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1 Wprowadzenie

NaWydziale MIM ju» od wielu lat dziaªa mechanizm podpi¦¢. Ka»dy student, który rozlicza
etap studiów i chce uzyska¢ wpis na etap kolejny, musi zadba¢ o wskazanie, które przedmioty
zaliczyª w ramach danego programu. Nie zawsze jednak te podpi¦cia s¡ wykonywane przez
studentów z peªn¡ ±wiadomo±ci ich wpªywu na rozliczenie etapu, ±redni¡ etapow¡ i ze
studiów, informacje pojawiaj¡ce si¦ na suplemencie do dyplomu, a obecnie � po wej±ciu
w »yciu nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wy»szym � tak»e na opªaty za studia.

Celem tego dokumentu jest uporz¡dkowanie informacji na temat podpi¦¢. Je±li nie-
dawno rozpocz¡ªe± studia i jeste± na I roku studiów licencjackich pierwszego stopnia,
koniecznie przeczytaj ten dokument. Informacje tu zawarte umo»liwi¡ Ci zrozumienie
zasad, które obowi¡zuj¡ przy rozliczaniu pierwszego semestru, a potem tak»e kolejnych lat.

Je±li jeste± ju» do±wiadczonym studentem, uzyskaªe± ju» niejedno zaliczenie i rozli-
czyªe± niejeden etap swoich studiów � tak»e przeczytaj. By¢ mo»e zdob¦dziesz pewne
informacje, które pozwol¡ Ci lepiej gospodarowa¢ nadwy»kami i wpªywa¢ na ±redni¡ eta-
pow¡. Ponadto obowi¡zuj¡ce obecnie uwarunkowania prawne wymusiªy zmian¦
pewnych zasad dotycz¡cych podpi¦¢. Zwró¢ wi¦c szczególn¡ uwag¦ na fragmenty
oznaczone na marginesie jako NOWO��!.

2 Krótki sªowniczek

Zacznijmy od terminologii. Je±li wiesz, co to jest program studiów i jego instancja, etap oraz
wymagania etapowe i rozumiesz ró»nice mi¦dzy wymaganiami dotycz¡cymi przedmiotów
obowi¡zkowych i przedmiotów do wyboru, to mo»esz pomin¡¢ ten punkt.

Program studiów to mniej wi¦cej tyle, co �kierunek�. W USOSie programy studiów maj¡
swoje kody. Je±li na przykªad studiujesz matematyk¦ na studiach pierwszego stopnia, to
jestem na programie S1-MAT (lub DZ-MAT, w przypadku studiów podj¦tych dawniej). W
danym momencie student mo»e by¢ na jednym programie lub � je±li studiuje na kilku
kierunkach � na kilku ró»nych programach. Mo»e si¦ tak»e zdarzy¢, »e w historii studiów
wyst¦puje wiele instancji tego samego programu. Na przykªad, student, który w 2011/12
roku rozpocz¡ª studia na informatyce i zostaª skre±lony po semestrze, a w 2012/13 ponownie

1



dostaª si¦ na informatyk¦, b¦dzie widziaª w USOSie dwie instancje programu S1-INF, z
których jedna b¦dzie aktywna.

Etap studiów to z kolei odpowiednik �roku studiów� (lub �semestru studiów� w przy-
padku studentów I roku studiów pierwszego stopnia), na którym aktualnie si¦ znajdujesz.
Równie» etapy maj¡ swoje kody. Student drugiego roku matematyki na pierwszym stopniu
jest na przykªad na etapie I2. Studenci I roku studiów pierwszego stopnia s¡ rozliczani po
ka»dym semestrze, dlatego I rok jest podzielony na dwa semestralne etapy.

Z ka»dym etapem studiów s¡ zwi¡zane wymagania etapowe, czyli wymagania, jakie
trzeba speªni¢, aby otrzyma¢ zaliczenie i znale¹¢ si¦ na kolejnym etapie. S¡ dwa rodzaje
wymaga« etapowych: wymagania przedmiotowe oraz wymagania punktowe. Wymagania
przedmiotowe to nic innego, jak przedmioty obowi¡zkowe, który musisz zaliczy¢ na danym
etapie studiów. Wymagania punktowe dotycz¡ natomiast przedmiotów do wyboru i maj¡
posta¢ informacji o liczbie punktów danego rodzaju, któr¡ student ma uzyska¢ ª¡cznie
pod koniec danego etapu. Na przykªad studenci I roku studiów I stopnia musz¡ zaliczy¢
w ka»dym semestrze zaj¦cia WF. Za zaliczenie jednego semestru zaj¦¢ WF otrzymuje si¦
jeden punkt 0000-WF. Zatem w wymaganiach etapowych pierwszego semestru znajduje
si¦ m.in. informacja o konieczno±ci zdobycia jednego punktu 0000-WF. W wymaganiach
drugiego semestru znajduje si¦ ju» informacja o konieczno±ci uzbierania dwóch punktów
0000-WF, bo aby zaliczy¢ drugi semestr trzeba mie¢ ª¡cznie dwa punkty 0000-WF.

3 Co to s¡ podpi¦cia?

Gdy przychodzi czas na rozliczenie etapu, trzeba po prostu sprawdzi¢, czy wszystkie wy-
magania etapowe zostaªy speªnione. W szczególno±ci, czy zostaªa zaliczona odpowiednia
liczba przedmiotów do wyboru. I tu pojawia si¦ problem: które przedmioty spo±ród tych,
na które student si¦ zarejestrowaª powinno si¦ bra¢ pod uwag¦ przy rozliczaniu etapu.

Je±li jeste± studentem studiuj¡cym na jednym programie, do tego studiujesz bez »adnych
opó¹nie« (powtórze« roku, skre±le«, warunków) i rejestrujesz si¦ jedynie na przedmioty
z siatki danego etapu, a do tego jeste± zarejestrowany na tyle przedmiotów do wyboru,
ile znajduje si¦ w Twoich wymaganiach, to pewnie problemu nie dostrzegasz. Przecie»
wystarczy sprawdzi¢, czy zaliczyªe± wszystkie przedmioty! Ale wyobra¹ sobie, »e zaliczyªe± 5
przedmiotów fakultatywnych, a do zaliczenia potrzebujesz tylko 4. Musisz jako± powiedzie¢,
które 4 przedmioty z tych 5 wykorzysta¢ do rozliczenia etapu. Zauwa», »e wybór mo»e mie¢
wpªyw na ±redni¡ z tego etapu, a w konsekwencji na to, czy otrzymasz stypendium!

Sytuacja komplikuje si¦ jeszcze bardziej, gdy jeste± jednocze±nie na dwóch programach
i zaliczyªe± przedmiot, który znajduje si¦ w wymaganiach obu tych programów. Musisz
wskaza¢, na poczet którego programu, ma by¢ uznany ten przedmiot (lub poprosi¢ dziekana
o zgod¦ na uznanie go na poczet obu programów, ale to ju» zupeªnie inna historia).

Wªa±nie do rozwi¡zywania takich problemów sªu»¡ podpi¦cia. Podpina¢ przedmioty
musz¡ wszyscy � i ci, którzy studiuj¡ na jednym programie ±ci±le zgodnie z siatk¡ studiów,
i ci, którzy studiuj¡ na kilku programach i nie trzymaj¡ si¦ dokªadnie siatki. Pami¦taj!
Przy rozliczaniu etapu b¦d¡ uwzgl¦dniane tylko przedmioty podpi¦te. Je±li nie
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wykonasz podpi¦¢, mo»esz mie¢ problemy z zaliczeniem semestru/roku, nawet
je±li zaliczyªe± wszystkie wymagane przedmioty!

3.1 Jaki wpªyw na opªaty za studia maj¡ podpi¦cia?

NO-
WO��!

Zgodnie z Prawem o szkolnictwie wy»szym masz prawo do bezpªatnego studiowania na
jednym kierunku w ramach bezpªatnego limitu punktów ECTS. Je±li skªadaj¡c o±wiadczenie
zadeklarowaªe± kierunek jako pierwszy, to masz prawo do wykorzystania 210 ECTS na
studiach pierwszego oraz 150 ECTS na studiach drugiego stopnia. Gdy zaliczysz przedmiot,
który podpi¡ªe± pod program, to odpowiednio zmniejsza si¦ liczba punktów, które mo»esz
jeszcze wykorzysta¢. Gdy przedmiotu nie zaliczysz, to liczba dost¦pnych punktów si¦ nie
zmniejsza (ale pªacisz za powtarzanie przedmiotu).

NO-
WO��!

Powy»sze limity wyznaczaj¡ te» maksymaln¡ liczb¦ przedmiotów, które mo»esz podpi¡¢
pod program. Innymi sªowy, suma punktów ECTS z zaliczonych przedmiotów podpi¦tych
pod program nie mo»e przekroczy¢ 210 na studiach pierwszego stopnia i 150 na studiach
drugiego stopnia. Je±li przekroczysz ten limit, a mimo to b¦dziesz chciaª zalicza¢ jaki±
przedmiot, to b¦dziesz musiaª za niego zapªaci¢. Ponadto nie b¦dzie on uwzgl¦dniony ani
w ±redniej ze studiów, ani w suplemencie.

NO-
WO��!

Mo»esz równie» od razu powiedzie¢, »e dany przedmiot zaliczasz dodatkowo, odpªatnie
i w zwi¡zku z tym nie wlicza si¦ on do limitu punktów ECTS. Po prostu go nie podpinasz.
Pami¦taj! Ka»dy przedmiot niepodpi¦ty, to przedmiot pªatny.

NO-
WO��!

Planuj¡c przebieg swoich studiów musisz pami¦ta¢ o powy»szych limitach.Musisz tak
gospodarowa¢ punktami ECTS, »eby nie zabrakªo Ci ich na podpi¦cie wszyst-
kich przedmiotów niezb¦dnych do speªnienia wymaga« etapowych. Je±li przy-
znane Ci punkty ECTS wykorzystasz na mªodszych latach na zrealizowanie przedmiotów,
których nie da si¦ wykorzysta¢ do rozliczenia Twoje programu studiów, to na ostatnim
roku, mo»esz nie móc wykona¢ podpi¦cia przedmiotu obowi¡zkowego!

4 Rodzaje podpi¦¢ i terminy ich wykonywania

Wiesz ju», do czego sªu»¡ podpi¦cia i jaki jest ich wpªyw na opªaty za studia. Teraz powinie-
ne± pozna¢ i zrozumie¢ zasady podpinania przedmiotów (w tym tak»e terminy dokonywania
podpi¦¢) i ich wpªyw na rozliczenie etapu, ±redni¡ ocen oraz opªaty za studia.

Obowi¡zuje jedna podstawowa zasada. Przedmiot mo»na samodzielnie podpi¡¢ tylko
pod jeden program. Je±li chcesz wykorzysta¢ dany przedmiot do rozliczenia dwóch progra-
mów, musisz otrzyma¢ na to zgod¦ dziekana. Piszemy o tym nieco dalej.

Ka»dy przedmiot mo»na podpi¡¢ albo tylko pod program albo pod program i pod etap.
Gdy podpinasz przedmiot w USOSwebie tworzysz najpierw podpi¦cie tylko pod program.
Mo»esz zmieni¢ go na podpi¦cie pod program i pod etap, wybieraj¡c opcj¦ edytuj etap

przy danym podpi¦ciu. Podpi¦cie tylko pod program jest wi¦c domy±lne � jest te» w pew-
nym sensie �bezpieczniejsze� dla studenta. Jednak ªatwiej wytªumaczy¢ ró»nic¦ zaczynaj¡c
od podpi¦cia pod program i pod etap.
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4.1 Podpi¦cie pod program i pod etap

Podpinaj¡c przedmiot pod program i pod etap deklarujesz, »e ten przedmiot ma by¢ brany
pod uwag¦ przy rozliczaniu konkretnego etapu wskazanego programu. Ocena z tak pod-
pi¦tego przedmiot jest wliczana do ±redniej etapowej i ±redniej ze studiów (z pewnym
wykluczeniami precyzowanymi przez Regulamin Studiów na UW), a przedmiot pojawi si¦
na suplemencie.

4.2 Podpi¦cie tylko pod program

Podpinaj¡c przedmiot tylko pod program deklarujesz, »e chcesz wykorzysta¢ go do roz-
liczenia pewnego etapu tego programu, ale jeszcze nie mówisz którego lub te», »e jest to
przedmiot ponadplanowy, który nie b¦dzie u»ywany do rozliczenia »adnego etapu, ale ma
si¦ pojawi¢ na suplemencie, a ocena z niego ma si¦ wlicza¢ do ±redniej ze studiów.

4.3 Kiedy mam wykona¢ podpi¦cia?

NO-
WO��!

Do tej pory podpi¦cia mo»na byªo wykonywa¢ do chwili zgªoszenia etapu do rozlicze-
nia. Jednak zmiany w przepisach (wspomniana Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wy»szym,
Regulamin Studiów na UW) i wynikaj¡cy z nich obowi¡zek raportowania przez uczelnie
wykorzystanych przez studentów punktów ECTS do centralnej bazy danych (POL-on)
spowodowaªy, »e od roku 2013/14 podpi¦cia pod program mo»na wykona¢ jedynie w wy-
znaczonych przez Rektora terminach, krótko po zako«czonej rejestracji na zaj¦cia i przed
terminem przekazania danych do POL-onu. W semestrze zimowym 2013/14 termin podpi-
nania przedmiotów rocznych 2013/14 i semestru zimowego 2013/14 upªywa 8 listopada
2013 r.. Do tego dnia mo»esz swobodnie podpina¢ przedmioty semestru zimowego 2013/14
oraz przedmioty roczne 2013/14 (a tak»e wyj¡tkowo niepodpi¦te jeszcze przedmioty z po-
przednich dwóch lat). Mo»esz wykonywa¢ oba typy podpi¦¢: tylko pod program lub pod
program i (aktywny) etap. Po zako«czeniu rejestracji na semestr letni zostanie otwarta
podobna tura podpi¦¢ dla przedmiotów semestru letniego 2013/14. Poza tymi wyznaczo-
nymi terminami jedyn¡ mo»liwo±ci¡ mody�kacji podpi¦¢ b¦dzie �dopi¦cie� pod aktywny,
niezgªoszony jeszcze do rozliczenia etap przedmiotu podpi¦tego tylko pod program.

4.4 Co si¦ dzieje z podpi¦ciami przy rozliczaniu etapu?

Podczas rozliczania etapu przedmioty obowi¡zkowe znajduj¡ce si¦ w wymaganiach etapo-
wych, które podpi¡ªe± tylko pod program, s¡ automatycznie �dopinane� do rozliczanego
etapu. W przypadku przedmiotów do wyboru najpierw bierze si¦ pod uwag¦ przedmioty
podpi¦te pod program i dany etap. Je±li nie daj¡ one wystarczaj¡co du»o punktów, aby
speªni¢ wymagania etapowe, to wówczas dopina si¦ pod rozliczany etap, przedmioty pod-
pi¦te tylko pod program daj¡ce punkty brakuj¡ce do zaliczenia etapu.
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4.5 Jaki typ podpi¦cia wybra¢?

Przede wszystkim zauwa», »e przedmiot podpi¦ty tylko pod program mo»esz dopi¡¢ do
etapu, a» do momentu zgªoszenia etapu do rozliczenia. Zatem z podpi¦ciami pod program
i etap nie spiesz si¦ zbytnio � b¦dziesz mógª to zrobi¢ pó¹niej, na przykªad wtedy, gdy
b¦dziesz znaª oceny z przedmiotów. Ba, mo»esz nawet w ogóle nie stosowa¢ podpi¦¢ pod
program i etap, bo podpi¦cia pod etap zostan¡ wykonane za Ciebie przy rozliczaniu etapu.
Jednak s¡ pewne sytuacje, gdy wykonanie tego typu podpi¦¢ mo»e by¢ dla Ciebie korzystne.

Popatrzmy na kilka konkretnych przykªadów. We wszystkich zakªadamy, »e jeste± na
studiach pierwszego stopnia, na II roku matematyki.

1. Musisz uzyska¢ zaliczenie z Algebry I, bo to jest przedmiot obowi¡zkowy dla tego
etapu. Mo»esz go wi¦c spokojnie podpi¡¢ pod program i etap, bo i tak w efekcie tak
zostanie podpi¦ty. Równie dobrze mo»esz go podpi¡¢ tylko pod program. Podpi¦cie
pod etap wykona si¦ �samo� przy rozliczaniu roku.

2. Zaliczyªa± �awansem� Statystyk¦ I, która jest obowi¡zkowa dla roku III.Pod »adnym
pozorem nie podpinaj jej pod program i pod etap. Oznaczaªoby to przecie»
podpi¦cie pod rok II, a przedmiot b¦dzie Ci potrzebny dopiero za rok. Podepnij
tylko pod program, w przyszªym roku dopniesz sama pod III rok lub stanie si¦ to
automatycznie.

3. Zaliczyªe± jeden przedmiot fakultatywny, który chcesz wykorzysta¢ jako jeden z sied-
miu wymaganych w przyszªym roku. Masz dwie mo»liwo±ci. Mo»esz podpi¡¢ ju» teraz
pod program i etap (pod drugi rok!). Wówczas ocena z tego przedmiotu policzy si¦
do ±redniej etapowej za rok II (ale ju» nie b¦dzie uwzgl¦dniana za rok w ±redniej
za rok III) i za rok przy rozliczaniu roku III b¦dzie uwzgl¦dniony w wymaganiach
punktowych dla III roku (bo w przypadku wymaga« punktowych licz¡ si¦ wszyst-
kie punkty zdobyte do tej pory). Mo»esz równie» podpi¡¢ teraz tylko pod program.
Wtedy przedmiot nie b¦dzie uwzgl¦dniany przy liczeniu ±redniej za rok II (ale oczy-
wi±cie b¦dzie liczyª si¦ do ±redniej za caªe studia). Za rok mo»esz zdecydowa¢, czy
u»yjesz go do rozliczenia III rok, czy te» b¦dzie to przedmiot nadwy»kowy, bezpªatny
w ramach limitu.

4. Zaliczyªe± przedmiot niezwi¡zany z kierunkiem studiów. Nie da si¦ wykorzysta¢ go
do rozliczenia »adnego etapu, ale chcesz, »eby byª uwzgl¦dniony przy liczeniu ±redniej
z roku II. Podepnij go wówczas pod program i etap. Je±li chciaªby± uwzgl¦dni¢ go w
±redniej z III roku, to podepnij go teraz pod program, a gdy b¦dziesz ju» na roku III
dopnij go do etapu. Je±li przedmiot pozostanie podpi¦ty tylko pod program, to nie
b¦dzie on uwzgl¦dniany w »adnej ±redniej etapowej, a jedynie w ±redniej ze studiów.
Je±li natomiast nie chcesz, »eby taki przedmiot pojawiª si¦ w ±redniej ze studiów i na
suplemencie, nie podpinaj go wcale. Ale b¦dziesz musiaª za niego zapªaci¢.

I jeszcze jeden przykªad. Jeste± studentk¡ III roku informatyki i masz obowi¡zek zalicze-
nia 3 przedmiotów obieralnych staªych. Przypu±¢my, »e zapisaªa± si¦ na 5. Mo»esz na razie
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wszystkie podpi¡¢ tylko pod program, przy zaªo»eniu, »e nie wyczerpaªa± limitu. Przed
zgªoszeniem programu do rozliczenia mo»esz dopi¡¢ trzy z tych przedmiotów pod etap i
tym sposobem powiedzie¢, »e te przedmioty maj¡ zosta¢ uwzgl¦dnione przy rozliczeniu
etapu. Je±li dopniesz pod etap tylko jeden z nich, to on na pewno zostanie uwzgl¦dniony w
rozliczeniu etapu, a pozostaªe dwa zostan¡ wybrane dowolnie spo±ród pozostaªych czterech.
Zauwa», »e gdyby± podpi¦ªa jeden z przedmiotów od razu pod etap, to nie masz mo»li-
wo±ci odpi¦cia go w przypadku niezaliczenia i dwója b¦dzie wliczona do ±redniej z etapu.
Podpi¦cie tylko pod program pozwoli unikn¡¢ wliczenia tej dwójki do ±redniej etapowej,
cho¢ do ±redniej ze studiów policzy si¦ ona i tak.

4.6 Kolejne podpi¦cie przedmiotu pod nowy program lub now¡
instancj¦ tego samego programu

Dany przedmiot mo»na samodzielnie podpi¡¢ tylko raz. Próba podpi¦cia go pod drugi
program tworzy jedynie pro±b¦ o podpi¦cie, na któr¡ mo»e zgodzi¢ si¦ dziekan. Najlepiej
od razu, niezale»nie od zgªoszenia takiej pro±by poprzez podpi¦cie, zªo»y¢ w tej sprawie
podanie do dziekana przez USOSweba.

Pro±by o podpi¦cie mog¡ te» dotyczy¢ podpi¦cia tylko pod program lub, je±li ustawisz
odpowiedni etap, pod program i pod etap.

4.7 Rezygnacja z zaliczania przedmiotu

Regulamin Studiów daje studentom mo»liwo±¢ jednokrotnej rezygnacji z zaliczania przed-
miotu. Rezygnacje skªada si¦ przez USOSweb wybieraj¡c opcje rezygnacji przy podpi¦ciu.
Rezygnacja powoduje, »e przedmiot nie wlicza si¦ do »adnej ±redniej, nie pojawia si¦ na
suplemencie i nie powoduje zmniejszenia liczby dost¦pnych punktów ECTS. Nie powoduje
jednak anulowania opªaty za niezaliczenie przedmiotu1.

4.8 Pro±by o nieuwzgl¦dnianie przedmiotów ponadplanowych przy
obliczaniu ±redniej ze studiów

NO-
WO��!

Zgodnie z Regulaminem Studiów w obliczaniach ±redniej z caªych studiów nie musz¡ by¢
uwzgl¦dniane wszystkie przedmioty ponadplanowe. Je±li nie chcesz, aby przedmiot ponad-
planowy, a wi¦c podpi¦ty tylko pod program, byª wliczany do ±redniej, zgªo± to najpó¹niej
w chwili skªadania wniosku o powoªanie komisji egzaminu dyplomowego. Wnioski b¦dzie
mo»na skªada¢ bezpo±rednio w USOSwebie (na razie takiej funkcjonalno±ci jednak nie ma)
lub poprzez podanie do dziekana.

1Poniewa» w latach poprzednich na WMIM opªaty za przedmioty, z których zaliczania studenci re-
zygnowali nie byªy naliczane, a informacja o zmianie zasad post¦powania nie byªa podana do publicznej
wiadomo±ci przed rozpocz¦ciem rejestracji, wi¦c za rezygnacje zgªoszone w roku akademickim 2013/14
równie» nie b¦d¡ naliczane opªaty.
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5 Podsumowanie

5.1 Nowo±ci w roku 2013/14

NO-
WO��!

• Nowe, wcze±niejsze terminy podpinania przedmiotów.

• Limity podpi¦¢ ograniczane liczb¡ bezpªatnych punktów ECTS.

• Opªaty za przedmioty niepodpi¦te.

5.2 Podpi¦cia a rozliczanie etapu

Jedynie przedmioty podpi¦te pod program maj¡ wpªyw na zaliczenie etapu.

5.3 Podpi¦cia a ±rednia etapowa

Do ±redniej etapowej wliczaj¡ si¦ wszystkie przedmioty podpi¦te pod program i etap (z
uwzgl¦dnieniem wyª¡cze« wynikaj¡cych z Regulaminu Studiów).

5.4 Podpi¦cia a ±rednia ze studiów

Do ±redniej ze studiów wliczaj¡ si¦ wszystkie przedmioty podpi¦te pod program (czyli
zarówno podpi¦te tylko pod program, jak i podpi¦te pod program i dowolny etap) z wy-
j¡tkiem tych przedmiotów podpi¦tych pod program, o których nieuwzgl¦dnianie student
poprosiª, oraz wyª¡cze« wynikaj¡cych z Regulaminu Studiów.

5.5 Podpi¦cia a suplement

Na suplemencie znajd¡ si¦ wszystkie zaliczone przedmioty podpi¦te pod program.

5.6 Podpi¦cia a opªaty

Pod program podpinamy przedmioty jedynie w ramach limitu przyznanych punktów ECTS.
Wszystkie zaliczone przedmioty podpi¦te s¡ przekazywane do ogólnopolskiej bazy danych
POL-on i punkty ECTS uzyskane za nie zmniejszaj¡ ten limit. Po przekroczeniu limitów
nie wolno podpina¢ kolejnych przedmiotów. Przedmioty niepodpi¦te s¡ pªatne.

6 I jeszcze kilka szczególnych przypadków

1. Jestem studentem I roku studiów licencjackich. Jestem na jednym programie, reali-
zuje jedynie przedmioty zgodnie z siatk¡ pierwszego roku. Czy te» musz¦ wykonywa¢
podpi¦cia?
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Tak. W tym przypadku wystarczy podpi¡¢ wszystkie przedmioty pod program. Je±li
podpi¦cia nie zostan¡ wykonane, to nie b¦dzie mo»na rozliczy¢ studenta.

2. Jestem studentem powtarzaj¡cym II rok studiów licencjackich. Zapisaªem si¦ na
przedmioty obowi¡zkowe z roku III. Jak mam je podpi¡¢?

Tylko pod program. W »adnym razie prosz¦ nie podpina¢ ich pod drugi rok, bo wtedy
nie b¦d¡ mogªy by¢ uwzgl¦dniane przy rozliczeniu roku III!

3. Na II roku zarejestrowaªam si¦ na przedmiot, który w ogóle nie wyst¦puje w mojej
siatce studiów. Robi¦ go nadwy»kowo, dla siebie, nie b¦d¦ go wykorzystywa¢ przy
rozliczaniu »adnego etapu. Czy mam go podpina¢?

To zale»y. Je±li nie chce Pani zapªaci¢ za ten przedmiot, to prosz¦ go podpi¡¢ pod
program. B¦dzie on wtedy bezpªatny (w ramach limitu), pojawi si¦ na suplemencie,
b¦dzie wliczany do ±redniej ze studiów, ale nie do ±redniej z drugiego roku. Je±li
podepnie go Pani pod program i pod etap, to wtedy b¦dzie si¦ liczyª tak»e do ±redniej
z II roku. Je±li go Pani nie podepnie, to jest to przedmiot, który w ogóle nie jest
uwzgl¦dniany w »adnej ±redniej nie pojawia si¦ na suplemencie, ale trzeba za niego
zapªaci¢. Jest jeszcze jedna mo»liwo±¢. Mo»na podpi¡¢ przedmiot pod program i przed
rozliczeniem etapu zrezygnowa¢ z uwzgl¦dnienia go w ±redniej. Wtedy przedmiot nie
jest brany pod uwag¦ przy obliczaniu ±redniej ze studiów, pojawia si¦ na suplemencie
(bez oceny) i jest bezpªatny.

4. Zrobiªem na II roku kilka przedmiotów obieralnych, które b¦d¡ mi potrzebne do
rozliczenia roku III. Czy mam je podpi¡¢?

Tak. Pod program. Je±li jednak podepnie je Pan tak»e pod drugi rok, to zostan¡
uwzgl¦dnione w ±redniej etapowej za rok II. A poniewa» wymagania punktowe sumuj¡
si¦, to przy rozliczaniu III roku automat b¦dzie wiedziaª, »e ju» je Pan zaliczyª.
Oczywi±cie nie wlicz¡ si¦ do ±redniej za rok III.

5. W zeszªym roku akademickim byªem studentem I roku informatyki. Zaliczyªem dwa
przedmioty i podpi¡ªem je wówczas pod program, po czym zostaªem skre±lony. W
tym roku akademickim ponownie dostaªem si¦ na rok I informatyki, wypeªniªem
o±wiadczenie w punkcie 2 wykazuj¡c wykorzystane punkty, a nast¦pnie poprosiªem
o uznanie tych zalicze«. Przedmioty zostaªy podpi¦te pod now¡ instancj¦ programu
S1-INF. Czy to jednak oznacza, »e mój limit bezpªatnych punktów ECTS zosta-
nie zmniejszony dwa razy (raz na skutek o±wiadczenia, drugi na skutek ponownego
podpi¦cia)?

Nie. Punkty ECTS zostan¡ odj¦te tylko raz.

6. Studiuje na dwóch programach. Poprosiªem o podpi¦cie przedmiotu pod oba pro-
gramy. Czy zostanie zmniejszony limit ECTS na obu programach.

Tak.
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7. Byªem kiedy± studentem matematyki. Zaliczyªem Analiz¦ Matematyczn¡ I.1 oraz
Analiz¦ Matematyczn¡ I.2. Teraz dostaªem si¦ na informatyk¦. Poprosiªem o uznanie
zalicze« tych przedmiotów i zwolnienie z obowi¡zku zaliczania Analizy Matematycz-
nej dla Informatyków. O ile punktów zmniejszy si¦ mój limit punktów ECTS?

O warto±¢ przedmiotów AM I.1 i AM I.2, które zostan¡ podpi¦te pod program i pod
etap na informatyce.
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