
Ważne!!!   

Informacje dla STUDENTÓW w sprawie przedmiotów do wyboru 
 

Studenci WSZYSTKICH kierunków i specjalności studiów I i II stopnia – poza studentami z Instytutu 

Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej - 

wybierają przedmioty FAKULTATYWNE drogą elektroniczną poprzez system NESOS. 
 

Wyboru i zapisu dokonuje się w dniach: od środy 21 września (od godz. 12.00) – do wtorku 27 września 

(do godz. 12.00) 2016 roku.  
 

Studenci pierwszego ROKU STUDIÓW I stopnia nie wybierają fakultetów; ich plany studiów przewidują 

taki wybór dopiero od roku drugiego. 

 

Wytyczne  

1.  System przyjmuje zgłoszenia aż do wykorzystania limitu 80 punktów na dany rok akademicki 

(80 – suma punktów z zajęć obowiązkowych w planie studiów + punkty za wybrane fakultety) oraz do 

wyczerpania limitu miejsc obowiązującego w ramach danego przedmiotu; warto zatem dokonać zapisu 

w możliwie najwcześniejszym terminie.  

 

2.  Osoby, które ze względu, przykładowo, na powtarzanie przedmiotów czy realizowanie dwóch 

lat w jednym itp., muszą zapisać się na większą ilość przedmiotów (tj. w wypadku których suma 

punktów dla danego roku winna przekroczyć 80 punktów) proszone są o kontakt ze swoimi 

Dziekanami / Prodziekanami.  

 

3.  Studenci WYDZIAŁU INSTRUMENTALNEGO otrzymali listę adresową, dzięki której mogą 

przesyłać propozycje składów poszczególnych zespołów oraz sugestie osób prowadzących przedmioty 

obowiązkowe i fakultety: „małogrupowe” oraz indywidualne. Proszę pamiętać, iż w wypadku 

fakultetów list elektroniczny do osoby dokonującej przydziału NIE ZASTĘPUJE zgłoszenia na fakultet – 

najpierw należy zatem dokonać obowiązku zapisu do systemu NESOS. 

 

 

4.  W razie modyfikacji bądź usunięcia zapisu do grupy fakultatywnej przez właściwą osobę 

funkcyjną, student zostaje poinformowany o tym fakcie drogą mailową. W takim wypadku należy 

skontaktować się z osobą, która takiej modyfikacji dokonała. 

 

5.  Prośba, aby z rozwagą dokonywać wyborów przedmiotów i zapisów w systemie. Zgodnie 

z ustaleniami zawartymi w regulaminie studiów rezygnacja z fakultetu nie będzie możliwa po 



zamknięciu systemu, a ewentualne niezaliczenie przedmiotu skutkować będzie podobnymi 

konsekwencjami jak w przypadku przedmiotów obowiązkowych.  

 

Studenci, którzy dokonają zapisów, proszeni są o sprawdzanie swych kont i ich ostateczną 

weryfikację pod koniec okresu funkcjonowania systemu. 

 

Prośba, aby na bieżąco kontrolować swoje konta w NESOSIE.  


