
Szanowni Państwo, 
studenci kierunków prowadzonych w Instytucie Filozofii UMCS 
 
Zapisy na fakultety w semestrze letnim odbywają się poprzez system 
USOS w terminach: 
12.02-19.02 I tura 
22.02-29.02 II tura. 
Dostęp: zakładka "dla studentów", opcja "rejestracja". 

 
 
1. limit liczebności grup fakultatywnych - min. 20, max. 25 osób; 
 
2. zapisy na fakultety w IF odbywają się w trybie Rejestracja bezpośrednia 
do grup - odmiana z kolejką chętnych oznacza to, że osoby które zajmują 
w kolejce miejsce dalsze niż 25 nie są zapisane na fakultet. Osoby te 
oczekują na to, że ktoś z pierwszych 25 miejsc zrezygnuje. Wówczas na 
zwolnione miejsce wchodzi osoba z miejsca 26 (itp.) 
 
2a. na dwu wybranych fakultetach pierwszeństwo mają studenci 
kreatywności społecznej (Kreatywność w zespole; Ekspresja twórcza): 
oni w I turze wypierają studentów innych kierunków z kolejki. Fakultety 
te są dostępne dla innych studentów w miarę wolnych miejsc. 
 
3. Dla każdego kierunku jest określona liczba fakultetów na które 
student musi się zapisać (por. lista na dole dokumentu); 
 
4. z zakończeniem I tury (piątek, 19.II, 23:59) wszystkie osoby z kolejek 
są usuwane przez system, na fakultet zostaje zapisanych pierwszych 25 
osób; W tym też momencie - po przeliczeniu - zostanie ustalony skład 
grup zajęciowych; 
 
4a. Bardzo proszę o sprawdzenie po tym terminie czy zostaliście 
Państwo ostatecznie zapisani na dany kurs. 
 



5. Druga tura jest turą tylko i wyłącznie zapisów (dla osób które nie są 
zapisane na odpowiednią liczbę zajęć). Wypisywanie się z fakultetów 
będzie zablokowane; 
 
6. rezultaty zapisów stanowią podstawę protokołów. Osoby, które 
zapiszą się na większą liczbę kursów niż wynikająca z planu będą 
musiały zaliczyć wszystkie fakultety (włącznie z dodatkowym) oraz 
opłacić nadmiarowe punkty ECTS (3 ECTS za każdy nadmiarowy 
fakultet - patrz Zarządzenie Rektora UMCS, załącznik 5); 
 
7. osoby, które nie zapiszą się na wystarczającą liczbę fakultetów nie 
zrealizują swojego planu zajęć i w konsekwencji nie zaliczą semestru. 
 
Dla przypomnienia liczba wymaganych planem fakultetów w semestrze 
letnim: 
• Filozofia I stopień, II i VI semestr: 3 fakultety 
• Filozofia I stopień, IV semestr: 4 fakultety 
• Kreatywność społeczna I stopień, II semestr: 2 fakultety 
• Kreatywność społeczna I stopień, IV semestr: 3 fakultety 
• Kognitywistyka I stopień II, IV, VI semestr: po 2 fakultety 
• Filozofia, II stopień, II semestr: 1 fakultet 
• Kognitywistyka, II stopień, II semestr: 2 fakultety, 
*** 
dodatkowo studenci chcący zaliczać fakultety jako zajęcia 
pozakierunkowe (europeistyka VI semestr , kognitywistyka IV, VI 
semestr) mają możliwość dopisania się do grup 


