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Regulamin elektronicznych zapisów na zajęcia do wyboru: przedmioty 

fakultatywne, seminaria licencjackie i seminaria magisterskie na 

kierunkach prowadzonych w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki: 

filologia angielska, amerykanistyka, zarządzanie instytucjami 

artystycznymi i Cultural Communication 
 

 

§1 

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

zajęcia do wyboru na kierunkach filologia angielska, amerykanistyka, zarządzanie 

instytucjami artystycznymi i Cultural Communication.  

2. Każdy student ma obowiązek zapisania się drogą elektroniczną, poprzez Internet, na 

zajęcia do wyboru, które są przewidziane tokiem i programem jego studiów. Studenci, którzy 

nie dokonają wyboru, zostaną wpisani na zajęcia do grup, w których będą wolne miejsca, 

przez Dyrekcję Instytutu (w trybie administracyjnym).  

3. Użyte w regulaminie wyrażenia oznaczają: 

a. Instytut – Instytut Anglistyki i Amerykanistyki; 

b. zajęcia do wyboru – przedmioty fakultatywne, seminaria licencjackie i seminaria 

magisterskie; 

c. limity – określają minimalną i maksymalną liczbę studentów, którzy mogą zapisać się na 

dane zajęcia. 

 

§2 

1. Instytut ma obowiązek przedstawić studentom ofertę zajęć do wyboru zgodnie z planami 

studiów obowiązującymi na danym kierunku. Studenci powinni otrzymać wybór spośród 

większej liczby opcji niż jedna. Od zasady tej można odstąpić, kiedy na roku jest tylko jedna 

grupa ćwiczeniowa. 

2. Liczba grup zajęciowych i opcji zajęć do wyboru uzależniona jest od ilości studentów na 

danym roku. 

3. Instytut ma obowiązek udostępnić opisy oferowanych zajęć do wyboru na swojej stronie 

internetowej co najmniej 3 dni przed terminem zapisów oraz poinformować o tym fakcie 

studentów za pomocą ogłoszenia w Portalu Studenta. 

4. Studenci mają obowiązek zapoznać się z opisem zajęć przed dokonaniem wyboru. 

 

§3 

1. Elektroniczne zapisy na zajęcia do wyboru odbywają się za pomocą linku do formularza 

zapisów udostępnionego w Portalu Studenta przed rozpoczęciem semestru. Student wybiera 

preferowane zajęcia spośród opcji przedstawionych w formularzu. Jeżeli w danym roku 

oferowane są więcej niż dwa seminaria dyplomowe, student powinien mieć możliwość 

wskazania seminarium pierwszego i drugiego wyboru.  

2. Wybór zajęć przez studenta jest wskazaniem preferencji i nie jest równoznaczny z 

przydziałem do grupy zajęciowej. Ostatecznego przydziału do grup zajęciowych dokonuje 

Dyrekcja Instytutu na zasadach opisanych w §4. 
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3. Lista grup zajęciowych jest publikowana na stronie internetowej Instytutu po zakończeniu 

zapisów, z zachowaniem przepisów RODO. 

4. Po ogłoszeniu list zmiany w przydziale do grup zajęciowych są możliwe wyłącznie za 

zgodą Dyrekcji Instytutu. 

 

§4 

1. Przy zapisach na zajęcia do wyboru obowiązują limity dotyczące liczebności grup ustalone 

przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego (Zarządzenie nr 103/R/13). Są to: konwersatorium – 

od 25 osób, seminarium dyplomowe – od 8 do 12 osób, ćwiczenia – od 15 do 30 osób. 

Ewentualne odstępstwa od tej zasady reguluje w/w Zarządzenie. 

2. Dla prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego, liczebność grup na jednym roku 

powinna być wyrównana.  

3. W przypadku, gdy na zajęcia do wyboru zapisze się: 

a. zbyt duża liczba osób, niektóre osoby zostaną one przeniesione do innej grupy przez 

Dyrekcję Instytutu w trybie administracyjnym. 

b. zbyt mała liczba osób, wówczas, w zależności od liczby osób na danym roku, opcja ta 

zostanie usunięta z oferty, a osoby, które ją wybrały, przeniesione do innej grupy 

zajęciowej lub też limit zostanie dopełniony przez Dyrekcję Instytutu w trybie 

administracyjnym. 

W obu wypadkach stosowane będą kryteria wyszczególnione w punkcie 4 poniżej. 

4. Przy ustalaniu ostatecznego przydziału do grup zajęciowych stosowane będą następujące 

kryteria (w wyszczególnionej kolejności): 

4.1. seminaria licencjackie: 

a. preferencje studenta; 

b. decyzja Kierowników Zakładów oraz Dyrekcji Instytutu w porozumieniu z 

prowadzącymi seminaria; 

c. oceny z przedmiotów kierunkowych oraz średnia ocen z dotychczasowych 

egzaminów; 

4.2. seminaria magisterskie: 

a. preferencje studenta; 

b. wyniki egzaminu wstępnego; 

c. decyzja Kierowników Zakładów oraz Dyrekcji Instytutu w porozumieniu z 

prowadzącymi seminaria; 

4.3. przedmioty fakultatywne: 

a. preferencje studenta; 

b. wyniki przedmiotów kierunkowych oraz średnia ocen z dotychczasowych 

egzaminów; 

c. decyzja Dyrekcji Instytutu w porozumieniu z prowadzącymi. 

 


