UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
Wydział Ekonomiczny

Zasady
zapisów na języki obce na studiach stacjonarnych
na Wydziale Ekonomicznym UMCS – STUDENT

1. Każdy student studiów stacjonarnych Wydziału Ekonomicznego UMCS, po zapoznaniu
się z planem zajęć, jest zobowiązany do zapisów elektronicznych poprzez system
USOS na języki obce.
 za wyjątkiem kierunku DATA SCIENCE oraz BUSINESS ANALYTICS.
2. Plan zajęć zostanie umieszczony na stronie Wydziału Ekonomicznego UMCS,
w zakładce DLA STUDENTÓW-PLANY ZAJĘĆ.
3. Terminy zapisów będą udostępniane na stronie oraz w mediach społecznościowych
Wydziału Ekonomicznego UMCS (najpóźniej 5 dni przed zapisami).
4. W obrębie swojej tury, student może dokonywać zmian, TYLKO I WYŁĄCZNIE
poprzez możliwość *GIEŁDY ON-LINE, dostępnej w systemie USOS.
GIEŁDA ON-LINE służy do wymiany jednej grupy zajęciowej na inną. Student w razie
potrzeby zmiany grupy, musi w tym celu wykorzystać GIEŁDĘ ON-LINE.
Taka możliwość przysługuje TYLKO I WYŁĄCZNIE w trakcie trwania tury rejestracji
i jest finalizowana na zasadzie „osoba za osobę”. Tzn., że jeżeli student potrzebuje
zmienić grupę na inną, to musi zaznaczyć opcję GIEŁDY ON-LINE w systemie USOS
i poczekać, aż znajdzie się inna chętna osoba do wymiany w docelowej grupie.
Po zaznaczeniu opcji GIEŁDY ON-LINE i „sparowaniu” dwóch osób przez system,
USOS automatycznie zamienia grupy tym osobom.
*Instrukcja dotycząca GIEŁDY ON-LINE jest dostępna na stronie Wydziału
Ekonomicznego UMCS w zakładce: DLA STUDENTÓW - Najważniejsze regulacje
prawne i wzory podań.
5. Po zakończeniu tury zapisów, student może dokonywać zmian wyłącznie na zasadzie
„osoba za osobę” za zgodą prowadzących zajęcia. Student podanie składa do właściwego
Dziekanatu studenckiego.
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6. Student przy wyborze przedmiotów kontynuowanych ma obowiązek zapisu do tego
samego prowadzącego, do którego uczęszczał na zajęcia w poprzednim semestrze:


np. jeśli przedmiot A w semestrze letnim 2020/2021 prowadził prof. Jan Kowalski,
na przedmiot A (kontynuacja) na semestr zimowy 2021/2022 należy zapisać się
do prof. Jan Kowalskiego.

7. Jeżeli student nie zapisze się do żadnej grupy ćwiczeniowej, zostaje przypisany
automatycznie do grupy z najmniejszą ilością osób. Wpisu na listę dokonuje Dziekanat
studencki.
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