
 ZASADY PRZYJMOWANIA STUDENTÓW NA SEMINARIA DYPLOMOWE  
 

1. Zapisy na seminaria dyplomowe odbywają się wyłącznie drogą internetową przez system USOSweb 

w trzech terminach: termin 1, termin 2, termin 3. 

2. Kryterium decydującym o pierwszeństwie podczas zapisów jest średnia z dotychczasowego przebiegu 

studiów liczona na koniec sesji poprzedzającej zapisy tj. dzień 22 lutego 2023 r. (studia stacjonarne) 

Średnia widoczna będzie w systemie USOS dla studentów, którzy uzyskali zaliczenie semestru -> moje 

studia -> rankingi dn. 24.02. br. o godz. 12:30. 

Osoby, które do w/w dnia nie będą miały uzyskanych wszystkich zaliczeń z egzaminów nie przystępują 

do zapisów w terminach 1, 2 (nk, nb wpisane do USOSweb jest równoznaczne z niezaliczeniem 

przedmiotu).  

3. Wyboru osób uprawnionych do zapisywania się na seminaria w poszczególnych terminach (w oparciu  

o średnią ocen) dokonuje Dziekanat studencki.  

4. Limit studentów na seminarium: w załączniku.  

 

Zapisy w terminie 1 i 1A (średnia 4,0 i więcej) 

1. W terminie 1 prawo zapisywania się mają osoby, które na koniec sesji poprzedzającej zapisy 

(stan na dzień 22.02. br.) uzyskały średnią z dotychczasowego przebiegu studiów 4,0 i więcej. 

2. Osoby uprawnione do zapisów w terminie 1 zapisują się na listę wybranego seminarium w dniu  

27.02. br. (poniedziałek) w godz. 13:00-23:59. Po zamknięciu zapisów, dla każdego seminarium 

tworzony jest ranking według średniej ocen. Do udziału w seminarium kwalifikowane są osoby 

o najwyższej średniej według ilości wakujących miejsc. Nie ma znaczenia kolejność dokonanego 

zapisu, ranking tworzony jest wyłącznie na podstawie średniej ocen. Informacja o zakwalifikowaniu się 

będzie dostępna następnego dnia, tj. 28.02. br. (wtorek) ok. 12:00.  

3. Osoby, które nie zmieszczą się w wyznaczonej puli miejsc do konkretnego seminarium będą mogły 

zapisać się w terminie dodatkowym 1A, tj. w dniu 28.02. br. (wtorek) w godz. 13:00-23:59 

na seminaria, na których będą jeszcze wolne miejsca. Po zamknięciu tury, dla każdego seminarium 

tworzony jest ranking według średniej ocen. Nie ma znaczenia kolejność dokonanego zapisu. 

Informacja o zakwalifikowaniu się będzie dostępna 01.03 br. (środa) ok. 12:00. 

 

Zapisy w terminie 2 i 2A (średnia 3,99 do 3,5) 

1. W terminie 2 prawo zapisywania się mają osoby, które na koniec sesji poprzedzającej zapisy (stan na 

dzień 22.02. br.) uzyskały średnią z dotychczasowego przebiegu studiów 3,99 do 3,5 oraz osoby, 

które po zamknięciu terminu 1A nie zostały zakwalifikowane do żadnego seminarium. 

2. Osoby uprawnione do zapisów w terminie 2 zapisują się na pozostałe wolne miejsca na liście 

wybranego seminarium w dniu 01.03 (środa) w godz. 13:00-23:59. Po zamknięciu zapisów  

w terminie 2, dla każdego seminarium tworzony jest ranking według średniej ocen. Do udziału  

w seminarium kwalifikowane są osoby o najwyższej średniej według wakujących miejsc.  

Nie ma znaczenia kolejność dokonanego zapisu, ranking tworzony jest wyłącznie na podstawie średniej 

ocen. Informacja o zakwalifikowaniu się będzie dostępna następnego dnia tj. 02.03 br. (czwartek) ok. 

12:00. 

 

 



3. Osoby, które nie zmieszczą się w wyznaczonej puli miejsc do konkretnego seminarium będą mogły 

zapisać się w terminie dodatkowym 2A, tj. w dniu 02.03 (czwartek) w godz. 13:00-23:59  

na seminaria, na których będę jeszcze wolne miejsca. Po zamknięciu tury, dla każdego seminarium 

tworzony jest ranking według średniej ocen. Nie ma znaczenia kolejność dokonanego zapisu. 

Informacja o zakwalifikowaniu się będzie dostępna 03.03. (piątek) ok. 12:00. 

 

Zapisy w terminie 3  

1. Tura dotyczy jedynie osób, które nie są jeszcze zapisane na seminarium. Rejestracja będzie odbywała 

się na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”. 

2. Termin: 03.03. (piątek) od godz. 13:00 do 03.03. (piątek) do godz. 23:59. 

 

UWAGA! W obrębie tury studenci mogą się wypisywać i zapisywać. 

Terminarz zapisów:  

Termin 1: 27.02. (poniedziałek), godz. 13:00-23:59 

Termin 1A: 28.02. (wtorek), godz. 13:00-23:59 

 

Termin 2: 01.03. (środa), godz. 13:00-23:59 

Termin 2A: 02.03 (czwartek), godz. 13:00-23:59 

 

Termin 3: 03.03. (piątek) godz. 13:00-23:59 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK: LIMITY OSÓB NA POSZCZEGÓLNE SEMINARIA 

KIERUNEK, stopień LIMIT OSÓB 

ANALITYKA GOSP. I st. 8 os. 

EKONOMIA I st. 8 os. 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I st. 8 os. 

LOGISTYKA I st. 8 os. 

ZARZĄDZANIE I st. 8 os. 

ANALITYKA GOSP. II st. 7 os. 

EKONOMIA II st. 7 os. 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ II st. 7 os. 

LOGISTYKA II st. 7 os. 

ZARZĄDZANIE II st. 7 os. 

 

 

 

 


