Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
REGULAMIN REJESTRACJI
Informacje ogólne
1.

REJESTRACJA. Rejestracja odbywa się poprzez USOSweb i dotyczy uprawnionych studentów. Aby
zarejestrować się na dany przedmiot należy otworzyć stronę http://usosweb.uw.edu.pl, kliknąć
(u góry strony) zaloguj się, a następnie podać identyfikator (jest nim numer PESEL/nr ID) oraz
hasło (wygenerowane w USOS lub z rejestracji IRK). W menu głównym wybrać dla studentów →
rejestracja. Spośród wszystkich rejestracji należy wybrać rejestrację IPSIR – kod jednostki:
34010000. Jeżeli pojawia się komunikat: „Nie masz w tej chwili dostępu do żadnych rejestracji” –
uprzejmie proszę o niezwłoczny kontakt mailowy (rejestracje.ipsir@uw.edu.pl). Aby dokonać
rejestracji na dany przedmiot należy kliknąć na koszyk znajdujący się obok nazwy przedmiotu.
Szczegółowa instrukcja Rejestracje w USOSweb jest dostępna pod adresem:
http://usosownia.uw.edu.pl/sites/default/files/podreczniki/usosweb-rej.pdf

2.

TYP REJESTRACJI. Wszystkie rejestracje odbywają się na zasadzie rejestracji bezpośredniej „kto
pierwszy”. W każdej turze studenci mają możliwość zarejestrowania się na wybrane przez siebie
zajęcia lub wyrejestrowania się.

3.

GODZINY REJESTRACJI. Rejestracja rozpoczyna się o godz. 20:00 i kończy się o godz. 23:59.
Uwaga: kolejne rejestracje odbywają się w odstępach 10-minutowych. Szczegółowe godziny
rozpoczęcia podano w USOSweb.

4.

LICZBA WYBORÓW (fakultety, zajęcia specjalizacyjne itp.). Na fakultety lub zajęcia
specjalistyczne zapisują się wyłącznie studenci, u których w programie studiów danego etapu
przedmioty tego typu są wymagane. W 1 turze można wybrać maksymalnie 2 fakultety. W 2 turze
liczba wybieranych fakultetów może zostać zwiększona. Studenci sami odpowiadają za zgodność
ilości kursów, na które się rejestrują, z wymogami programowymi.

5.

LIMITY w grupach będą dostępne obok koszyka rejestracyjnego.

6.

GRUPY DEDYKOWANE. Prawie wszystkie rejestracje będą dedykowane w zależności od:
 formy studiów (studia stacjonarne/studia niestacjonarne zaoczne)
 poziomu studiów (studia I stopnia/studia II stopnia)
 kierunku studiów (Praca socjalna/Profilaktyka społeczna i resocjalizacja/Kryminologia)
 etapu studiów (1 rok/2rok/3 rok)

7.

USUWANIE POMYŁEK. W II turze należy usunąć wszelkie pomyłki, m.in. wyrejestrować się
z podwójnych zajęć odbywających się w tym samym czasie (komputerowy system rejestracji nie
wykrywa konfliktów czasowych) oraz ewentualnie dorejestrować się do grup z wolnymi
miejscami.

8.

WARUNKI, POWTARZANIE ROKU, URLOPY. Studenci, którzy uzyskali zgodę na warunkowe
zaliczenie roku, na powtarzanie roku lub wracają z urlopów, proszeni są o przesłanie na adres
rejestracje.ipsir@uw.edu.pl prośby o dopisanie do rejestracji. Taką prośbę należy złożyć przed
rozpoczęciem rejestracji podając kod i nazwę przedmiotu/ów.

9.

WYNIKI. Wyniki rejestracji będą widoczne na bieżąco.

10. PODPIĘCIA. Podczas rejestracji przedmioty będą automatycznie podpinane pod wybrany przez

studenta program. Należy pamiętać o uzupełnieniu podpięcia etapowego (Zakładka Dla
Studentów – Moje studia – Podpięcia).

11. INNE REJESTRACJE. Jednocześnie należy pamiętać o rejestracji żetonowej na zajęcia ogólno-

uniwersyteckie (zajęcia pozakierunkowe), lektoraty, językowe egzaminy certyfikacyjne, zajęcia
WF itp.
12. PYTANIA.

W przypadku
rejestracje.ipsir@uw.edu.pl
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Rejestracje – semestr letni 2018/2019
I tura rejestracji:
II tura rejestracji:
1.

21.01.2019 – 27.01.2019
18.02.2019 – 24.02.2019

Przedmioty obowiązkowe – cztery odrębne rejestracje dla wszystkich studentów:
 1 rok (I° i II°, stacjonarne i niestacjonarne)
 2 rok (I° i II°, stacjonarne i niestacjonarne)
 3 rok (I° i II°, stacjonarne i niestacjonarne)
Niektóre przedmioty obowiązkowe na studiach stacjonarnych na kierunkach „Praca socjalna”
oraz „Profilaktyka społeczna i resocjalizacja” są wspólne dla obydwu kierunków.

2.

Przedmioty specjalizacyjne – pięć odrębnych rejestracji dla studentów kierunku „Profilaktyka
społeczna i resocjalizacja”:






2 rok specjalizacji prawno-kryminologicznej (I°, stacjonarne i niestacjonarne)
3 rok specjalizacji prawno-kryminologicznej (I°, stacjonarne i niestacjonarne)
2 rok specjalizacji Wychowanie resocjalizujące (I°, stacjonarne i niestacjonarne)
3 rok specjalizacji Wychowanie resocjalizujące (I°, stacjonarne i niestacjonarne)
3 rok specjalizacji Rewitalizacja i innowacje społeczne (I°, stacjonarne)

Liczba wybieranych przedmiotów specjalizacyjnych – wszystkie dedykowane w ramach jednej
wybranej specjalizacji w zależności od formy studiów.
3.

Przedmioty modułowe – dwie rejestracji dla studentów kierunku „Praca socjalna” (I°,
stacjonarne):
 1 rok. Liczba wybieranych przedmiotów z oferty dwóch przedmiotów – 1.
 2 rok. Liczba wybieranych przedmiotów z oferty dwóch przedmiotów – 1.

4.

Przedmioty fakultatywne – rejestracja wyłącznie dla studentów, dla których fakultety są
wymagane na etapie danego programu
 jedna rejestracja dla studiów stacjonarnych
 jedna rejestracja dla studiów niestacjonarnych

5.

Przedmioty fakultatywne prowadzone w języku obcym na poziomie B2+ – rejestracja
wyłącznie dla studentów, dla których fakultety są wymagane na etapie danego programu
 jedna rejestracja dla studiów stacjonarnych II°
 jedna rejestracja dla studiów niestacjonarnych II°

6.

Przedmioty ogólnouniwersyteckie w IPSIR:
 rejestracja dla studiów niestacjonarnych I° i II° na kierunkach „Profilaktyka społeczna
i resocjalizacja” oraz „Kryminologia”.
Powodzenia!

