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Uchwała Rady K MISMaP 
Nr 2 /2009 z dnia 21.04.2009 

 
 
 

Studenci K MISMaP zapisują się na zajęcia  prowadzone na Wydziałach partycypujących 
w K MISMaP na następujących zasadach: 

 
 

Zapisy dla studentów II-V roku 
 

 
• Wydział Chemii, Geografii, Biologii, Geologii, Fizyki  

Zarówno dla I jak i II kierunku – zapisy  przez system USOS (terminy zapisów takie jak 

dla wszystkich studentów wymienionych Wydziałów). 

 

• Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki  

Zapisy bezpośrednio przez system USOS (terminy rejestracji takie jak dla wszystkich 

studentów MIM UW). Do rejestracji wymagane jest posiadanie konta w USOS na 

wydziale MIM. Dla osób, dla których matematyka lub informatyka nie jest kierunkiem 

podstawowym, takie konta będą utworzone na podstawie listy zainteresowanych osób 

przekazanej przez sekretariat MISMaP. 

Studenci II kierunku (dla których matematyka lub informatyka nie jest kierunkiem 

podstawowym) z powodu braku wolnych miejsc na niektórych zajęciach, zwłaszcza z 

informatyki, mogą nie uzyskać akceptacji zgłoszeń rejestracji na pewne przedmioty.  

 

• Wydział Psychologii   

Studenci MISMaP, którzy jako pierwszy lub drugi kierunek wybrali psychologię, na 

zajęcia na Wydziale Psychologii zapisują się przez system HAL9000 w terminach takich 

samych jak wszyscy studenci Wydziału Psychologii UW. Studenci, którzy wybrali jako 

pierwszy kierunek psychologię mogą zapisywać się na wszystkie zajęcia (obligatoryjne i 

fakultatywne. Konsola w HALu dla takich studentów tworzona jest przez sekretariat ds. 

Studenckich Wydziału Psychologii automatycznie na I roku studiów lub w momencie 

zmiany kierunku w ramach MISMaP.  

Studenci, dla których psychologia nie jest kierunkiem podstawowym w pierwszej 

kolejności realizują przedmioty obligatoryjne zawarte w minimum programowym. Dla nich 

konsola w HALu tworzona jest po potwierdzeniu studiowania na MISMaPie (okazanie 

indeksu). 
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Zapisy na zajęcia dla studentów I roku 

 

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji (koniec lipca) sekretariat Kolegium MISMaP 

przygotowuje dla poszczególnych wydziałów listy studentów, ze wskazanym I kierunkiem 

studiów. 

 

� Wydział Biologii 

Zapisy na zajęcia dla studentów I roku odbywają się we wrześniu poprzez system USOS. 

Sposoby i terminy rejestracji dla I i II kierunku są szczegółowo opisane na stronie 

internetowej Wydziału Biologii. Zajęcia znajdujące się w ofercie programowej dla 

studentów I roku podzielone są ze względu na kierunek studiów (biologia, 

biotechnologia, ochrona środowiska) oraz ze względu na typ zajęć: „obowiązkowe” oraz 

„do wyboru”. Należy zwrócić uwagę na przedmioty z grup do wyboru, które 

zgodnie z programem można zrealizować w okresie dwóch pierwszych lat studiów oraz 

na możliwość wyboru tych zajęć w określonym wymiarze godzinowym (zajęcia w dużej 

wersji „D” to 90h/sem, wersja mała „M” - 45h w semestrze). 

 

� Wydział Chemii 

Zapisy na zajęcia dla studentów I roku dla I i II kierunku odbywają się we wrześniu, w 

tzw. II turze zapisów, bezpośrednio przez system USOS. 

 

• Wydział Fizyki 

Studenci składają w sekretariacie MISMaP deklaracje jakie przedmioty na Wydziale 

Fizyki wybrali (łącznie z propozycją odpowiednich grup ćwiczeniowych, zarówno dla I 

kierunku, jak i dla II kierunku). Sekretariat MISMaP przygotuje zbiorczą listę studentów i 

prześle ją na Wydział Fizyki, gdzie studenci zostaną zapisani na zajęcia  w systemie 

USOS. 

Studenci, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach dla studiów indywidualnych na Wydziale 

Fizyki muszą wykazać się tytułem finalisty lub laureata  

Olimpiady Fizycznej, Olimpiady Astronomicznej lub Olimpiady Matematycznej (na 

szczeblu centralnym) lub uzyskać na maturze co najmniej 85% punktów z matematyki i 

fizyki (wymagane poświadczenie przez sekretariat MISMaP). 

 

• Wydział Geologii 

Studenci I i II kierunku we wrześniu zgłaszają się do pełnomocnika ds. systemu USOS 

mgr Adama Stępnia (P012) w celu rejestracji i zapisu na zajęcia. 
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� Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki   

Studenci z kierunkiem podstawowym matematyka i informatyka zapisują się  

samodzielnie na zajęcia w systemie USOS (inaczej niż pozostali studenci I roku wydziału 

MIM) w czasie wrześniowej rejestracji na wydziale MIM. Studenci innych kierunków 

podstawowych samodzielnie zapisują się  na zajęcia poprzez system USOS zgodnie z 

określonymi wcześniej zasadami rejestracji na zajęcia na wydziale MIM.  

 

� Wydział Psychologii 

Studenci I roku zapisują się na zajęcia w tych samych terminach co studenci I roku 

psychologii (zazwyczaj zapisy zaczynają się na początku września), korzystając przy tym 

z systemu HAL9000. Dla osób, dla których psychologia jest pierwszym kierunkiem 

konsola w systemie HAL jest tworzona automatycznie po uzyskaniu listy takich osób z 

sekretariatu MISMaP. Studenci, dla których psychologia jest drugim kierunkiem zapisują 

się na zajęcia obligatoryjne poprzez system USOS.  

 

� Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 

Zapisy na zajęcia dla I i II kierunku studiów odbywają się we wrześniu, w tzw. II turze 

zapisów bezpośrednio przez system USOS.  

 

 

 

 

 

 


