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Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

– Procedura nr 3 – 

Przyjęcie do realizacji przedmiotów do wyboru na kierunkach studiów  

 

Podstawa prawna procedury: 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1668, z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. 

w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218) 

• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. 

w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787) 

• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861,z późniejszymi zmianami) 

• Zarządzenie Nr 13/2019 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 

w Krakowie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia wytycznych do opracowania 

programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja 

w Krakowie od roku akademickiego 2019/2020 

• Zarządzenie Nr 9/2019 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu opracowywania i opisu 

programu studiów 

• Regulamin Studiów. Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2019 Rektora Uniwersytetu 

Rolniczego im. Hugona Kołłątaja z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia 

w życie Regulaminu Studiów 

 

Opis procedury: 

1. Opisy przedmiotów do wyboru, przyjęte uchwałami Senatu Uniwersytetu Rolniczego 

(w sprawie zatwierdzenia zmian w programie kierunku studiów), są do wglądu przez 

studentów na stronie USOSweb jednostki macierzystej. 

2. Wybór przez studentów przedmiotów do wyboru rozpoczyna się dla: 

a) studentów pierwszego roku studiów I stopnia w semestrze zimowym i trwa nie dłużej 

niż do 15 października, 

b) studentów pozostałych lat studiów I stopnia i studentów studiów II stopnia  

w semestrze letnim roku akademickiego poprzedzającego dany rok akademicki, na 

którym wybrane przedmioty będą realizowane. Jest to wstępny wybór przedmiotów 

tzw. preselekcja (I tura wyboru przedmiotów). 

https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_9b_2019.pdf
https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_9b_2019.pdf


3. Wybór przedmiotów do wyboru odbywa się za pośrednictwem strony USOSweb; student 

po zalogowaniu się w tym systemie dokonuje tzw. wstępnej „rejestracji na dany przedmiot” 

zgłoszony dla danego kierunku studiów. 

4. Pracownik Dziekanatu WHiBZ w porozumieniu z Prodziekanem ds. Dydaktycznych 

i Studenckich dokonuje analizy i zestawień przedmiotów do wyboru wskazanych przez 

studentów we wstępnym ich wyborze. 

5. Przedmioty wybrane przez nie mniej niż 15 osób są realizowane w danym semestrze, 

natomiast przedmioty wybrane przez minimum 10 osób są dopuszczone do II tury 

rejestracji. 

6. Przedmioty, które zostały wybrane przez mniej niż 10 osób nie zostają uruchomione; 

studenci zostają zobowiązani do wyrejestrowania się z tych przedmiotów i dokonania 

ponownej „rejestracji na przedmioty”, które spełniają kryterium minimalnej liczebności 

grupy (15 osób). Jest to tzw. „uzupełniający wybór przedmiotów do wyboru” (II tura 

rejestracji). W szczególnych przypadkach Prodziekanem ds. Dydaktycznych i Studenckich 

może wyrazić zgodę na uruchomienie przedmiotu z mniejszą liczbą studentów. 

7. Pracownik Dziekanatu w porozumieniu z Prodziekanem ds. Dydaktycznych i Studenckich 

dokonuje ponownej analizy i zestawień przedmiotów do wyboru wskazanych przez 

studentów w ich uzupełniającym wyborze. 

8. W przypadku, gdy liczebność grupy studentów, która dokonała wyboru danego przedmiotu, 

nie jest wielokrotnością liczby 15, stanowiącej minimalną liczbę osób w grupie zajęciowej , 

Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich ustala liczebność osób w grupie zajęciowej 

w porozumieniu z prowadzącym wybranego przedmiotu.  

9. W przypadku wyboru przedmiotu przez liczbę osób większą niż 15, będących jej 

wielokrotnością możliwe jest utworzenie dwóch grup ćwiczeniowych. W przypadku 

realizacji ćwiczeń nie zaleca się zwiększania liczby studentów tworzących jedną grupę 

zajęciową.  

10. Po zakończonym wyborze przez studentów tzw. „przedmiotów do wyboru”, przed 

rozpoczęciem nowego roku akademickiego, w którym wybrane przedmioty będą 

realizowane, zostaje dokonane przypisanie studentów do poszczególnych grup zajęciowych 

w systemie USOSweb.  

11. Bez uzgodnienia z prowadzącym student nie ma możliwości przeniesienia się na inny 

przedmiot do wyboru. W przypadku nie uczęszczania na zajęcia, na które student został 

zapisany, prowadzący podejmuje decyzję o niezaliczeniu tego przedmiotu. 


