Uwaga studenci studiów stacjonarnych
Uruchomiona została II tura zapisów na zajęcia z dziedziny nauk
humanistycznych/dziedziny nauk społecznych w semestrze zimowym roku
akademickiego 2021/2022
Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory
nie zapisali się na zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych/dziedziny nauk
społecznych, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których
nie zostały wyczerpane limity.
Studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia, którzy dokonali zapisów na zajęcia,
które nie zostały uruchomione - ze względu na małą liczbę zapisów, muszą dokonać
zmiany przedmiotu, ponieważ przedmioty te nie będą uruchomione.
Studentom kierunku Turystyka i rekreacja przypominamy o konieczności wyboru
dwóch zajęć z dziedziny nauk humanistycznych, które zgodnie
z programem studiów mają obowiązek realizować w semestrze zimowym.
Zmiany/zapisu zajęć należy dokonać w terminie do 8 października 2021 r. do
godz. 10:00.
Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system USOSweb DLA
STUDENTÓW a następnie w menu po lewej stronie kliknąć „żetonowe”.
Poniżej przypominamy wykaz kierunków, na których obowiązuje wybór zajęć
w semestrze zimowym 2021/2022:
Studenci kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy
mają w programie studiów przewidziane do realizacji zajęcia do wyboru z dziedzin:
Nauki humanistyczne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Biologia sądowa (sem. 3),
Chemia (sem. 3),
Informatyka (sem. 3),
Inżynieria procesów technologicznych (sem. 3),
Matematyka (sem. 3),
Ratownictwo medyczne (sem. 3).

Nauki społeczne:
1. Filologia (sem. 5)

Studenci kierunków studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy
mają w programie studiów przewidziane do realizacji zajęcia do wyboru z dziedzin:
Nauki humanistyczne:
1. Bezpieczeństwo wewnętrzne (sem. 3)
2. Biologia (sem. 3),
3. Chemia (sem. 2),
4. Dietetyka (sem. 3)
5. Gospodarka przestrzenna (sem. 2),
6. Informatyka (sem. 3),
7. Kryminologia (sem. 3),
8. Rolnictwo (sem. 2),
9. Turystyka i rekreacja (sem. 3) – studenci wybierają dwa rodzaje zajęć
10. Zootechnika (sem. 2).
Nauki społeczne:
1. Filologia polska (sem. 3),
2. Historia (sem. 3).

