
Szanowni Państwo, 

 

studenci I roku st. licencjackich uczęszczają na zajęcia zgodnie ze sztywnym przyporządkowaniem do grup ćwiczeniowych, lista podziału, z którą się Państwo 

zapoznali przed 1 października, jest dostępna na stronie internetowej. 

 

Ponieważ jednak oceny zaliczeniowe (tj. wystawiane pod koniec semestru) będą wprowadzane przez prowadzących do tzw. protokołu elektronicznego w 

systemie USOSweb, niezbędnym jest, aby w tym systemie został odwzorowany aktualny stan grup ćwiczeniowych i wykładowych a także list, na których 

zostanie wpisana ocena za moduł.  

 

W tym celu zostanie uruchomiona rejestracja (zapisy) na zajęcia, podczas której muszą Państwo zapisać się do grup ćwiczeniowych/wykładowych, do których 

Państwo już uczęszczają, a także na wspomniane moduły. 

 

Poniżej podaję tabelę wg programu studiów (z naszej strony www, rubryka Dydaktyka, Studia stacjonarne I stopnia, Program kształcenia, Plany studiów), w 

której znajdą Państwo pełną listę zajęć/przedmiotów sem. zimowego, które muszą zostać uwzględnione w trakcie rejestracji, wraz z uwagami wyróżnionymi 

czerwoną czcionką. 

 

W roku 2020/21 studenci zostali w sem. zimowym wyjątkowo wpisani odgórnie! 

 

 

Uwaga! Zapis na zajęcia ≠ podpięcie przedmiotu! 

Uwaga! W tabeli zostały podane także uwagi dot. podpięć przedmiotów.  
Podpięcie przedmiotu jest deklaracją studenta, że ma zostać przez dziekanat rozliczony z tego przedmiotu, na który się zapisał i (!) 
który podpiął (tj. ten przedmiot zostanie uwzględniony przy zaliczeniu semestru, liczy się do średniej itd.). Zapis do grupy przedmiotu 
jest zatem czymś innym niż podpięcie, tj. student może być zapisany do grupy jakiegoś przedmiotu, ale niekoniecznie mieć podpięty ten 
przedmiot pod swój program (tok studiów). 
W systemie USOS podpięcia przedmiotów są operacją wykonywaną przez studenta (podpięcie pod program i etap), operacja ta jest 
aktywowana pod koniec każdego semestru, tzn. w tym okresie studenci są zobowiązani do wykonania podpięcia przedmiotów grup, do 
których są zapisani. 
Uwaga! W przypadku programu FG-...  nie wszystkie przedmioty mają być podpięte, stąd w tabeli poniżej zawarte są szczegółowe 
informacje, które będą potrzebne także pod koniec semestru. 
Jeśli podpięcia na Państwa kontach będą na początku i w trakcie semestru nieaktywne i widoczny będzie komunikat wyróżniony na 
czerwono "Masz ... niepodpiętych przedmiotów!" , proszę się tym nie przejmować! Ważne, aby dokonać podpięć przed sesją. 
 
UWAGA! Wszelkie braki i błędy w podpięciach będą odgórnie korygowane przez informatyka wydziałowego! Proszę nie zwracać się w tej 
sprawie do dr-a P. Żyromskiego! 
 



 

 

lp. kod przedmiotu nazwa przedmiotu       

1 21-FG-S1-E1-X-p1 
moduł PZJN (Praktyczna znajomość 
jęz. niem.) I zima I 

należy zapisać się na moduł! jedna grupa 

(lista)! 

średnia ocen z obu 
przedmiotów poniżej 
(gp+leks) jest oceną z 
tego modułu! 

przedmiot musi 
zostać podpięty! 

2 21-FG-S1-E1-Y-p1gp 
moduł PZJN I zima I: Gramatyka 
praktyczna: czasownik (A)/Gramatyka 
praktyczna I (B) 

należy zapisać się do grupy, do której 

student uczęszcza na zajęcia! p. nr grupy i 

prowadzący! 

  
przedmiot nie może 
zostać podpięty! 

3 21-FG-S1-E1-Y-p1le moduł PZJN I zima I: Leksyka (A/B) 
należy zapisać się do grupy, do której 

student uczęszcza na zajęcia! p. nr grupy i 

prowadzący! 

  
przedmiot nie może 
zostać podpięty! 

            

4 21-FG-S1-E1-X-p2 
moduł PZJN (Praktyczna znajomość 
jęz. niem.) I zima II 

należy zapisać się na moduł! jedna grupa 

(lista)! 

średnia ocen z obu 
przedmiotów poniżej 
(kp+konw) jest oceną z 
tego modułu! 

przedmiot musi 
zostać podpięty! 

5 21-FG-S1-E1-Y-p2cm 
moduł PZJN I zima II: Ćwiczenia w 
mówieniu (A/B) 

należy zapisać się do grupy, do której 

student uczęszcza na zajęcia! p. nr grupy i 

prowadzący! 

="konw" na planie 
przedmiot nie może 
zostać podpięty! 

6 21-FG-S1-E1-Y-p2kp 
moduł PZJN I zima II: Kurs 
podręcznikowy I (A/B) 

należy zapisać się do grupy, do której 

student uczęszcza na zajęcia! p. nr grupy i 

prowadzący! 
  

przedmiot nie może 
zostać podpięty! 

            

7 21-FG-S1-E1-X-p3 
moduł PZJN (Praktyczna znajomość 
jęz. niem.) I zima III 

należy zapisać się na moduł! jedna grupa 

(lista)! 

średnia ocen z obu 
przedmiotów poniżej 
(czyt+rozsł) jest oceną z 
tego modułu! 

przedmiot musi 
zostać podpięty! 

8 21-FG-S1-E1-Y-p3cz 
moduł PZJN I zima III: Czytanie ze 
zrozumieniem I 

należy zapisać się do grupy, do której 

student uczęszcza na zajęcia! p. nr grupy i 

prowadzący! 

  
przedmiot nie może 
zostać podpięty! 

9 21-FG-S1-E1-Y-p3rs 
moduł PZJN I zima III: Rozumienie ze 
słuchu I (A/B) 

należy zapisać się do grupy, do której 

student uczęszcza na zajęcia! p. nr grupy i 

prowadzący! 

  
przedmiot nie może 
zostać podpięty! 

            

10 21-FG-S1-E1-fon 
Fonetyka i fonologia: system 
samogłoskowy 

należy zapisać się do grupy, do której 

student uczęszcza na zajęcia! p. nr grupy i 

prowadzący! 

  
przedmiot musi 
zostać podpięty! 

            

11 21-FG-S1-E1-X-hl1 
Historia literatury niemieckiej: 
średniowiecze, barok, oświecenie 

należy zapisać się na moduł! jedna grupa 

(lista)! 

średnia ważona ocen z 
ćwiczeń (30%) i 
wykładu/egzaminu (70%) 
jest oceną z tego modułu! 

przedmiot musi 
zostać podpięty! 

12 21-FG-S1-E1-Y-hl1C 
Historia literatury niemieckiej: 
średniowiecze, barok, oświecenie (CW) 

należy zapisać się do grupy, do której 

student uczęszcza na zajęcia! p. nr grupy i 

prowadzący! 
  

przedmiot nie może 
zostać podpięty! 



13 21-FG-S1-E1-Y-hl1W 
Historia literatury niemieckiej: 
średniowiecze, barok, oświecenie (W) 

należy zapisać się na wykład!     
przedmiot nie może 
zostać podpięty! 

            

14 21-FG-S1-E1-wj Wstęp do językoznawstwa należy zapisać się na wykład!     
przedmiot musi 
zostać podpięty! 

            

  
nieobjęty w trakcie tej 
rejestracji! 

Lektorat jęz. obcego - poziom B1 

organizacją zapisów na lektorat zajmuje 

się SPNJO (Studium Praktycznej Nauki 

Języków Obcych), które prowadzi te 

zajęcia; należy śledzić komunikaty na 

stronie SPNJO! 

  

ew. pytania należy 
kierować do 
dziekanatu lub 
SPNJO! 

  Szkolenie biblioteczne   
przedmiot musi 
zostać podpięty! 

  
nieobjęty w trakcie tej 
rejestracji! 

Wychowanie fizyczne* 
organizacją zapisów na wf zajmuje się 

jednostka, która prowadzi te zajęcia; 
    

    

*Student może zaliczyć w-f w późniejszych 
semestrach (w dwóch różnych), jednak nie 
później niż do sem. 5, łącznie 60 godzin (tj. po 
30 w jednym semestrze).   

      

 


