PROCEDURA ZGŁASZANIA I WYBORU PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH
NA WYDZIALE LEŚNYM UNIWERSYTETU ROLNICZEGO im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

PODSTAWA PRAWNA: Regulamin Studiów wprowadzony w życie Zarządzeniem nr 17/2016 Rektora
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 2 maja 2016 r.

§. 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE:
 Prodziekan ds. Studentów;
 Wydziałowa Komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich,
 Wydziałowy Koordynator ds. Systemu USOS
§ 2. CEL I ZADANIA:
Procedura dotyczy wyboru przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II
stopnia zajęć fakultatywnych (elektywów i przedmiotów do wyboru).

2.1. Zasady ogólne:
1. Listy przedmiotów fakultatywnych oferowanych studentom studiów I i II stopnia
i zatwierdzone przez Radę Wydziału w poprzednim roku akademickim sporządza
Wydziałowa Komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich (WKDS);
2. Do końca marca WKDS przesyła komunikat (e-mail) do koordynatorów/prowadzących
oferowane przedmioty fakultatywne o możliwości:
3. - zgłaszania nowych kursów;
-tymczasowego zawieszenia lub całkowitej rezygnacji z
zajęć fakultatywnych
prowadzonych dotychczas;
-możliwości
wprowadzania
korekt
(np.
liczba
wykładów
i
ćwiczeń
kameralnych/terenowych, okres (semestr) realizacji EL/PDW, korekt dotyczących treści
merytorycznych);
4. Warunkiem zgłoszenia propozycji nowego przedmiotu fakultatywnego lub korekty jego
treści jest dostarczenie do końca kwietnia przez koordynatora/prowadzącego do WKDS
dokumentacji KRK.
5. Zatwierdzenie przez Radę Wydziału Leśnego na posiedzeniu w miesiącu maju
przygotowanego przez WKDS wykazu oferowanych przedmiotów fakultatywnych;
6. Rejestracja studentów w systemie USOS na przedmioty fakultatywne:
- na semestr zimowy w terminie 1 – 30 czerwca;
- na semestr letni w terminie 1-15 grudnia;
7. Zatwierdzenie przez Prodziekana ds. Studentów wyników rejestracji i przekazanie wykazu
przedmiotów fakultatywnych osobom odpowiedzialnym za przygotowanie planu zajęć na
kolejny rok akademicki.
2.2. Zasady szczegółowe:
1. Od roku akademickiego 2016/2017 limit rejestracji na dany przedmiot fakultatywny elektyw/przedmiot do wyboru ograniczony jest do max. 32 studentów, a przedmiot
humanizujący do max. 60 studentów. Liczebność grup studenckich reguluje uchwała
Senatu nr 105/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określania zasad ustalania
zakresu obowiązków nauczycieli akademickich UR w Krakowie, rodzajów zajęć
dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań
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dydaktycznych dla poszczególnych
stanowisk oraz zasady obliczania godzin
dydaktycznych;
2. Zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu Studiów (Zarządzenie 17/2016 Rektora UR z dnia 2 maja 2016 r. (Dziekan
określa terminy i tryb zapisów na zajęcia dydaktyczne do wyboru, realizowane w ramach modułów zajęć fakultatywnych),
w oparciu o § 1 ust. 5 Zarządzenia Rektora UR nr 57/2016 z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie zasad sporządzania i rozliczania planu działalności dydaktycznej (Dziekani i
kierownicy innych jednostek organizacyjnych Uczelni prowadzących zajęcia dydaktyczne …..….. , a także za podejmowanie

przeciwdziałania powstawaniu naruszenia zbilansowanego planu zajęć dydaktycznych w jednostce)
dziekan/prodziekan w oparciu o plany działalności dydaktycznej poszczególnych
jednostek WL podejmuje decyzję o uruchomieniu rejestracji na wybrane przez Niego, z
zatwierdzonej przez RWL oferty kursów fakultatywnych, elektywy/przedmioty do
wyboru;
3. Uruchomienie danego kursu fakultatywnego może nastąpić tylko 1 raz w roku
akademickim tj., w semestrze zimowym lub letnim (uchwała RWL nr 157/2013 z dnia
18 grudnia 2013);
4. Zatwierdzanie wykazu przedmiotów fakultatywnych następuje na cały kolejny rok
akademicki z podziałem na poszczególne semestry (uchwała RWL nr 158/2013 z dnia
18 grudnia 2013 r.);
5. W elektronicznej rejestracji uruchomiane będą tylko przedmioty fakultatywne
posiadające w systemie USOS kompletny opis zgodny z KRK;
skutecznego

§ 3 PRZEPISY KOŃCOWE
1. Traci moc Procedura zgłaszania i wyboru przedmiotów fakultatywnych przyjęta uchwałą
157/2015 Rady Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w
Krakowie z dnia 16 grudnia 2015 r.
2. Procedura wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2016 r. (uchwała RWL nr 246/2016 dnia
21.12.2016)

