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Regulamin elektronicznych zapisów 

na wykłady wydziałowe w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/15 

(Wydział Filologiczny) 

§ 1 
1. Niniejszy regulamin określa zasady, według których odbywają się elektroniczne 

zapisy na wykłady wydziałowe dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego i 
drugiego stopnia w roku 2014/15. 

2. Student ma obowiązek zapisania się drogą elektroniczną, poprzez Internet, na 
wykład wydziałowy, jeśli jest on przewidziany w planie studiów i programie 
kształcenia. 

3. Użyte w regulaminie wyrażenia oznaczają: 

a. login – nr albumu,  

b. hasło – hasło do Portalu Studenta,  

c. czas rozpoczęcia zapisów – data i godzina, od której uprawniony student może 
dokonywać zapisów na wybrane wykłady, 

d. czas zakończenia zapisów– data i godzina, od której system nie będzie pozwalał 
na jakiekolwiek zapisy, a jedynie pozwoli uprawnionemu studentowi na 
sprawdzenie swojego statusu na powyższych kursach, 

e. limity – określają minimalną i maksymalną liczbę studentów, którzy mogą 
zapisać się na dane zajęcia, 

f. koordynator zapisów – mgr Dorota Pokora (d.pokora@ug.edu.pl). 

§ 2 
1. Elektroniczne zapisy będą odbywać się na stronie Portal Studenta: 

https://ps.ug.edu.pl/login.web 

2. Aby zalogować się do systemu należy posłużyć się loginem i hasłem do Portalu 
Studenta. 

3. Terminy dokonywania zapisów na wykłady wydziałowe określa Dziekan Wydziału 
Filologicznego umieszczając odpowiednie informacje na stronie Wydziału 
Filologicznego http://fil/ug/edu/pl, na stronie Portal Studenta 
https://ps.ug.edu.pl/login.web oraz w innych zwyczajowo przyjętych miejscach. 

§ 3 
Przy zapisach na wykłady wydziałowe obowiązują limity dotyczące liczebności grup 
ustalone przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego (Zarządzenie nr 103/R/13). Limity 
widnieją w systemie obok nazwy przedmiotu oraz nazwiska prowadzącego dane zajęcia. 

 

§ 4 
1. Zapisy na wykłady wydziałowe w semestrze zimowym roku akademickiego 

2014/2015 trwają od 22 września 2014 do 5 października 2014. 

2. Student, przed dokonaniem wyboru, ma obowiązek zapoznać się z opisem zajęć. 

3. Przy zapisach na zajęcia w każdym przypadku obowiązuje kolejność zgłoszeń. 
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4. Studenci, którzy nie dokonali wyboru wykładu wydziałowego zostaną wpisani na 
wykład wydziałowy przez Prodziekana ds. Studenckich w trybie 
administracyjnym. 

§ 5 
1. Student loguje się na stronie podanej w § 2 ust. 1. 

2. Student jest zobowiązany sprawdzić, czy znajduje się na odpowiednim semestrze 
studiów w systemie dziekanatowym. Kierunek i aktualny semestr studiów w 
systemie dziekanatowym widoczny będzie po zalogowaniu się do Portalu 
Studenta od dnia uruchomienia zapisów. 

3. W razie zauważenia błędu w systemie student zobowiązany jest o pilny kontakt z 
dziekanatem w celu wyjaśnienia sytuacji. 


