
Zarządzenie nr 2 

Kierownika Jednostki Dydaktycznej na Wydziale Psychologii 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie zasad zapisów na zaj ęcia 

  

§ 1 
Zasady ogólne  

1. Na zajęcia dedykowane dla danego kierunku pierwszeństwo w zapisach mają studenci 
tego kierunku. 

2. Warunkiem dostępu do rejestracji jest obecność na liście uprawnionych - w 
szczególności dotyczy to studentów kierunków międzydziedzinowych. 

3. Rejestracje prowadzone są w trybie "kto pierwszy", do limitu określonego dla danej 
grupy. 

4. Domyślny limit miejsc w grupie ćwiczeniowej wynosi 16, a w grupie seminaryjnej 25 
osób. W uzasadnionych przypadkach limit ten może zostać zmieniony na wniosek 
prowadzącego zajęcia lub kierownika studiów. 

5. Przedmiot może mieć zdefiniowane w sylabusie kryteria zapisu, jakie powinien spełnić 
student przed rozpoczęciem kursu. Przystąpienie do rejestracji oznacza deklarację, że 
wymienione kryteria są spełnione. 

6. Prowadzący ma prawo w każdym momencie rejestracji zweryfikować, czy zapisani 
studenci spełniają wyszczególnione w sylabusie formalne kryteria zapisu i zdecydować o 
wykreśleniu z listy osób, które ich nie spełniają. Prowadzący może to zrobić w każdej z 
czterech serii zapisów. 

7. Jeśli student nie spełnia jawnych kryteriów kursu, na który się zapisał i prowadzący nie 
skorzysta z możliwości opisanej w pkt. 6, to student ma obowiązek zaliczyć kurs. Jeśli 
zaliczenie kursu nie jest możliwe, to student ponosi konsekwencje opisane w §42 ust. 4 
Regulaminu Studiów na UW.  

8. To, że zajęcia są oferowane podczas rejestracji nie oznacza, że będą one prowadzone w 
danym semestrze. Jeżeli po zakończeniu III serii rejestracji w grupie nie zbierze się 
minimalna liczba osób, to zajęcia są odwoływane. W takim wypadku wszystkie osoby 
zostają z tych zajęć wypisane. 

9. Minimalna liczba osób wymagana do otwarcia grupy zajęciowej to: 
a) 8 osób na ćwiczenia; 
b) 14 osób na seminarium; 
c) 20 osób na wykład. 

10. Minimalna liczba osób wymagana do otwarcia grupy może zostać zmieniona w 
uzasadnionych przypadkach na wniosek kierownika studiów. 

 
Rejestracja na zaj ęcia na kierunku Psychologia  

§ 2 
Zasady zapisów na zaj ęcia obligatoryjne na kierunku Psychologia 

1. Rejestracja w systemie USOSWeb na zajęcia obligatoryjne jest podzielona na IV serie 
zapisów bezpośrednich do grup. Zapisy prowadzone są w trybie “kto pierwszy”, do limitu 
danej grupy.  



2. Wszyscy studenci mają dostęp do zapisów na wszystkie oferowane kursy obligatoryjne, 
ale pierwszeństwo przysługuje studentom tego kierunku, trybu i rocznika, dla których kurs 
jest dedykowany lub obowiązkowy. 

3. Przed I serią rejestracji na kursy obligatoryjne odbywa się seria “0” - rejestracja na bloki. 
W jej trakcie student ma możliwość wyboru bloku zajęć, czyli przygotowanego uprzednio 
zestawu terminów wszystkich grup seminariów i ćwiczeń, jakie obowiązują na danym 
roku studiów.  

4. Rejestracja w serii “0” nie jest obowiązkowa. 
5. Rejestracja w serii “0” nie uwzględnia wykładów - na wszystkie wykłady należy się 

zarejestrować samodzielnie w trakcie serii I-IV. Zasada ta dotyczy zarówno przedmiotów 
składających się z wykładu i seminarium lub ćwiczeń, jak i przedmiotów obejmujących 
wyłącznie wykład. 

6. W rejestracji w seriach I-IV student samodzielnie decyduje o wyborze grup i rejestruje się 
na wszystkie kursy. W przypadku kursów łączonych, na które składają się wykład i 
ćwiczenia lub wykład i seminarium należy zarejestrować się niezależnie na każdą z 
części kursu. 

   

§ 3  
Zasady zapisów na zaj ęcia fakultatywne na kierunku Psychologia 

1. Zapisy na zajęcia fakultatywne podzielone są na cztery serie. 
2. W każdej z serii I, II lub III student może się zapisać najwyżej na 2  przedmioty 

fakultatywne. Niewykorzystane zapisy w danej serii nie są przenoszone do kolejnych 
serii. 

3. W serii IV nie obowiązuje limit zapisów. W tej serii dostępne są wszystkie grupy, w 
których pozostały wolne miejsca. 

4. Podczas trwania rejestracji w seriach I-III student może samodzielnie zrezygnować z 
miejsca w grupie. Rezygnacja z miejsca zarezerwowanego we wcześniejszych seriach 
rejestracji nie podnosi limitów zapisów w kolejnych seriach. 

5. Wykreślenie z grupy z powodu niespełnienia kryteriów określonych w sylabusie kursu nie 
ma wpływu na limity zapisów, jeśli rejestracja na kurs nastąpiła w jednej z 
wcześniejszych serii. 

 

§ 4  
Zasady zapisów na specjalizacje na kierunku Psychol ogia 

1. Rejestracja na specjalizacje odbywa się raz w roku, przed zwykłą rejestracją na 
przedmioty semestru zimowego i składa się z dwóch tur.   

2. W pierwszej turze można rejestrować się tylko na jedną specjalizację. Później następuje  
faza selekcji na podstawie kryteriów określonych przez kierownika specjalizacji. Jeżeli 
wypełnią się wszystkie miejsca na danej specjalizacji, jest ona „zamykana" w następnych 
turach rejestracji.   

3. W drugiej turze można się rejestrować na specjalizacje, na których nie został 
wyczerpany  limit miejsc. Nie ma ograniczeń, co do liczby specjalizacji, na które można 
się w tej turze zapisać. Po rejestracji następuje faza selekcji na takich samych zasadach, 
co w pierwszej turze.   

4. Pomyślna rejestracja na specjalizację nie zwalnia z obowiązku zapisu na jej kursy. 
Zasady zapisów na kursy specjalizacyjne opisane są innej części dokumentu. 

 

 



§ 5 
Zasady zapisów na zaj ęcia specjalizacyjne na kierunku Psychologia 

1. Zapisy na zajęcia specjalizacyjne podzielone są na cztery serie. 
2. Jednym z kryteriów zapisów na zajęcia specjalizacyjne jest zaliczenie II roku studiów na 

kierunku, dla którego dedykowany jest kurs. 
3. Podczas serii I do zapisów na zajęcia danej specjalizacji uprawnieni będą wyłącznie 

studenci zarejestrowani na liście danej specjalizacji. 
4. Podczas serii I zapisów na zajęcia specjalizacyjne nie obowiązuje limit zapisów. 
5. Podczas serii II i III wszyscy studenci spełniający kryteria mogą zapisywać się na kursy w 

ramach wolnych miejsc do wypełnienia limitu grupy.  
6. Podczas serii II i III łącznie student może się zapisać najwyżej na 4 przedmioty 

specjalizacyjne. 
7. W serii IV nie obowiązuje limit zapisów. W tej serii dla studentów spełniających kryteria 

zapisów dostępne są wszystkie grupy, w których pozostały wolne miejsca.  

  

Rejestracja na zaj ęcia na kierunku Psychologia w j ęzyku angielskim (WISP)  

§ 6 
Zasady zapisów na zaj ęcia obligatoryjne na studiach WISP 

1. Na kursy obligatoryjne, które realizowane są w jednej grupie studenci są zapisywani 
przez Sekcję Studencką WISP. 

2. Na kursy obligatoryjne, które realizowane są w kilku grupach studenci zapisują się 
samodzielnie podczas dedykowanej serii rejestracji. 

3. Jeśli student nie zapisze się samodzielnie do wybranej grupy w wymaganym terminie, to 
traci możliwość wyboru i zostaje wpisany przez Sekcję Studencką WISP do grupy, w 
której pozostały wolne miejsca. 

 

§ 7  
Zasady zapisów na zaj ęcia fakultatywne na studiach WISP 

1. Zapisy na zajęcia fakultatywne podzielone są na cztery serie. 
2. W każdej z serii I, II lub III student może się zapisać najwyżej na 2  przedmioty 

fakultatywne. Niewykorzystane zapisy w danej serii nie są przenoszone do kolejnych 
serii. 

3. W serii IV nie obowiązuje limit zapisów. W tej serii dostępne są wszystkie grupy, w 
których pozostały wolne miejsca. 

4. Podczas trwania rejestracji w seriach I-III student może samodzielnie zrezygnować z 
miejsca w grupie. Rezygnacja z miejsca zarezerwowanego we wcześniejszych seriach 
rejestracji nie podnosi limitów zapisów w kolejnych seriach. 

5. Wykreślenie z grupy z powodu niespełnienia kryteriów określonych w sylabusie kursu nie 
ma wpływu na limity zapisów, jeśli rejestracja na kurs nastąpiła w jednej z 
wcześniejszych serii. 

 
 
 
 
 



§ 8 
Zasady zapisów na zaj ęcia specjalizacyjne na studiach WISP 

1. Rejestracja na specjalizacje odbywa się raz w roku, przed zwykłą rejestracją na 
przedmioty. 

2. Zapisy na zajęcia specjalizacyjne podzielone są na cztery serie pokrywające się z 
seriami zapisów na zajęcia fakultatywne. 

3. Przed rozpoczęciem pierwszej serii rejestracji student jest zapisywany na wszystkie 
kursy wybranej przez siebie specjalizacji przez Sekcję Studencką WISP. 

4. Podczas trwania serii I-III student na własne życzenie może się wyrejestrować z kursu 
specjalizacyjnego, ale ponosi wtedy ryzyko niezaliczenia specjalizacji lub roku. 

5. Podczas rejestracji studenci spełniający kryteria mogą zapisywać się na kursy w ramach 
wolnych miejsc do wypełnienia limitu grupy. 

 

Rejestracja na zaj ęcia na kierunku Cognitive Science  

§ 9 
Zasady zapisów na zaj ęcia obligatoryjne i fakultatywne na kierunku Cognit ive Science 

1. Rejestracja w systemie USOSWeb na zajęcia obligatoryjne i zajęcia fakultatywne na 
kierunku Cognitive Science jest podzielona na cztery serie. 

2. Serie I, II i IV umożliwiają zapisy na zajęcia obligatoryjne oraz na zajęcia fakultatywne 
dedykowane dla kierunku Cognitive Science. W semestrze zimowym seria I obejmuje 
wyłącznie zapisy na kursy II roku. 

3. Seria III umożliwia zapisy na udostępnione dla studentów kierunku Cognitive Science 
zajęcia fakultatywne dedykowane dla kierunku Psychologia. 

4. Rada Programowa dostarcza Kierownikowi Jednostki Dydaktycznej listę 
zaakceptowanych przedmiotów fakultatywnych z oferty kierunku Psychologia nie później, 
niż 5 dni przed serią I rejestracji. Lista ta, po ustaleniu puli dostępnych miejsc w grupach, 
jest publikowana na stronie internetowej Wydziału Psychologii. 

5. Podczas serii III w trakcie zapisów na zajęcia fakultatywne dedykowane dla kierunku 
Psychologia studenci kierunku Cognitive Science mogą się zarejestrować najwyżej na 
trzy przedmioty. 

6. Wszystkie zapisy prowadzone są w trybie “kto pierwszy”, do osiągnięcia limitu miejsc w 
danej grupie.  

7. Podczas trwania rejestracji w seriach I-III student może samodzielnie zrezygnować z 
zarezerwowanego miejsca w grupie. 

  

Rejestracja na zaj ęcia na kierunku Stosowana psychologia zwierz ąt 

§ 10  
Zasady zapisów na zaj ęcia 

1. Studenci kierunku Stosowana psychologia zwierząt są rejestrowani na zajęcia 
obligatoryjne i fakultatywne przez pełnomocnika ds. USOS. 

2. Możliwa jest rejestracja na wybrane zajęcia fakultatywne dla kierunku Psychologia za 
zgodą kierownika studiów i nie wcześniej, niż od III serii zapisów według terminów 
obowiązujących studentów kierunku Psychologia. 

 



§ 11  
Zasady zapisów na specjalizacje 

1. Rejestracja na specjalizacje odbywa się raz w roku, przed zwykłą rejestracją na 
przedmioty i składa się z dwóch tur.   

2. W pierwszej turze studenci deklarują specjalizację I i II wyboru. Później następuje faza 
selekcji na podstawie kryteriów określonych przez kierownika studiów. Jeżeli wypełnią się 
wszystkie miejsca na danej specjalizacji, jest ona „zamykana" w następnej turze 
rejestracji.   

3. W drugiej turze można się rejestrować na specjalizacje, na których nie został 
wyczerpany  limit miejsc. Po rejestracji następuje faza selekcji na takich samych 
zasadach, co w pierwszej turze.   

4. Wpisanie na listę specjalizacji oznacza automatyczne wpisanie na listę wymaganych na 
niej przedmiotów.  

5. Limity miejsc na specjalizacjach określa kierownik studiów. 
6. Na przedmioty specjalizacyjne będące w programie danej specjalizacji studentów 

zapisuje pełnomocnik ds. USOS. 

  

Pozostałe zasady rejestracji  

§ 12 
Zasady zapisów na zaj ęcia nieprowadzone na Wydziale Psychologii UW  

1. Istnieje grupa kursów, na które zapisy realizowane są na podstawie żetonów określonego 
typu z systemu Rejestracja żetonowa: 
a) zajęcia ogólnouniwersyteckie; 
b) lektoraty i egzamin z języka obcego; 
c) zajęcia z wychowania fizycznego. 

2. Wszyscy studenci otrzymują po 300 żetonów służących do zapisów na zajęcia 
ogólnouniwersyteckie.  

3. Studenci kierunków Psychologia i Stosowana psychologia zwierząt otrzymują 240 
żetonów służących do zapisów na lektoraty oraz 2 żetony służące do zapisów na 
egzamin z języka obcego.  

4. Studenci studiów stacjonarnych na kierunku Psychologia otrzymują 90 żetonów 
służących do zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego.  

5. Zapisy na wyżej wymienione typy zajęć odbywają się przy wykorzystaniu systemu 
Rejestracja żetonowa w terminach ustalonych przez odpowiednie jednostki 
uniwersyteckie. 

  
§ 13 

Zasady zapisów po rozpocz ęciu zaj ęć 

1. Po zakończeniu rejestracji, ale nie później niż 3 tygodnie po rozpoczęciu zajęć student 
może zostać wpisany na wolne miejsca w grupach. 

2. Wykaz wolnych miejsc na zajęciach realizowanych w ramach kierunku Psychologia w 
języku polskim ogłaszany jest najpóźniej pierwszego dnia semestru. 

3. Jeśli grupa, do której student chciałby się zapisać, znajduje się w opublikowanym 
wykazie grup z wolnymi miejscami, to po uzyskaniu zgody prowadzącego student 
zgłasza chęć zapisania się przez internetowy formularz zgodnie z zasadami opisanymi w 
tym formularzu.  

4. W przypadku grup dedykowanych dla innych kierunków niż Psychologia w języku polskim 
zapisy realizuje odpowiednia Sekcja Studencka na podstawie zgody kierownika studiów. 



5. W wyjątkowych przypadkach KJD może dopisać studenta do grupy, w której został już 
osiągnięty limit. Wniosek o zarejestrowanie student składa w systemie USOSWeb i 
załącza do niego zgodę prowadzącego grupę. 

6. Nie jest możliwa rezygnacja z miejsca w grupie po rozpoczęciu zajęć z zastrzeżeniem 
§32 ust. 2 i 3 Regulaminu Studiów na UW. 

   
 

Kierownik Jednostki Dydaktycznej: A.Rynkiewicz 


