Zasady i terminarz rejestracji na zajęcia semestru zimowego 2021/22
1. Podstawy
Zgodnie z Rozdziałem 2 Prawa i obowiązki studenta § 9 pkt. 5 Regulaminu Studiów „student
zobowiązany jest do terminowego zapisywania się na zajęcia poprzez system USOS”.
Jednocześnie wszystkie zajęcia, na które student jest zapisany w chwili ostatecznego zakończenia
rejestracji stają się obowiązkowe i muszą być zaliczone, nawet, jeśli wykraczają poza program
kierunku. Natomiast niezapisanie się w wyznaczonym terminie na wymagane programem zajęcia
oznacza utratę możliwości ich zaliczenia. W trakcie pierwszego i ostatniego miesiąca semestru
możliwe jest na uzasadniony wniosek studenta wypisanie z zajęć. Prosimy o zwrócenie bacznej
uwagi, czy są Państwo zapisani na te i tylko te przedmioty, które muszą i chcą Państwo zaliczać. Pewne
szczegółowe rozwiązania procesu rejestracji zostały uzgodnione z Samorządem Studentów
WFAiIS. Najważniejsze z nich dotyczą tzw. grup kolorowych. Ich wprowadzenie i reguły rządzące
rejestrowaniem się do nich wynikają z potrzeby zapewnienia możliwości uczęszczania na
wszystkie objęte programem zajęcia wszystkim uprawnionym i zobligowanym do tego
studentom.
2. Terminarz rejestracji:
Przewidywane są następujące tury rejestracji:
I tura: od 24.09.2021, godz. 18.30 do 29.09.2021, godz. 5:30
II tura: 30.09.2020, godz. 18:30 do 8.10.2021, godz. 5:30
III tura: ogłoszona zostanie później (będzie to ostatnia tura z opcją wypisywania się z zajęć)
Rejestracja w tych turach obowiązuje wszystkich studentów kierunków prowadzonych przez
WFAiIS, poza studentami 1. roku wszystkich kierunków studiów 1. stopnia.

3. Studenci I roku studiów s1
Wszyscy studenci 1 roku studiów 1 stopnia zostaną podzieleni na grupy ćwiczeniowe i
laboratoryjne.
Listy
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rozpoczęciem roku akademickiego. Rejestracji studentów I roku na zajęcia dokona dziekanat.
4. Pierwsza tura rejestracji:
W I turze rejestracji mogą uczestniczyć studenci rozliczeni do 20 września br.
Pozostałe osoby będą dodawane do rejestracji w II turze.
5. Grupy dedykowane
Prawie wszystkie przedmioty dołączone do rejestracji są dedykowane, tzn. zapisywać się
na nie mogą tylko studenci określonych kierunków, specjalności i lat studiów.
W przypadku zajęć przewidywanych dla kilku kierunków czy roczników dedykacja w
różnych turach czy też w trakcie jednej tury rejestracji może ulegać zmianie. Będą informować o
tym bieżące komunikaty rejestracyjne.
Zgodnie z Regulaminem Studiów student może ubiegać się o zaliczanie przedmiotów
wyższych lat studiów, ale musi uzyskać na to zgodę prodziekana ds. studenckich. Zgoda taka nie
gwarantuje jednak miejsca w grupie z danego przedmiotu.

6. Grupy rezerwowe
W pewnych przypadkach zaplanowane zostały rezerwowe grupy ćwiczeniowe i
laboratoryjne. Umieszczone one są w planach zajęć, ale zapisy do nich nie są możliwe w
początkowym etapie rejestracji (mają po 0 miejsc). Grupy te otwarte zostaną dopiero, gdy
zapełnione zostaną pozostałe grupy. Każdorazowo będzie to ogłaszane.
7. Grupy kolorowe
Dla pewnych kierunków i lat studiów, tam gdzie jest duża liczba różnych grup zajęciowych,
wprowadzony został obowiązek zapisywania się do ściśle określonych grup. Zarejestrowanie się
do konkretnej grupy zajęć z jednego przedmiotu pociąga za sobą obowiązek uczęszczania do
ściśle określonych grup z innych przedmiotów oznaczonych na planach zajęć tym samym
kolorem. Dla każdego z kierunków i roczników, dla których istnieją te tzw. grupy kolorowe, ustala
się przedmioty wiodące, do których student powinien się zapisać w I lub II turze, oraz przedmioty
podległe, do których zostanie automatycznie dopisany. Sytuacja ta dotyczy grup ćwiczeniowych
lub laboratoryjnych. Na wszystkie wykłady studenci zapisują się samodzielnie.
Przykład: Student AR III roku zapisuje się na jedną z 4 grup ćwiczeniowych z PROSA. Na
grupy ćwiczeniowe z POROB, ARMIERKO, ENERGEL zostanie automatycznie zarejestrowany na
podstawie wyboru koloru grupy wiodącej.
Przedmiot wiodący

Przedmiot podległy

AR II (4 grupy)
MENU1 (4)

POTES, POPROG2, POAUT

AR III (4 grupy)
PROSA

POROB, ARMIERKO, ENERGEL

IS II (4 grupy)
ALGOSD

SOPER, PROBIEKT1, POEL

IS III (4 grupy)
MENU1 (3)

PRPROZESP1, INZPROG, BAZY2

Na pozostałe przedmioty z grupy przedmiotów ogólnych do wyboru i przedmiotów
specjalistycznych do wyboru student zapisuje się samodzielnie.
Po wszystkich turach rejestracji, w miarę wolnych miejsc, będzie możliwe wnioskowanie o
przeniesienie się pomiędzy grupami o różnych kolorach tego samego przedmiotu.
8. Kursy komputerowe.
W obu turach rejestracji studenci Informatyki Stosowanej 1 stopnia będą mieli możliwość
zapisania się jedynie na taką liczbę przedmiotów do wyboru, które umożliwiają uzyskanie liczby
punktów
przewidzianych
dla
zaliczenia
danego
etapu
studiów.
W przypadku zarejestrowania się studenta na większą liczbę przedmiotów do wyboru, zostanie
wyrejestrowany przez dziekanat z przypadkowo wybranych przedmiotów do wyboru. Terminy
wybranych przez studenta zajęć do wyboru nie mogą pokrywać się z terminami kursowych zajęć
obligatoryjnych wybranych przez studenta. W przypadku zaistnienia takiej kolizji terminów
dziekanat może wykreślić studenta z zajęć do wyboru.

9. Zajęcia do wyboru
Wykłady monograficzne, wykłady do wyboru, laboratoria komputerowe, konwersatoria
itp. będą uruchomione, o ile zapisze się na nie odpowiednio duża liczba studentów. Po drugiej
turze rejestracji podane będą informacje, które z tych przedmiotów przewidziane będą
do realizacji, a które będą odwołane. Warto, by Państwo skontaktowali się ze sobą i uzgodnili
wspólnie przedmioty najbardziej Was interesujące.
10. Pracownie dyplomowe
Osoby realizujące w aktualnym semestrze pracownie dyplomowe (inżynierska 0800PRACINŻ-2 oraz magisterska 0800-PRACMGR-1) rejestrują się na nie samodzielnie, wybierając
odpowiednią grupę z nazwiskiem swojego promotora. W przypadku braku odpowiedniej grupy
prosimy o przesłanie informacji na adres usos-rejestracja@fizyka.umk.pl. Po utworzeniu
brakującej grupy, należy się do niej zapisać.
11. Zapisy na część przedmiotu
Osoby, które uzyskały warunkowy wpis na wyższy semestr lub zostały skierowane
na powtarzanie roku i muszą zapisać się na cząstkę danego przedmiotu (sam wykład
lub same ćwiczenia) składają w tej sprawie pisemne podania adresowane do prodziekana ds.
organizacji kształcenia zawierające: nazwę przedmiotu, kod przedmiotu, formę zajęć (wykład,
ćwiczenia, laboratorium, itp.), w przypadku zajęć innych niż wykład również preferowany termin
(nie ma gwarancji zapisania na konkretny termin).
Osoby, które już zapisały się na powtarzane przedmioty poprzez rejestrację ogólną i teraz
chciałyby wypisać się z cząstki przedmiotu składają podania o wypisanie, według wyżej
opisanego schematu.
12. Zgłaszanie problemów
Wszelkie problemy, pytania, propozycje związane z rejestracją proszę zgłaszać wyłącznie poprzez
e-mail na adres usos-rejestracja@fizyka.umk.pl
Dla ułatwienia na stronie www zawierającej informacje o rejestracji są załączone wzory
podań o wpisanie na zajęcia, wypisanie z zajęć i przeniesienie z zajęć.

