
UNIWERSYTET
WARSZAWSKI

UCHWALA NR M/1 413IKBI2021

ZARZADU SAMORZADU STUDENTOW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rejestracji ietonowych na przedmioty

o96l nou n iwersytec kie na rok akadem ic k, 2021 I 2022

Na podstawie $37 ust. 2 Regulaminu Samorzqdu Studentow Uniwersytetu Warszawskiego
(Monitor Uniwersytetu Warszawskiego z 2O2O t., poz. 455), Zarzqd Samorzqdu Student6w

Uniwersytetu Warszawskiego uchwala, co nastqpuje:

sl
Zatwierdza siQ przedstawiony harmonogram rejestracji 2etonowych na przedmioty

ogolnouniwersyteckie na rok akademicki 202112022 na Uniwersytecie Warszawskim, kt6ry
stanowi zalQcznik do niniejszej uchwaly.

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia.

Za:5

Kamil Bonas - Przewodniczqcy

Marta Burzyhska

Kamil Lebnicki

Marcin Osi6ski

Michal Zinowczyk

Przeciw: 0
Wstrzymujqcych sig: 0

s2



Harmonogram rejestracji ietonowej na pzed mioty o96l nouniwersyteckie

Rejestracja na przedmioty o96lnouniwersyteckie caloroczne i na semestr zimoranf 202L12022

Rejestracja rozpoczyna sig o godz, 2L:00 i koriczy o godz. 23:59.

I tura: 08.05.2021 r. - 29,06.2021 r. {reJestracja do grup dedykowanych i otwartych)

Od 09.06. bqdzie moina rejestrowad siq na przedmioty naleiqce do grupy 0OOG-SCISLE-OG,

czyli przedmioty $cisie. Obowiqzuje dedykacja przy przedmiotach. przy kt6rych zostata
zdefiniowa na.

Od 10.06. bqdzie rno2na rejestrowai siq na przedmioty naleiqce do grupy 0000-HUM-OG, czyli
przedmioty humanistyczne oraz nadal bqdzie molna siq rejestrowad na wszystkie przedmioty
ju2 aktywne w rejestracji, w miarq wolnych rniejsc, Nadal obowiqzuje dedykacl'a prry
przedmiotach, przy kt6rych zostata zdefiniowana.

Od 14.06. bqdzie mo2na rejestrowai sig na przedrnioty nale2Ece do grupy 0000-SPOL-OG, czyli
przedmiotY spoleczne oraz nadal bqdzie moina siq rejestrowad na wsrystkie przedmioty ju2
aktywne w rejestracji, w miarg wolnych nniejsc. Nadal obowiqzuje dedykacja prz.y
przedmiotach, p rzy kt6rych zostafa zdef i niowa na.

ll tura: 09.09.2021 r. - 24.10.2021 r. (rejesfiacja na wsrystkie dostgpne przedmioty, nie ma jui
pnedmiot6wdedykowanych) Uwaga: !i.i;itit*r,,! ii.ir+-'iri rrlrj$ir..it li .i,.x .,.;.;ii): ilrij:,:...,1..: ^;i .i.
i,.i.:.lil:'*|.1,.j':...i.:".l1']..].'.\1:i...r,,'i.ll("|].;]::;']li;.i.'1il,i]\}l:jii,,1.;it":":i1irji..|il
.ii i. i. ,Jaii*\;,r1i !rt '-jtri.i)f i"- -, .\i r r i -,.-!".j{ J,rr}..:1.:} E:+ ,;riJ fff i.: ..:,j.: {,: f tj-,: : I

Od 09.09. bgdzie moina rejestrowai siq na przednnioty nale2qce do grupy 0OOO-SCISLECG,
czyli przednnioty icisle w miarq pozostatych wolnych rniejsc.

Od X3.09" bqdaie moina rejestrowaisiq na przedmioa/ naleiqce do grupy 0000-HUM-OG, czyli
przedmioty hurnanistyczne oraz nadal bqdzie moina sig rejestrowai na wszystkie przedmioty
jui aktywne w rejestracji, w miarq wolnych mielsc.

Od 14.09, bqdzie moina rejestrowai siq na przedmioty naleiqce do grupy o0O0-SPOL-O,G czyli
przedmioty spoleczne oraz nadal bqdzle moina siq rejestrowai na wszystkie pzedmioty ju2
aktywne w rejestracji, w miarq wolnych miejsc.



Rej estra cja n a prled m ioty og6l n ou niwersyteckie na semestr letni Z:OZL | 2022

Rejestracja rozpoczyna siq o godz. 21:00 I koriczy o godz, 23:59,

I tura: 09.12.2021r. - !it!.12.202l r. (rejestracja do grup dedykowanych i otwartychl

Od 09.12. bqdzie moina rejestrowai siq na przedmioty naleiqce do grupy 0000-SCISLE-O€,
czyli przedmioty {cisfe. Obowiqzuje dedykacja przy przedmiotach, przy kt6rycFr zostala
zdefiniowa*a.

Od 13.12, bqdzie moina rejestrowai siq na przedmioty nale2qce do gr"upy o000-HUM-OG, czyli
przedmioty hurnanistyczne oraz nadal bqdzie nioina siq rejestrowad na wszystkie przedmioty
ju2 aktywne w rejestracji, w miarg wolnych mlejsc, Nadal obowiqzuje dedykacja przy
przedm i ota ch, p rzy kt6 rych zostala zdefi niowa na.

Od lis'12. bqdzie rnoina rejestrowa€ sig na pnedmioty nalei4ce do grupy 0000-SPOL-OG, czyli
przedmloty spoleczne oraz nadal bqdzie-moina sig rejestrswad na wszystkie pnedmioty jui
aktywne w rejestracji, w miarq wolnych miejsc. Nadal obowiqzuje dedykacja przy
przedmiotach, F rzy ktdrych zostala zdefi niowa na.

ft tura: 24.8L,2422 r. -14.03.2022 r. trejestracja na wszFtlde dostqpne przedmioty, nie ma jui
przedmiotdn dedykowanydrf lJwcga: i\{1rr{i)\'r,v tr':orri:r;r rrl{}sl.riii!: :. :.i i.}:;.2(j;: I rlri: .-.;,: ;..{;:i it.:
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Od 24.01.bqdzie mo2na rejestrowai siq na przedrnioty naleiqce do grupy O0OS.SC1SLE-OG,

czyli przedmioty Scisle w miare pozostalych wolnych miejsc.

Od 25.01'. bgdzie moina rejestrowad sig na przedmioty naleiqce do grupy OOOO-HUM-OG, czyli
przednnioty humanistyczne oraz nadal bqdzie mo2na siq rejestrowai.na wszystkie przedmioty
ju2 aktywne w rejestracji, w miarq wolnych miejsc.

Od 27.01' bqdzie moina rejestrowad siq na przedmioty naleiqce do grupy 0000-SpOL-OG,
czyli przedmioty spoteczne oraz nadal bqdzie moina siq rejestrowai na wszystkie przedmioty
ju2 aktywne w rejestracji, w miarq wolnych miejsc.


