Harmonogram rejestracji żetonowych
na semestr letni 2015/2016

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie
na semestr letni 2015/2016
►Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59

► I tura: 03.12.2015 r. – 30.12.2015 r. (rejestracja do grup
dedykowanych i otwartych)
Uwaga: Kursy internetowe (oferowane przez COME) w tej turze dedykowane są
wyłącznie dla studentów studiów doktoranckich.

Od 03.12.2015 będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000SCISLE-OG czyli przedmioty ścisłe, kursy internetowe (zgłaszane przez COME) oraz
przedmioty oferowane przez jednostki spoza UW. Obowiązuje dedykacja przy
przedmiotach, przy których została zdefiniowana.
Od 07.12.2015 otworzy się możliwość rejestrowania na przedmioty należące do
grupy 0000-HUM-OG czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się
rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych
miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została
zdefiniowana.
Od 10.12.2015 otworzy się możliwość rejestrowania na

przedmioty należące do
grupy 0000-SPOL-OG czyli przedmioty
społeczne oraz nadal będzie można się
rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych
miejsc.
Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została
zdefiniowana.

►II tura: 21.01.2016 r. – 21.02.2016 r (rejestracja na wszystkie dostępne
przedmioty, nie ma już przedmiotów dedykowanych)
Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 21.02.2016 r. nie oznacza, że od tego dnia należy
zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ semestr letni w roku akad. 2015/2016 na
Uniwersytecie Warszawskim rozpoczyna się od 18.02.2016 r.

Od 21.01.2016 będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000SCISLE-OG czyli przedmioty ścisłe, kursy internetowe (zgłaszane przez COME) oraz
przedmioty oferowane przez jednostki spoza UW w miarę pozostałych wolnych miejsc.
Od 25.01.2016 rejestracja na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG czyli
przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie
przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.
Od 27.01.2016 rejestracja na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG czyli
przedmioty
społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie
przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.

Rejestracja na egzaminy językowe
►TERMIN REJESTRACJI NA EGZAMINY W SESJI ZIMOWEJ 2015/2016
17.11.2015 - 21.01.2016
Kurs repetytoryjny: 24.11.2015 - 19.01.2016
►TERMIN REJESTRACJI NA EGZAMINY W SESJI POPRAWKOWEJ
(MARCOWEJ) 2015/2016
20.02.2016 - 02.03.2016
Kurs repetytoryjny: 21.02.2016 - 27.02.2016
►TERMIN REJESTRACJI NA EGZAMINY W SESJI LETNIEJ 2015/2016
15.04.2016 - 30.05.2016
Kurs repetytoryjny: 21.04.2016 - 26.05.2016
►TERMIN REJESTRACJI NA EGZAMINY W SESJI JESIENNEJ 2015/2016
10.07.2016 - 24.08.2016
Kurs repetytoryjny: 17.07.2016 - 22.08.2016
INFORAMCJE DODATKOWE:
•

Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e-lektoratów).
Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną
przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów. Studenci, którzy z
ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim,
będą mogli się wyrejestrować ( z semestru letniego) w terminie: 02.0221.02.2016

Rejestracja na przedmioty pedagogiczne
na semestr letni roku akad. 2015/2016
►Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59
►I tura: 09.12.2015 r. - 30.12.2015 r.
Rejestracja do grup dedykowanych.
►II tura: 18.01.2015 r. - 01.02.2016 r.
Rejestracja do grup dedykowanych.
►02.02.2016 r. - 21.02.2016 r.
Rejestracja do wszystkich dostępnych
dedykowanych.
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Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 21 lutego 2016 r. nie oznacza, że od tego dnia
należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ semestr letni roku akad. 2015/2016 na
Uniwersytecie Warszawskim rozpoczyna się 18 lutego 2016 roku.

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego
na semestr letni roku akad. 2015/2016
►I tura od 02.02.2016 godz. 21:00 do 08.08.2016 godz. 23.59
od 02.02.2016 godz. 21:00 do 08.02.2016 godz. 23.59 - zapisy na zajęcia:
• Aqua – body shape • Aqua fitness • Judo • Piłka wodna • Pływanie • Tenis stołowy
od 03.02.2016 godz. 21:00 do 08.02.2016 godz. 23.59 - zapisy zajęcia:
• Body shape • Gry sportowe • Korektywa • Piłka koszykowa mężczyzn i grup
mieszanych • Piłka nożna kobiet i mężczyzn • Piłka ręczna mężczyzn • Piłka siatkowa
kobiet, mężczyzn i grup mieszanych

od 04.02.2016 godz. 21:00 do 08.02.2016 godz. 23.59 – zapisy na zajęcia:
• Aerobik • Badminton • BODY ART® • Nordic walking • Pilaste • Stretching
• TBC • Taniec jazzowy • Taniec towarzyski • ZUMBA®Fitness

od 05.02.2016 godz. 21:00 08.02.2016 godz. 23.59 – zapisy na zajęcia:
• Ergometr wioślarski • Siłownia • Szermierka rekreacyjna • Wspinaczka

od 06.02.2016 godz. 21:00 do 08.02.2016 godz. 23.59 – zapisy na zajęcia:
• Zajęcia płatne prowadzone przez AZS:
- Aikido – Badminton – Boks - Capoeira - Cross training - Jazda konna
- Joga (sivananda i sportowa) - Ju-Jitsu Brazylijskie - Karate
- Kraw-maga (samoobrona) - MMA – Salsa - Taniec brzucha - Taniec nowoczesny
- Taniec towarzyski - Tenis ziemny - Wspinaczka sportowa - ZUMBA®Fitness

• Zajęcia płatne prowadzone przez jednostki zewnętrzne:
- Jazda konna Patataj - Szermierka rekreacyjna - Szkoła Tańca Egurrola Dance Studio
- Szkoła Tańca K. Polańskiego

►II tura od 10.02.2016 godz. 21.00 do 16.02.2016 godz. 23.59
Od 18.02.2016 godz. 10:00 do 24.02.2016 godz. 14:00
zapisy ręczne NA WOLNE MIEJSCA TYLKO DLA FAKULTETÓW
Studenci fakultatywni to studenci, którzy zaliczyli obowiązkowe 4 semestry WF (BEZ
STRATY ŻETONÓW i ubiegają się o bezpłatne żetony).

►III tura (INTERNETOWA) od 26.02.2016 godz. 21.00 do 28.02.2016 godz.
23:59
Informacje dodatkowe:
•

Student uczęszcza na zajęcia WF od pierwszego dnia ich trwania bez względu na
termin rejestracji .

•

Rejestracja na kurs oznacza zużycie 30 żetonów. Jeśli student zapisał się na
kurs WF i nie zaliczył go lub zrezygnował z zajęć, a nie wyrejestrował się do
końca III tury zapisów, bez względu na powód, traci 30 żetonów. Odkupienie
utraconych żetonów to wydatek 150 zł.

•

Nieobecność, choroba lub wyjazd w trakcie trwanie zapisów nie zwalnia
z rejestracji przez internet w wyznaczonym terminie.

•

Studenci, którzy nie zapisali się na zajęcia WF podczas aktywnej rejestracji bez względu na powód - nie mogą uzyskać zaliczenia.

W dniu 28 lutego 2016 roku o godz. 23:59 zostanie całkowicie zakończona
rejestracja na zajęcia WF w semestrze letnim (2015L).

