
Zasady wyboru przedmiotów fakultatywnych 
 Na studiach II stopnia, realizowanych w roku akad. 2022/2023 

 
Kierunek: Geografia 

Kod rejestracji 1400-DUG22/23 

 
 
1. Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną: usosweb.uni.lodz.pl 

2.Rejestracja jest obowiązkowa: każdy student I roku studiów drugiego stopnia musi  zarejestrować 

się na wybrane przez siebie przedmioty, które będzie realizował na II roku studiów tj. w roku 

akadem. 2021/2022. 

3. Terminy rejestracji: 

       
I tura rejestracji: 29.03.2022 godz. 19:00 – 03.04.2022 godz. 00:00 – wszyscy studenci 

rejestrują się na wybrane przez siebie przedmioty. Po pierwszej turze rejestracji zostają odrzucone 
przedmioty, na które zarejestrowało 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. 

 

    

II tura rejestracji: termin zostanie podany w późniejszym czasie – 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). Każdy student ma obowiązek sprawdzić podczas II tury czy 
wszystkie przedmioty na jakie się zapisał zostały uruchomione. 

 

4. Nie ma możliwości uzupełnienia rejestracji w innym terminie lub tzw. „ręcznego” 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. Wszystkie wybrane przez studenta przedmioty muszą zostać zaliczone. 
Za każdy dodatkowy przedmiot poza obowiązującym limitem, student będzie zobowiązany wnieść 
opłatę.  

 

5. Liczba godzin zajęć fakultatywnych na studiach II stopnia: 300 godzin, Wszystkie proponowane 
przedmioty mają wymiar 30 godz, należy zatem wybrać -10 przedmiotów, po 5 w każdym 
semestrze 

 

6.  Przed zapisaniem się na przedmiot należy zapoznać się z treścią sylabusa. Przedmioty 
kodowane są według semestrów, 3- na semestr zimowy, 4 – na semestr letni.  

http://www.usosweb.uni.lodz.pl/

