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Procedura ustalenia przyjęcia do realizacji przedmiotów
do wyboru na kierunkach studiów realizowanych
na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie
Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572,
z późn. zm.)
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r.
w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie
kształcenia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1370)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29września 2011 roku
w sprawie oceny programowej i oceny instytucjonalnej (Dz.U. z 2011r. Nr 207, poz.
1232)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.
w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. z 2011r. nr
253, poz.1520)
Zarządzenie Rektora UR Nr 72/2013 w sprawie określenia Wytycznych do opracowania
planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz
jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie
Treść procedury:
1.

Opisy przedmiotów do wyboru przez studenta są do wglądu przez studentów na stronie
USOSweb.

2.

Wybór przez studentów przedmiotów do wyboru rozpoczyna się od początku semestru
poprzedzającego semestr, na którym wybrane przedmioty będą realizowane. Jest to
wstępny wybór przedmiotów.

3.

Wybór przedmiotów do wyboru odbywa się przez stronę USOSweb, na której student po
zalogowaniu się w systemie USOS dokonuje swojej tzw. „rejestracji na przedmiot”
w profilu wybranego przedmiotu.
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4.

Koordynator ds. Wdrażania Systemu USOS Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
(WIŚiG) dokonuje analizy i zestawień przedmiotów do wyboru wskazanych przez
studentów we wstępnym ich wyborze.

5.

Ze względu na zachowanie minimalnej liczebności grupy zajęciowej, wynoszącej 15
osób, przedmioty wybrane przez mniej niż 15 osób nie zostaną aktywowane do realizacji.
Zapis dotyczący minimalnej liczebności grupy zajęciowej nie dotyczy wykładów.

6.

W przypadku opisanym w pkt. 5 studenci muszą się wyrejestrować z przedmiotu i muszą
dokonać ponownej „rejestracji na przedmioty”, które ze względu na spełnienie kryterium
minimalnej liczebności grupy, zostały przyjęte w trakcie wstępnego wyboru
przedmiotów, opisanego w pkt. 2. Jest to uzupełniający wybór przedmiotów do wyboru.

7.

Wydziałowy Koordynator ds. Wdrażania Systemu USOS dokonuje ponownej analizy
i zestawień przedmiotów do wyboru wskazanych przez studentów w uzupełniającym ich
wyborze.

8.

W przypadku liczebność grupy studentów, która dokonała wyboru danego przedmiotu,
nie jest wielokrotnością liczby 15, stanowiącej minimalną liczbę osób w grupie
Koordynator ds. Wdrażania Systemu USOS WIŚiG ustala liczebność osób w grupie
zajęciowej w porozumieniu z prowadzącym wybrany przedmiotów. W uzasadnionych
szczególnych przypadkach, gdy zostaną spełnione warunki do prowadzenia zajęć
w danych salach ćwiczeń, lub laboratoriach, liczebność grupy może wynosić do 20 osób.

9.

Po zakończonym procesie wyboru przedmiotów do wyboru przez studenta, jeszcze
w semestrze poprzedzającym semestr, w którym wybrane przedmioty będą realizowane,
zostaje dokonana przez Wydziałowego Koordynatora ds. Wdrażania Systemu USOS
aktualizacja w programie studiów danego kierunku i stopnia studiów.

10. Program studiów z naniesioną aktualizacją dot. przedmiotów do wyboru zostaje
przekazany do Dziekana WIŚiG i Komisji ds. Studenckich i Dydaktycznych
odpowiedniego kierunku, co najmniej dwa tygodnie przed ostatnią Radą WIŚiG
w semestrze poprzedzającym semestr, na którym wybrane przedmioty będą realizowane.
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11. Przewodniczący Komisja ds. Studenckich i Dydaktycznych odpowiednich kierunków
oznajmia członkom Rady WIŚiG jakie przedmioty zostały wybrane przez studentów do
realizacji na następnym semestrze studiów.
12. Wydziałowy Koordynator ds. Wdrażania Systemu USOS dokonuje odpowiednich zmian
na stronach USOSweb wprowadzając do harmonogramów zajęć przedmioty do wyboru.
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