sprawy w przypadku nie zarejestrowania się na zajęcia w wybranych terminach
rozpatruje dziekanat po zakończonej rejestracji w systemie USOSweb.
5.6 Rejestracja na dane przedmioty w roku akademickim jest jednoznaczna z koniecznością
zaliczeniem danego przedmiotu. Po dokonaniu rejestracji na zajęcia, student sam podpina w
systemie USOS web przedmioty pod dany rok akademicki, co wiąże się z rozliczeniem go w danym
roku akademickim.
5.7 Obowiązkiem studenta jest zdobycia 60 punktów ECTS w danym roku akademickim.
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