Kalendarz rejestracji w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka
Angielskiego na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018
Każdystudent studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych UKKNJA jest
zobowiązany zapisać się na:
zajęcia specjalności głównej – nauczanie języka angielskiego
01.06. - 15.06.2017 r. – I tura, start godz. 21.30
20.06. - 30.06.2017 r. – II tura – giełda grup, start godz. 21.30
Każdy student UKKNJA - niezależnie od roku studiów – JEST ZOBOWIĄZANY zapisać się w semestrze
zimowym do wybranej przez siebie grupy zajęciowej.
W ten sposób zapisy do grup będą decydować o stałym przydziale do jednej grupy zajęciowej
na wszystkie obowiązkowe zajęcia na specjalności „nauczanie języka angielskiego”.
1. zajęcia specjalności dodatkowych: nauczanie języka francuskiego, nauczanie
języka niemieckiego, nauczanie przedmiotu „Historia i społeczeństwo”:
W roku akademickim 2017/2018 wszyscy studenci drugiego i trzeciego roku dodatkowej specjalności zostaną
przypisani na zajęcia administracyjnie w swoich Kolegiach.
2. Zajęcia „seminarium dyplomowe” – ogłoszenie w sprawie rejestracji na seminaria dyplomowe
pojawi się w dniu 10.06.2017 na stronie UKKNJA.
3. Zajęcia „praktyki pedagogiczne” :
Zapisy poprzez platformę COME. Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo od Koordynatorów Praktyk.
4. Przedmioty ogólnouniwersyteckie (tzw. wolnego dostępu)
Wszystkie tury rejestracji rozpoczynają się o godz. 21:00 i kończą o godz. 23:59.
I tura: 05.06.2017 r. – 30.06.2017 r. (rejestracja do grup dedykowanych i otwartych)
Kursy internetowe (zgłaszane przez COME) w tej turze dedykowane są wyłącznie dla studentów studiów
doktoranckich.
Od 05.06. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG czyli przedmioty
ścisłe, kursy internetowe (zgłaszane przez COME) oraz przedmioty oferowane przez jednostki spoza UW.
Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.
Od 08.06. otworzy się możliwość rejestrowania na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG czyli
przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w
rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została
zdefiniowana.
Od 12.06. otworzy się możliwość rejestrowania na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG czyli przed
5. Lektoraty
Rejestracja na lektoraty w semestrze zimowym (I tura)
Wszyscy studenci UW zainteresowani uczestnictwem w lektoratach w semestrze zimowym, będą mogli
dokonać samodzielnej rejestracji on line, w poniższym terminie
(I tura - limit na turę 60 żetonów);
01.06.2017 (od godz. 21.00) - 30.06.2017 (do godz. 23.59)
Szczegóły techniczne:
1. Miejsce rejestracji:
https://usosweb.dak.uw.edu.pl/ - w przypadku rejestracjiwydziałowej,
rejestracja.usos.uw.edu.pl - w przypadku rejestracji żetonowych

2. Terminrejestracjiwydziałowej:
I tura : 1 -15 czerwca 2017,godz.21.30
II tura – giełda grup: 16-30 czerwca 2017, godz.21.30
Instrukcja: http://usosownia.uw.edu.pl/
WAŻNE!
1. Przypominamy, że przed rozpoczęciem rejestracji należy:
sprawdzić działanie hasła logującego do systemu (hasło wygenerowane przyrejestracji do IRK) i w razie problemów
kontaktować się z Sekretariatem UKKNJA (ladamski@uw.edu.pl)
2. zapoznać się z ostateczną wersją planu zajęć na semestr zimowy r. akad.2017/2018
(http://www.cknjoiee.uw.edu.pl/pl/ukknja/plany_zajec/plany_zajec)

