ZASADY WYBORU PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH DLA STUDENTÓW
STUDIÓW STACJONARNYCH
I STOPNIA KIERUNKU IZ (SEMESTR 6)
i II STOPNIA KIERUNKU Z (SEMESTR 2)
Zasady wyboru:
Wybory odbywają się za pomocą systemu USOS.
UWAGA!!! Do pracy z systemem najodpowiedniejsze są przeglądarki Firefox i Google Chrome. Internet
Explorer może działać nieprawidłowo.

Zgodnie z programem studiów studenci kierunku IZ studiów I stopnia na VII semestrze mają obowiązek zaliczenia
przedmiotu obieralnego. Wybór przedmiotu odbywa się w semestrze poprzedzającym.

1. Wybory dokonywane są drogą elektroniczną i są obowiązkowe dla wszystkich studentów kierunku IZ I stopnia
obecnego 6 semestru oraz kierunku Z II stopnia obecnego semestru 2.
2. Po zalogowaniu i otwarciu zakładki „Dla studentów” pokaże się okno, którego jednym z elementów jest
„rejestracja” w graficznej formie kosza. Po uruchomieniu tego przycisku w nowym oknie pojawią się dostępne
dla zalogowanego studenta rejestracje. W tych wyborach należy wybrać rejestrację na zapisy na przedmioty
obieralne. Pokaże się okno umożliwiające rejestrację.
3. Należy wybrać jeden przedmiot obieralny, który najbardziej nam odpowiada.
4. Każdy student w dowolnej chwili trwania tury wyborczej może oglądać swoją pozycję na danym przedmiocie.
Wielkość grupy przedmiotu obieralnego zależy od liczby studentów na danym roku (limit miejsc w grupach).
Pozycja na liście zależy od liczby chętnych do realizacji przedmiotu i średniej ocen. Oznacza to, że student o
wyższej średniej spycha na dalsze miejsce studenta o niższej średniej.
5. Każdy student w dowolnej chwili trwania tury wyborczej może wykreślić się z listy na dany przedmiot i zapisać
się na inny, jeśli w grupie będą wolne miejsca, zaś przy braku miejsc średnia ocen może mu zapewnić miejsce
na liście. W trakcie trwania tury student może figurować na liście tylko jednego przedmiotu.
6. W końcowej fazie tury student może wypaść z listy na dany przedmiot, jeśli liczba studentów chętnych na
niego jest równa limitowi miejsc i wszyscy pozostali studenci na liście mają wyższą średnią niż zainteresowany
student. W tej sytuacji wypisanie się z listy jest konieczne. Należy również znaleźć wolne miejsce na innym
przedmiocie i zapisać się do niego. W przeciwnym razie student nie będzie przypisany do żadnej grupy przez
system USOS.
7. W trakcie trwania tury wyborczej student powinien śledzić swój status na liście wybranego przedmiotu
i odpowiednio reagować na swoją sytuację.
1. Termin wyborów:
14.03.2019 godz. 20.00 - 19.03.2019 godz. 20.00
Dla osób, które nie wezmą udziału w wyborze elektronicznym, lub nie dopilnują żeby figurować na liście
któregoś z przedmiotów przypisanie do grupy następuje przez Prodziekana ds. studiów (decyzja arbitralna).

