Zasady wyboru przedmiotów fakultatywnych
uruchamianych w roku akademickim 2017/2018

GEOMONITORING
studia dzienne I-ego stopnia
kod rejestracji 1400-DLGM17/18
REJESTRACJA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DLA OBECNEGO II ROKU

usosweb.uni.lodz.pl
Rejestracja na przedmioty do wyboru jest OBOWIĄZKOWA!
Każdy student musi zarejestrować się na wybrane przez siebie przedmioty na rok akademicki
2017/2018, czyli będąc obecnie na II roku, dokonuje wyboru rejestracji na III rok.
Termin rejestracji:

I tura rejestracji : 19.04 g. 10:00 – 03.05. g. 23:00 – wszyscy studenci rejestrują się na
wybrane przez siebie przedmioty. Po I turze rejestracji zostają odrzucone przedmioty, na które
zapisało się najmniej osób. Przedmioty, na które zapisała się dostateczna liczba osób i zostały
zaakceptowane do realizacji przez Dziekana WNG, przechodzą do II tury rejestracji jako przedmioty,
które będą prowadzone dla określonej grupy studentów. Studenci, którzy zgłosili się na przedmioty,
które nie zostały zaklasyfikowane do realizacji, przystępują (!!!) do II tury rejestracji. W I turze
moża rejestrować się i wyrejestrowywać z przedmiotów.

II tura rejestracji (termin zostanie podany w terminie późniejszym) – rejestrują się studenci,
którzy w pierwszej turze rejestracji wybrali przedmioty, które nie zostały zakwalifikowane do
realizacji po pierwszej turze. Studenci ci muszą dokonać dodatkowej rejestracji na aktywne w II
turze przedmioty (przedmiot). W II turze można jedynie dorejestrować się na wybrane
przedmioty.Każdy student ma obowiązek sprawdzić podczas II tury czy wszystkie przedmioty
na jakie się zapisał zostały uruchomione.
Nie ma możliwości uzupełnienia rejestracji w innym terminie, dopisania do określonego
przedmiotu lub zmiany przedmiotu. Jeśli student wybierze więcej przedmiotów niż obowiązujące
minimum, jest zobligowany do ich zaliczenia zgodnie z zasadami określonymi przez prowadzącego
przedmiot, nie ma mozliwości wypisania się z niego.
Przed zapisaniem się na przedmiot należy zapoznać się z treścią sylabusa.

UWAGA !!!
W rejestracji należy wybrać 12 przedmiotów (312 godzin) przy czym 1 przedmiot należy
wybrać z puli przedmiotów kończących się egzaminem tj.:
1400-M530LD Gospodarcze i społeczne aspekty współczesnych zmian klimatu
1400-M523LLD Problemy monitoring wód podziemnych oceny ich zasobów
1400-M524LD Zagrożenie zjawiskiem suszy na świecie i w Polsce

oraz 11 przedmiotów z puli pozostałych propozycji.

