
Rejestracja na zajęcia semestru zimowego  2020/2021, studia stacjonarne  

 

Rejestracja na zajęcia oferowane przez Wydział Pedagogiczny zaplanowana 

jest w dwóch turach: 

Zajęcia obowiązkowe (dla przyszłego II, III r. licencjatu, II roku drugiego stopnia, II roku 

studiów jednolitych magisterskich) 

I tura 

22:00   15.09.20 - 23:59 17.09.20  

II tura 

22:00   28.09.20 -23:59 30.09.20  II tura rejestracji na zajęcia ma charakter korygujący 

wybory dokonane w pierwszej turze. 

 

Zajęcia fakultatywne, także translatoria, konwersatoria w języku obcym, różnice 

programowe 

I tura 

22:00   15.09.20 - 23:59 17.09.20 – przyszły II rok studiów drugiego stopnia oraz 

przyszły III rok studiów licencjackich pierwszego stopnia  

II tura 

22:00   20.09.20 - 23:59 22.09.20 – przyszły II rok studiów licencjackich pierwszego 

stopnia oraz  przyszły II rok studiów jednolitych magisterskich 

 

III tura 

22:00   28.09.20 -23:59 30.09.20  II tura rejestracji na zajęcia ma charakter korygujący 

wybory dokonane w pierwszej turze. 

Zajęcia obowiązkowe i fakultatywne dla I roku 

22:00   12.10.20- 23:59 13.10.20 – I rok studiów drugiego stopnia, I rok studiów 

pierwszego stopnia 

 

UWAGA: Zajęcia specjalnościowe - jednogrupowe - zapisy administracyjne.  

 



 Wszelkie uwagi i propozycje do planu zapisów na zajęcia semestru zimowego 2020/2021 

bardzo proszę kierować do: mgr A. Szewczyk - Pełnomocnika dziekana ds. USOS 

a.szewczyk@uw.edu.pl 

 Równocześnie przypominamy o terminach rejestracji  żetonowych obowiązujących na UW: 

wszystkie tury rejestracji rozpoczynają się o godz. 21:00 i kończą o godz. 23:59. 

Harmonogram rejestracji żetonowych (lektoraty, oguny, wych. fizyczne): 

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/index.php?item=2 

Katalog: 

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
Rejestracja na zajęcia semestru zimowego 2020/2021, studia 
stacjonarne Rejestracja na zajęcia oferowane przez Wydział 
Pedagogiczny zaplanowana jest w dwóch turach: Zajęcia 
obowiązkowe (dla przyszłego II, III r. licencjatu, II roku drugiego 
stopnia, II roku studiów jednolitych magisterskich)  
I tura 22:00 10.09.20 - 23:5913.09.20 
 II tura 22:00 24.09.20 -23:5927.09.20II tura rejestracji na zajęcia 
ma charakter korygujący wybory dokonane w pierwszej turze.  
Zajęcia fakultatywne, także translatoria, konwersatoria w języku 
obcym, różnice programowe  
 
I tura 22:00 10.09.20 - 23:5913.09.20 – przyszły II rok studiów 
drugiego stopnia oraz przyszły III rok studiów licencjackich 
pierwszego stopnia II tura 22:00 15.09.20 - 23:5917.09.20 – 
przyszły II rok studiów licencjackich pierwszego stopnia oraz 
przyszły II rok studiów jednolitych magisterskich 
III tura 22:00 24.09.20 -23:59 30.09.20 
 
II tura rejestracji na zajęcia ma charakter korygujący wybory 
dokonane w pierwszej turze. Zajęcia obowiązkowe i fakultatywne 
dla I roku 22:00 12.10.20- 23:59 13.10.20 – I rok studiów drugiego 
stopnia, I rok studiów pierwszego stopnia UWAGA: Zajęcia 
specjalnościowe - jednogrupowe - zapisy administracyjne.  
Wszelkie uwagi i propozycje do planu zapisów na zajęcia semestru 
zimowego 2020/2021 bardzo proszę kierować do: mgr A. Szewczyk 
- Pełnomocnika dziekana ds. USOS a.szewczyk@uw.edu.pl 
Równocześnie przypominamy o terminach rejestracji żetonowych 
obowiązujących na UW: wszystkie tury rejestracji rozpoczynają się 
o godz. 21:00 i kończą o godz. 23:59. Harmonogram rejestracji 
żetonowych (lektoraty, oguny, wych. fizyczne): 
https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/index.php?item=2Katalog: 
https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php 

  


