REJESTRACJA NA ZAJĘCIA
semestru zimowego 2017/2018 (2017Z)
1) Każdego studenta I roku studiów licencjackich kierunku GE OGR AF I A obowiązuje
internetowa rejestracja na następujące przedmioty:
• Geografia regionalna (wykład + ćwiczenia)
•

Geografia społeczna (wykład + ćwiczenia)

•

Geografia usług (konwersatorium)

•

Kartografia (wykład + ćwiczenia)

•

Koncepcje i problemy badawcze geografii (konwersatorium)

•

Meteorologia i klimatologia (wykład + ćwiczenia)

•

Podstawy ekonomii (wykład)

•

Podstawy geoinformatyki I (wykład + ćwiczenia)

•

Podstawy geologii (wykład + ćwiczenia)

•

Podstawy ochrony własności intelektualnej (wykład)

Rejestracja odbywa się w systemie USOSweb (https://usosweb.uw.edu.pl/). Loginem jest PESEL, hasło jest to samo, które obowiązywało podczas rekrutacji na studia, w systemie IRK.
Tury rejestracji: pierwsza tura, od 13 (od godz. 21:00) do 18 września 2017 r. (do godz. 23:59), druga tura:
od 27 (od godz. 21:00) do 30 września 2017 r. (do godz. 23:59).
Każdy student powinien się zapisać na wszystkie zajęcia podane powyżej.
Studenci rejestrują się bezpośrednio do grup, według zasady „kto pierwszy ten lepszy”. Na przedmioty
składające się w wykładu i ćwiczeń należy zarejestrować się osobno na każdy rodzaj zajęć. Uruchomiona
rejestracja przewiduje dokonywanie przez studenta zamiany grup, jeżeli w danej grupie zwolni się miejsce,
tzw. „giełda miejsc”.
UWAGA
• Przed przystąpieniem do rejestracji radzimy zapoznać się z programem studiów
(http://www.wgsr.uw.edu.pl/uploads/f_rekrutacja/Programy%20studi%C3%B3w/2017/S1-GFGFS_2017-18_(04-04-2017).pdf) oraz planem zajęć na semestr zimowy 2017/18
(http://www.wgsr.uw.edu.pl/student/plany), wybierając semestr 2017Z i plan Dzienne, Geografia, Licencjat, 1LIC.
• Do 8 września plany zajęć mogą jeszcze ulec niewielkim zmianom!!!
• Prosimy wybierać grupy ćwiczeniowe w sposób przemyślany, gdyż wszelkie zmiany w rejestracji będą
możliwe jedynie w indywidualnych przypadkach i wyłącznie za zgodą Pani Prodziekan ds. Studenckich
i osób prowadzących dane zajęcia.

2) Należy również zarejestrować się na zajęcia ogólnouniwersyteckie w rejestracji żetonowej (informacje na stronie: http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/):
•
•
•

Lektorat z języka obcego
Szkolenie z zakresu bhp oraz ergonomii
ewentualnie WF (zajęcia te rozliczane są w semestrze letnim, ale student może zaliczyć je awansem już w semestrze zimowym – całość lub część zajęć).

UWAGA
• Do końca września każdy „nowy” student ma obowiązek założyć konto mailowe w serwisie poczty
UW dla studentów: http://www.uw.edu.pl/poczta-uw/
• Ogólny opis systemu USOSweb dostępny jest na stronach USOSowni (http://usosownia.uw.edu.pl/).
• W razie problemów z rejestracją należy kontaktować się z pełnomocnikiem Dziekana ds. USOS na
WGSR mgr Janem Skrzypczukiem, mailowo (j.skrzypczuk@uw.edu.pl) lub osobiście w dniach 13-14
września w godz. 10.00-15.00, pok. 122B w budynku WGSR UW.

