
Podpięcia przedmiotów w USOSweb w roku akademickim 2014/2015 
 
Podpinanie przedmiotów w USOSweb jest bardzo ważne, ponieważ podpięcia decydują o: 
 

1. Uwzględnieniu przedmiotu w rozliczeniu konkretnego etapu i programu studiów. 
2. Uwzględnieniu przedmiotu w liczeniu średniej etapowej i do dyplomu. 

 
W terminie do 17 listopada 2014r. studenci są zobowiązani do wykonania podpięć dla wszystkich przedmiotów. 
Dotyczy to przedmiotów tegorocznych z cyklów 2014 i 2014Z (przedmioty z cyklu 2014L będą podpinane po 
rejestracji na semestr letni). 
 
Podpięcia realizuje się w USOSweb https://usosweb.uw.edu.pl/ (zakładka DLA STUDENTÓW -> MOJE STUDIA -> 
PODPIĘCIA) według następującego scenariusza: 
 

1. Podpinając przedmiot pod program i etap, student deklaruje, że jest to przedmiot objęty planem 
studiów tego programu. 

 

 Przedmiot będzie uwzględniony w rozliczeniu tego programu i etapu. 

 Oceny z przedmiotu będą liczone do średniej. 

 Punkty ECTS za zaliczony przedmiot zostaną przekazane do POL-onu (za powtarzane przedmioty 
trzeba będzie wnieść opłatę). 

 Łączna liczba punktów ECTS za zaliczone przedmioty nie może przekroczyć limitu1 ustalonego dla 
tego programu 

 
2. Podpinając przedmiot tylko pod program, bez wskazania etapu, student deklaruje, że jest to 

przedmiot nieobjęty planem studiów tego programu (lub należący do programu, ale wyższego etapu – 
przedmiot zrealizowany awansem) 
 

 Przedmiot po zaliczeniu daje punkty, ale nie będzie uwzględniony w rozliczeniu żadnego etapu tego 
programu (chyba że w przyszłości student podepnie go pod wyższy etap). 

 Student może zrezygnować z zaliczenia przedmiotu (raz podczas studiów) podpięcie typu Rezygnacja 
z zaliczenia). 

 Punkty ECTS za zaliczony przedmiot zostaną przekazane do POL-onu (za powtarzanie przedmiotu 
trzeba będzie wnieść opłatę). 

Łączna liczba punktów ECTS za zaliczone przedmioty nie może przekroczyć limitu ustalonego dla tego 
programu. 

 
 

3. Nie podpinając przedmiotu pod program, student deklaruje, że jest to przedmiot ponadplanowy 
wykraczający poza limit dopuszczalnych dla tego programu zajęć ponadplanowych. 
 

 Przedmiot nie będzie uwzględniany w rozliczeniu programu. 

 Oceny z przedmiotu nie będą liczone do średniej. 

 Za przedmiot trzeba będzie wnieść opłatę (zgodną z cennikiem). 

 

 

                                                           
1 Limit punktów ECTS, jaki student jest zobowiązany uzyskać w celu zdobycia dyplomu (dla studiów pierwszego stopnia 180 ECTS, dla 

studiów drugiego stopnia 120 ECTS). Dla studiów na pierwszym kierunku limit ten jest zwiększony o 30 punktów na zajęcia ponadplanowe 
(W ramach limitu bezpłatnych zajęć ponadplanowych student może realizować wszystkie przedmioty z wyłączeniem płatnych specjalizacji 
zawodowych i ponadprogramowych zajęć lektoratowych oferowanych przez jednostki Wydziału). Oznacza to, że na pierwszym kierunku na 
studiach pierwszego stopnia bezpłatnie można zaliczyć przedmioty w wymiarze 210 ECTS, a na studiach drugiego stopnia 150 ECTS. Za 
przedmioty ponad ten limit trzeba wnieść opłatę zgodnie z cennikiem. UWAGA, specjalizację nauczycielską na studiach drugiego stopnia 
bezpłatnie można zaliczyć tylko w ramach limitu dodatkowych 30 ECTS. 

 

https://usosweb.uw.edu.pl/

