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REJESTACJE NA PRZEDMIOTY I ROKU STUDIÓW
W SEMESTRZE LETNIM 2017/2018
Podstawowe Umiejętności Psychologiczne :
przypisanie do grup zgodnie z grupami w semestrze
zimowym (np. grupa 1 → grupa 1)
Podstawowe
Umiejętności
Psychologiczne
(ćwiczenia)

Statystyka I:
wykład - rejestracja automatyczna*
ćwiczenia – rejestracja automatyczna**

Rejestracja
obowiązkowa
automatyczna

W I serii istnieje możliwość samodzielnego wyrejestrowania się
z przypisanej grupy Statystyki I i rejestracji do dowolnej innej
wybranej w miarę dostępności wolnych miejsc.

Statystyka I
(wykład + ćwiczenia)

*grupy wykładów pojawią się w USOSweb w trakcie trwania I serii,
zgodnie z trybem studiów (dzienne/wieczorowe)
**przypisane grupy pojawią się w USOSweb rano 1.12.2017

Psychologia procesów poznawczych I (wykład)
Biologiczne mechanizmy zachowania II (wykład)
Historia myśli psychologicznej (wykład)

Fakultety dedykowane dla I roku
(wykłady, seminaria, ćwiczenia)

Rejestracja
obowiązkowa
samodzielna

Rejestracja w systemie
USOSweb
Możliwość wyboru
dowolnej grupy

Rejestracja
samodzielna

Rejestracja w systemie
USOSweb
Możliwość wyboru
przedmiotu i grup

REJESTACJE NA PRZEDMIOTY
FAKULTATYWNE I SPECJALIZACYJNE
W TRAKCIE TRWANIA REJESTRACJI ŻETONOWEJ
II TURY PO II SERIE
ETAP

REJESTRACJA

WYREJESTROWANIE
W I serii I tury istnieje możliwość samodzielnego
wyrejestrowania z grupy w USOSweb.

Seria zapisów*

TAK***

Seria selekcji*

NIE

Mail: prowadzący zajęcia

NIE

Wyrejestrowanie nie jest możliwe poza
wyjątkowymi przypadkami (np. urlop zdrowotny,
Erasmus). Wymagana jest zgoda prowadzącego
zajęcia na opuszczenie grupy i złożenie podania
do Dziekana ds. studenckich.

Po zakończeniu
serii /
rejestracji**

W pozostałych seriach wyrejestrować się można
poprzez mail: rejestracje@psych.uw.edu.pl,
wysłany w trakcie trwania danej serii

* Terminy serii rejestracji i selekcji dostępne są na stronie WWW Wydziału Psychologii w zakładce:
Dla studentów → Informator studencki → Szczegółowa organizacja roku akademickiego
** Po zakończeniu danej serii/rejestracji nie ma możliwości samodzielnej modyfikacji wpisów
*** Nie ma możliwości dopisywania do grupy poza seriami rejestracji

REJESTACJE NA PRZEDMIOTY
FAKULTATYWNE I SPECJALIZACYJNE
PO ZAKOŃCZENIU REJESTRACJI ŻETONOWEJ
(dla wszystkich studentów)
REJESTRACJA

WYREJESTROWANIE

W ciągu trwania pierwszych trzech tygodni
semestru*, dopisanie na zajęcia możliwe
jest poprzez wysłanie wiadomości na adres:
rejestracje@psych.uw.edu.pl, koniecznie ze
zgodą Prowadzącego zajęcia

Wyrejestrowanie nie jest możliwe poza
wyjątkowymi przypadkami (np. urlop
zdrowotny, Erasmus). Wymagana jest zgoda
prowadzącego zajęcia na opuszczenie grupy
(zgodę należy wysłać na adres:
rejestracje@psych.uw.edu.pl)
i złożenie podania do Dziekana ds.
studenckich.

*W semestrze letnim 2017/2018 termin wysłania zgłoszenia upływa
11.03.2018 o 23:59

