REJESTRACJA NA 2 ROK STUDIÓW (2020Z)
O b o w i ą z u j e s t u d e n t ó w o b e c n e g o 1 r o k u kierunku GEOGRAFIA
studia stacjonarne drugiego stopnia
7 czerwca 2020 r. o godz. 21.00 zostanie uruchomiona pierwsza tura rejestracji, na zajęcia na 2 rok studiów, na
semestr zimowy 2020/2021 (2020Z) dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia (magisterskich) na kierunku
Geografia, a także dla studentów MISMAP.
Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy o uważne zapoznanie się z programem studiów i planem zajęć na semestr zimowy 2017/18.

Programy studiów znajdują się na stronie:
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/studenci/studia-na-wgsr/studia-dzienne/studia-kierunek-geografiastacjonarne/program-studiow/
Plany zajęć można znaleźć na stronie:
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/studenci/plany-zajec-i-program-studiow/

Rejestracja odbywa się przez USOSweb:
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default().
Jest to rejestracja bezpośrednia do grup, student rejestruje się identycznie jak przy rejestracji żetonowej (kto pierwszy ten
lepszy). Uruchomiona rejestracja przewiduje „giełdę miejsc”.
Jeżeli przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń, należy zarejestrować się oddzielnie na obydwa rodzaje zajęć.

Terminy rejestracji:
I tura: od 7 czerwca (godz. 21:00) do 23 czerwca 2020 r. (godz. 23:59)
II tura: od 28 września (godz. 21:00) do 4 października 2020 r. (godz. 23:59)
Studenci obecnego 1 roku studiów mają dostęp do rejestracji na przedmioty kierunku Geografia
(w rejestracji umieszczone są wszystkie przedmioty kierunku, zarówno obowiązkowe, jak i przedmioty „do
wyboru” poszczególnych specjalności). Prosimy o uważny wybór przedmiotów.
Studenci specjalności: Geoekologia i geomorfologia, Geografia świata oraz Geoinformatyka, kartografia,
teledetekcja powinni rejestrować się także na „przedmioty do wyboru WGSR” (zgodnie z listą tych przedmiotów
zamieszczoną na stronie internetowej Wydziału).
W obecnej, pierwszej turze rejestracji można rejestrować się wyłącznie na „przedmioty do wyboru WGSR”,
które są tabeli zaznaczone na zielono.
W drugiej turze (we wrześniu) będzie można zarejestrować się na pozostałe przedmioty.
Ważne!!!

Przedmioty własnej specjalności (z oznaczeniem w indeksie
wyboru WGSR”.
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UWAGA:
Przedmiot specjalności Geografia społeczno-ekonomiczna, pt. „Strategie w zarządzaniu rozwojem jednostek
terytorialnych” nie jest jeszcze wprowadzony do planu. W przyszłym tygodniu, po ustaleniach z prowadzącym
wykład ten zostanie umieszczony w planie zajęć. Prosimy zarejestrować się na te zajęcia.
Informacje o rejestracji żetonowej na zajęcia ogólnouniwersyteckie (OGUNy) można znaleźć na stronie
http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/

Prosimy o rozważne i przemyślane wybory!!!
Po zakończeniu rejestracji tylko w uzasadnionych przypadkach, będzie możliwe dopisanie się na zajęcia.
W razie problemów z rejestracją należy kontaktować się z Pełnomocnikiem dziekana WGSR ds. USOS
mgr Janem Skrzypczukiem (j.skrzypczuk@uw.edu.pl).

