
Zasady zapisów na zajęcia fakultatywne
w roku akademickim 2021/2022

1. Zapisy na  zajęcia fakultatywne dotyczą studentów studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych studiujących razem  ze studentami stacjonarnymi,  niestacjonarnych
(zjazdy weekendowe) oraz doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych (uczestników
studiów doktoranckich) i Szkoły Doktorskiej.

2.  Jedyną formą  zapisów na zajęcia fakultatywne są  zapisy za  pomocą formularza
internetowego dostępnego po zalogowaniu się do WISUS.

3. Przypisane punkty ECTS:
o   Student dysponuje punktami ECTS przydzielonymi na zajęcia fakultatywne w toku

studiów na dany rok akademicki. Jest to różnica liczby punktów koniecznych  do
zaliczenia roku i liczby punktów uzyskanych z przedmiotów obowiązkowych.

o    Uczestnik studiów doktoranckich lub Szkoły Doktorskiej dysponuje punktami ECTS
przydzielonym na zajęcia fakultatywne  przez  Kierownika Studiów Doktoranckich
lub Dyrektora Szkoły Doktorskiej.

4.  Student/uczestnik studiów  doktoranckich lub  Szkoły Doktorskiej może  zapisać się
wyłącznie na  te fakultety, do których  został uprawniony odpowiednio przez Dziekanat
prowadzący studia, Kierownika Studiów Doktoranckich lub Dyrektora Szkoły
Doktorskiej.

5. Fakultet zostanie utworzony, a zapis  jest skuteczny,  gdy zgłosi  się  co  najmniej 12
studentów lub co najmniej  50% studentów uprawnionych do uczestnictwa w zajęciach
(warunek nie  dotyczy studiów doktoranckich  i  Szkoły Doktorskiej oraz sytuacji gdy
liczba uprawnionych jest mniejsza niż 36 osób).

6. Zapisy realizowane będą w następujących terminach:
o od 24  .09.  2  021    r  .   do  7 dnia  przed  rozpoczęciem się zajęć –  zapisy  na  zajęcia

fakultatywne międzywydziałowe i zajęcia sportowe dla studentów polskojęzycznych
stacjonarnych i niestacjonarnych studiujących razem ze studentami stacjonarnymi,

o od 26  .  09.2  0  21    r  .   do 7 dnia przed rozpoczęciem się  zajęć –  zapisy na  Wydziale
Medycznym, Wydziale Farmaceutycznym i  Wydziale Nauk  o  Zdrowiu, dla
studentów polskojęzycznych  stacjonarnych  i  niestacjonarnych studiujących razem
ze stacjonarnymi,

o od 27  .09.  2  021   r  .   do  7 dnia przed rozpoczęciem się zajęć –  zapisy dla studentów
polskojęzycznych niestacjonarnych (zjazdy weekendowe) wszystkich wydziałów,

o od   15.  10  .  20  21 r.   do 7 dnia przed rozpoczęciem się zajęć – zapisy  dla studentów
polskojęzycznych na Wydziale Lekarskim – lata I i II,

o od 16  .10.  2  021 r.   do  7 dnia przed rozpoczęciem się zajęć –  zapisy dla studentów
polskojęzycznych na Wydziale Lekarskim – lata III – V, 

o od 11  .10.  2  021 r.     do 7 dnia przed rozpoczęciem się zajęć – zapisy dla studentów
anglojęzycznych,

o od 11  .10.  2  021 r.   do 7 dnia przed rozpoczęciem się zajęć – zapisy dla uczestników
Szkoły Doktorskiej.

7. Student/uczestnik studiów  doktoranckich i Szkoły Doktorskiej  skutecznie  zapisany na
fakultet (gdy spełniony jest warunek z pkt. 5) może się wypisać z zajęć do 7 dnia przed
ich rozpoczęciem jeśli wypis nie naruszy warunków z pkt. 5.

8. Niezgłoszenie się na zajęcia fakultatywne po skutecznym zapisaniu, wiąże się z 
      utratą możliwości zapisu na inne zajęcia w ramach tych samych punktów ECTS. 
9. Studenci/uczestnicy studiów doktoranckich  i Szkoły Doktorskiej zapisani  na  zajęcia,
które

nie  spełniają  warunku z pkt. 5 mają prawo zmienić fakultet (wypisują  się  z
nieaktywowanej grupy samodzielnie), jednak muszą tego dokonać z zachowaniem
terminów zawartych            w pkt. 6.


