
W związku z aktualizacją systemu USOS oraz aplikacji USOSweb, APD, SRS i Katalog ECTS 

rejestracja na zajęcia rozpocznie się wg następujących terminów: 

Studenci III roku biologii studia I stopnia na przedmioty do wyboru rejestrują się jako pierwsi 

od 12.02.2020 godz. 20:00. 

Studenci II roku biologii studia I stopnia na przedmioty do wyboru rejestrują się od 

15.02.2020  od godz. 20.00. 

Studenci I, II i III roku biologii studia I stopnia rejestrują się na przedmioty obowiązkowe od 

12.02.2020  od godz. 20.00. 

  

Studenci I i II roku biologii studia II stopnia rejestrują się na przedmioty do wyboru od 12.02.2020  od 

godz. 20.00. 

Studenci I roku biologii studia II stopnia rejestrują się na przedmioty obowiązkowe od 12.02.2020  od 

godz. 20.00 

  

Na wykłady z przedmiotów zostaną Państwo zapisani przez Dziekanat WBNS. 

  

Przypominamy również : 

Studenci II roku studia I stopnia biologii są zobowiązani wybrać w semestrze letnim 2 przedmioty 

z puli przedmiotów do wyboru.  

Studenci III  roku studia I stopnia biologii są zobowiązani wybrać w semestrze letnim  3 przedmioty 

z puli przedmiotów do wyboru. 

Proszę pamiętać, że w ciągu  całego cyklu dydaktycznego na studiach licencjackich należy 

zrealizować 10 przedmiotów do wyboru. 

  

Studenci I roku studia II stopnia specjalność: biologia człowieka są zobowiązani wybrać w semestrze 

letnim  1 przedmiot z puli przedmiotów do wyboru 

Studenci II roku studia II stopnia specjalność: biologia człowieka są zobowiązani wybrać w semestrze 

letnim 1 przedmiot z puli przedmiotów do wyboru. . Proszę pamiętać, że w ciągu  całego cyklu 

dydaktycznego na studiach magisterskich należy zrealizować 5 przedmiotów do wyboru. 

Studenci I roku studia II stopnia specjalność: biologia środowiskowa i molekularna są zobowiązani 

wybrać w semestrze letnim  1 przedmiot z puli przedmiotów do wyboru.  

Studenci II roku studia II stopnia specjalność: biologia środowiskowa i molekularna są zobowiązani 

wybrać w semestrze letnim 1 przedmiot z puli przedmiotów do wyboru. Proszę pamiętać, że 

w ciągu  całego cyklu dydaktycznego na studiach magisterskich należy zrealizować 5 przedmiotów 

do wyboru. 

  


