
UNIWERSYTET
WARSZAWSKI

UCHWALA NR M/1 3I3IKBI2021
ZARZADU SAMORZADU STUDENTOW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zdnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rejestracji 2etonowych na przedmioty

pedagogiczne na rok akademicki 202112022

Na podstawie $37 ust. 2 Regulaminu Samorzqdu Studentow Uniwersytetu Warszawskiego

(Monitor Uniwersytetu Warszawskiego z 2O2Q r., poz. 455), Zarzqd Samorzqdu Student6w

Uniwersytetu Warszawskiego uchwala, co nastgpuje:

sl
Zatwierdza siQ przedstawiony harmonogram rejestracji 2etonowych na przedmioty

pedagogiczne na rok akademicki 202112022 na Uniwersytecie Warszawskim, kt6ry stanowi

zalqcznik do niniejszej uchwaly.

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

Za.5

Kamil Bonas - Przewodniczqcy

Marta Burzyiska

Kamil Lebnicki

Marcin Osiiski

Michal Zinowczyk

Przeciw: 0
Wstrzymujqcych sig: 0

s2



I{ARMONOGRAM RI]"}ESTRACJI ZET'ONOWYCH N A PRZEDMIOTY
PEDAGOGICZI{E NA ROK AKAD. 2A2IN2

Rejestracja na pzedmioty pedagogiczne ealoroczne i na semestr zimowy 202112022

Wszystkie tury rejestracji rozpoczynaj4 sig o godz. 21:00 i kofcz4 o godz. 23:59.

I tura: 07.06.2021 r. -29.06.2021r. (rejostracja do grup dedykowanych)

lI tura: 07.X9.2021r. - 04.102021 r. {rejestracja do grup dedykowanyeh)

05.10.2{i21 r. - 24.1X.2021 r. (rejestracja do wsrystkich dostgpnych grup, nie ma ju*
przedmiot6w dedykowanyeh)

UWaga: i4rt1L(t1',i lc'tt:iii: ir-]flii"1{lr ti. 14.J,; lit)i r. t.:i': ii-.ii.1il2;1" 7s y{1r1:;1;1;,rti L-"t<'iii::,,

l:.:,-jr rlili.'1i}ti lif;i'!.\"fL:l;li.-;];t ,r;ll';.(tit. l]!,{?it'!1 1l.. l.ilr"e i;i 11 ai}l..li lli."rrj. ")li*]: I - rI:

, :il ii.':r':ir,',,.iil R.lr-..r;.\iri1 :':\l lr,,'i\(,\," i'.,ii1 r"t*" ll.l iil..jtl.l. l i

Rejestracja na pnzedmioty pedagogiczne na semestr letni2t?li202}

Wszystkie tury rejestraeji rozpoczynaj4 sig o godz. 2tr:00 i koricz4 o godz. 23:59.

I tnrar 47J2.2021r. - 30.12.2021 r. (reiestraeja do grup dedykowanych)

Itr tura: 2A.0I.2022 r. - 10,02.2022 r. (rejestracja do grup dedykowanych)

t1.92.2n22 r. - 14.03.2022 r. (rejestracje do wszystkieh dostgpnych grup, riie ma jui
przedmiottiw dedykowflnych)

UWaga: !01,;l;i11\\ lN')il:1:: i'r:!i'tf itr"i! t.i. i-.i."*;.ltlll l'. tti.::!li-rii;141.,.,-: liit;llo'tii rxrj !!,i:i\ ilt::-t :?;,ri"'l'.

r,rL:,:, .:!l{ \/{Jr{1r' i};x ,r;ll;"'1iii" }rtrrli'*"\rirr rfrJir."$lf }*{tti rt ri"tri *l'.ari. ":(}:{' i },1:;i I rtir'-i '. .r'i.^
!j', ;1;s;;1'"1 rl"irll t.rvl:r<;i. liii lii' ll"i:l"liiJj r.
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