
ZASADY REJESTRACJI NA PRZEDMIOTY 
W INSTYTUCIE MATEMATYCZNYM 

1. Terminarz rejestracji na przedmioty 

Rejestracja na przedmioty prowadzona jest poprzez USOS, uruchamiana jest 2–3 dni przed rozpoczęciem 

zajęć dydaktycznych w danym semestrze i zamykana po upływie ok. dwóch tygodni zajęć. Rejestracja odbywa 

się w III turach: 

• I tura (1–2 dni) – rejestrowanie z kolejkami i wyrejestrowywanie, 

• II tura (ok. 2 tygodni) – rejestrowanie bez kolejek i wyrejestrowywanie, 

• III tura (1–2 dni) – tylko rejestrowanie, bez kolejek. 

Szczegółowy terminarz ogłaszany jest w systemie USOS przed rozpoczęciem semestru. 

2. Grupy przedmiotów objęte wyjątkowymi zasadami 

2.1. Kursy e-learningowe (E) organizowane we współpracy z Hasselt University 

W związku z odmiennym kalendarzem roku akademickiego w Hasselt University (gdzie rok akademicki 

rozpoczyna się w połowie września), rejestracja na kursy e-learningowe organizowane we współpracy z 

Hasselt University, czyli: 

a) prowadzone przez wykładowców Hasselt University przedmioty: Computer Intensive Methods (se-

mestr zimowy), Survival Analysis (semestr zimowy), Introduction to Bayesian Inference (semestr 

letni) 

b) prowadzony przez wykładowcę Uniwersytetu Wrocławskiego przedmiot: Semiparametric re-

gression (semestr zimowy) 

trwa tylko przez 2–3 dni. Rejestrować i wyrejestrowywać się z tych przedmiotów można wyłącznie przy 

pomocy Formularzy A3 i B3. Rejestracja na przedmioty prowadzone przez wykładowców Hasselt Univer-

sity (pkt. a) wymaga dodatkowo rejestracji w systemie Hasselt University.  

Szczegółowe informacje (w tym terminy) znajdują się w pliku Zasady rejestracji na kursy e-learningowe 

organizowane we współpracy z Hasselt University. 

2.2. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego (N)  

Na przedmioty kształcenia nauczycielskiego (N) prowadzona jest w systemie USOS osobna rejestracja, w 

której uczestniczą jedynie studenci, którzy zadeklarowali na Formularzu D realizację kształcenia nauczy-

cielskiego. 

2.3. Przedmioty obowiązkowe dla studentów pierwszego semestru studiów licencjackich 

Rejestracja na przedmioty: Analiza matematyczna 1, Analiza matematyczna I, Algebra liniowa 1, Algebra 

liniowa 1R, Wstęp do matematyki prowadzona jest zgodnie z następującymi zasadami: 

• studenci pierwszego semestru rozpoczynający studia w październiku są przypisywani do wersji przed-

miotu (standardowa lub rozszerzona) oraz grupy zajęciowej na podstawie wyników testu kwalifika-

cyjnego (tym samym nie uczestniczą w rejestracji w USOS); 

• studenci pierwszego semestru rozpoczynający studia w lutym, studenci drugiego semestru oraz stu-

denci ISIM rejestrują się do przeznaczonych dla nich grup (zgodnie z opisem grup w planie zajęć). 

 



2.4. Preferencje dla studentów studiów licencjackich na przedmiotach z grup L i O  

Na wybranych przedmiotach z grup L i O preferencje w zapisach mają studenci studiów licencjackich. Pre-

ferencje dotyczą wyłącznie I tury zapisów (z kolejkami) i polegają na tym, że studenci studiów licencjac-

kich mają pierwszeństwo w kolejce przed studentami studiów magisterskich (w każdej grupie laboratoryj-

nej wskazanego przedmiotu). W II turze zapisów (bez kolejek) nie ma żadnych preferencji. Przedmioty, 

których dotyczą preferencje to: 

• Analiza dużych zbiorów danych 

• Modele liniowe 

• Programowanie 1 (C++) i Programowanie 2 (C++) 

• Programowanie 1 (Python) i Programowanie 2 (Python) 

• Wprowadzenie do R 

• Wycena i analiza instrumentów finansowych 

• Zaawansowane modele liniowe 

2.5. Lektoraty oraz zajęcia z wychowania fizycznego  

Rejestrację na lektoraty prowadzi Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Rejestrację na zajęcia z 

wychowania fizycznego prowadzi Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu. 

3. Wymogi wstępne dla poszczególnych przedmiotów 

3.1. Informacja o wymogach wstępnych  

Wymogi wstępne dla poszczególnych przedmiotów można sprawdzić w sylabusach dostępnych w USOS 

(opisane jako Założenia). Wymóg standardowej wersji przedmiotu (np. Analiza matematyczna 3) jest speł-

niony zarówno przez zrealizowanie wersji standardowej, jak i przez zrealizowanie wersji rozszerzonej (np. 

Analiza matematyczna 3 lub Analiza matematyczna III).  

3.2. Studia licencjackie  

Studenci studiów licencjackich, którzy nie spełniają wymogów wstępnych dla wybranego przedmiotu nie 

zapisują w systemie USOS na przedmiot, tylko składają podanie na Formularzu B1. Formularz dostępny 

jest do końca I tury zapisów, podania rozpatrywane będą niezwłocznie po zamknięciu I tury zapisów. 

3.3. Studia magisterskie 

Studenci studiów magisterskich, którzy nie spełniają wymogów wstępnych dla wybranego przedmiotu, 

mogą się na niego zapisać w systemie USOS po uzyskaniu zgody wykładowcy/prowadzącego przedmiot 

(ustnej lub mailowej). Studenci w takiej sytuacji nie składają żadnych podań. 

W odniesieniu do osób, które ukończyły studia licencjackie na innej uczelni i nie są pewne, czy spełniają 

wymogi wstępne dla wybranego przedmiotu, ostateczną decyzję podejmuje wykładowca/prowadzący 

przedmiot. 

4. Powtarzanie wykładu bez powtarzania ćwiczeń/laboratorium  

1. Zgodnie z Regulaminem studiów, zajęcia raz zaliczone w ramach danego toku studiów nie podlegają 

ponownemu zaliczeniu. W związku z tym student, który zaliczył ćwiczenia/laboratoria do przedmiotu pro-

wadzonego przez Instytut Matematyczny, ale nie zdał egzaminu z tego przedmiotu, przy ponownym zapi-

sie na przedmiot nie realizuje ponownie ćwiczeń, a jedynie uczestniczy w wykładzie i przystępuje do eg-

zaminu (z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3). 



2. Zasady z pkt. 1 dotyczą jedynie sytuacji, gdy zaliczenie ćwiczeń/laboratorium oraz ponowna realizacja 

przedmiotu następują w ramach tego samego toku studiów. Nie obejmuje to sytuacji, gdy student rozpo-

czyna nowy tok studiów (np. zostaje ponownie przyjęty na studia lub rozpoczyna studia II stopnia).  

3. Ze względów technicznych (system USOS wymaga zapisania na wszystkie formy zajęć) studenci, którzy 

zaliczyli już ćwiczenia/laboratoria zapisują się do grupy nr 99 (grupa ta nie ma zajęć, studenci z tej grupy 

uczestniczą jedynie w wykładzie). 

4. W odniesieniu do przedmiotów, którym przypisane są trzy formy zajęć (wykład, ćwiczenia, laborato-

rium), zasady z pkt. 1-3 stosowane są niezależnie do ćwiczeń i do laboratorium. 

5. Utrzymana zostaje zasada, że warunkiem przystąpienia do egzaminu z przedmiotu jest wcześniejsze 

zaliczenie wszystkich zajęć (ćwiczeń, laboratoriów) w ramach tego przedmiotu. 

6. W razie wątpliwości co do ważności uzyskanego zaliczenia ćwiczeń/laboratorium, należy się skontakto-

wać z dziekanatem Wydziału. 

5. Korekty rejestracji 

5.1. Wypisy z przedmiotów [UWAGA: ZMIANA] 

1. Każdy student kierunku matematyka ma prawo raz w ciągu całych studiów (raz w ciągu studiów licen-

cjackich i raz w ciągu studiów magisterskich) wypisać się z przedmiotu w Instytucie Matematycznym po 

zakończeniu rejestracji w systemie USOS, pod warunkiem zgłoszenia tego na Formularzu A1 (studia licen-

cjackie) lub Formularzu A2 (studia magisterskie) w terminie do 30 listopada (semestr zimowy) lub do 30 

kwietnia (semestr letni), z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3. Po wykorzystaniu tej opcji nie ma możliwości wypisa-

nia się z przedmiotu po zakończeniu rejestracji w systemie USOS. 

2. W odniesieniu do przedmiotów, na których studenci przygotowują zespołowe projekty (np. Zespołowy 

projekt specjalnościowy, Seminarium magisterskie 1, Inżynieria finansowa 1, Health insurance mathema-

tics), wypis, o którym mowa w pkt. 1 możliwy jest wyłącznie po przedstawieniu zgody prowadzącego za-

jęcia.  

3. Zasady z pkt. 1 nie dotyczą wypisywania z kursów e-learningowych prowadzonych we współpracy z 

Hasselt University (patrz 5.2) oraz zmiany poziomu przedmiotu (z wersji rozszerzonej na standardową) 

(patrz 5.3).  

4. Zasady z pkt. 1–3 stosują się odpowiednio do studentów kierunków ISIM i Data Science w odniesieniu 

do przedmiotów oferowanych przez Instytut Matematyczny. Prawo opisane w pkt. 1 jest niezależne od 

analogicznego uprawnienia dotyczącego przedmiotów oferowanych przez Instytut Informatyki. 

5.2. Wypisywanie z kursów e-learningowych  

Wypisanie z kursu e-learningowego prowadzonego przez Hasselt University możliwe jest dopiero po wy-
rejestrowaniu się przez studenta w systemie Hasselt University i wymaga złożenia podania na Formularzu 
B3. Wypisanie z kursu e-learningowego nie podlega regułom opisanym w pkt. 5.1, w szczególności nie jest 
zaliczane do limitu, o którym mowa w pkt. 5.1.1. 

Szczegółowe informacje i terminy znajdują się w pliku Zasady rejestracji na kursy e-learningowe organizo-
wane we współpracy z Hasselt University. 

5.3. Zmiana poziomu przedmiotu (z wersji rozszerzonej na standardową)  

Student realizujący wersję rozszerzoną przedmiotu może przepisać się na wersję standardową składając 
podanie na Formularzu B2 w terminie określonym przez wykładowcę przedmiotu w wersji rozszerzonej 
(w porozumieniu z wykładowcą przedmiotu w wersji standardowej). Wykładowca wersji rozszerzonej 



przedmiotu powinien w ciągu pierwszych dwóch tygodni zajęć ogłosić termin, w którym studenci mogą 
zmienić wersję przedmiotu. Zmiana poziomu przedmiotu nie podlega regułom opisanym w pkt. 5.1, w 
szczególności nie jest zaliczana do limitu, o którym mowa w pkt. 5.1.1. 

6. Dobre obyczaje akademickie 

System rejestracji na zajęcia umożliwia studentom równy dostęp do zajęć przy równoczesnym zapewnie-
niu możliwości rezygnacji z zajęć w ciągu pierwszych dwóch tygodni semestru. Ponieważ na zajęciach ob-
owiązują limity miejsc, więc przez wzgląd na innych studentów oraz w celu umożliwienia Dyrekcji dobrego 
zarządzania procesem dydaktycznym: 

• student rejestruje się wyłącznie na zajęcia, które planuje realizować, w szczególności nie rejestruje 
się na przedmioty, które już zrealizował lub których nie może realizować (z uwagi na niespełnienie 
wymogów wstępnych), 

• w odniesieniu do przedmiotów prowadzonych na kilku poziomach zaawansowania, student może być 
w danym momencie zarejestrowany tylko na jeden z poziomów; 

• student podejmujący decyzję o rezygnacji z realizowania przedmiotu obowiązany jest niezwłocznie 
wyrejestrować się w USOS (nie czekając do końca rejestracji); dotyczy to w szczególności zajęć, gdzie 
liczba chętnych przekracza liczbę dostępnych miejsc. 


