Procedura zapisów na kursy z poziomu B oraz seminaria magisterskie na rok akademicki 2019/20

Podobnie jak w roku ubiegłym rekrutacja na kursy z poziomu B oraz seminaria magisterskie będzie
przebiegać w 2 etapach i pozwoli na zakończenie zapisów przed rozpoczęciem nowego roku
akademickiego.
Informacja dotycząca kodów kursów:
Kursy z poziomu A (kanon realizowany obligatoryjnie) oznaczono literą A np.: A01-I
(zapisy na te kursy realizowane są przez Sekretariat Dydaktyczny)
Kursy z poziomu B niepsychologiczne oznaczono literą N np. N04-I
Kursy z poziomu B psychologiczne oznaczono dwoma literami wskazującymi na dział psychologii np.
DB01-II
(druga z liter oznacza poziom B)
Seminaria magisterskie oznaczono kodem MGR np. MGR02
(zapisy na seminaria magisterskie, które są kontynuacją – dla V roku – dokonywana jest przez
Sekretariat Dydaktyczny)
UWAGA – studenci rozpoczynający seminaria magisterskie – IV rok studiów – zapisują się WYŁĄCZNIE
na jedno, wybrane seminarium.
Kursy oznaczone literą E np. E01-I są kursami przeznaczonymi wyłącznie dla studentów zagranicznych
programu Erasmus. Rejestracja na te kursy dla studentów UJ nie jest możliwa.
Sekretariat Dydaktyczny dokonuje także rejestracji studentów w przypadku powtarzania kursu.

ETAP 1 zapisów
8 lipca – 18 sierpnia 2019
Studenci mogą dokonywać zapisów na wszystkie zajęcia o charakterze fakultatywnym, które są
oferowane w Katalogu Kursów Instytutu Psychologii UJ na rok akademicki 2019/20 (udostępnionym
na stronie internetowej Instytutu Psychologii UJ). Dotyczy to kursów z poziomu B (limitowanych oraz
nielimitowanych) oraz seminariów magisterskich (dotyczy nowych edycji). Zapisy dokonywane będą
poprzez system USOSweb podobnie jak w latach ubiegłych. Studenci wybierający seminarium
magisterskie mają możliwość wyboru TYLKO jednego z proponowanych.
Studenci zobligowani są do dostarczenia koordynatorowi wybranego kursu w dniach 26-30 sierpnia
informacji wymaganych przez koordynatora do przeprowadzenia selekcji kandydatów. Informacja o
sposobie kontaktu z koordynatorem kursu zostanie umieszczona na stronie IPs UJ. W szczególności:
- jeśli selekcja na kurs odbywa się na podstawie średniej ocen z egzaminów studenci są zobowiązani
do przesłania koordynatorowi kursu elektronicznej wersji karty przebiegu studiów pozwalającej na
oszacowanie średniej (student ma możliwość wydruku takiej karty z wykorzystaniem systemu
USOSweb).
- jeśli selekcja ma formę ankiety rekrutacyjnej koordynator kursu jest zobowiązany do końca lipca
2019 udostępnić ankietę, która będzie wykorzystywana. Student po wypełnieniu ankiety powinien

dostarczyć ją w wersji elektronicznej lub papierowej koordynatorowi kursu między 26 a 30 sierpnia
2019r.
- jeśli selekcja odbywa się poprzez rozmowę kwalifikacyjną koordynator kursu jest zobowiązany do
określenia wstępnej daty odbycia rozmowy do końca lipca 2018. Rozmowa musi odbyć się w terminie
między 2 a 5 września 2019.
- w przypadku innych form selekcji koordynator jest zobowiązany do jasnego i precyzyjnego
określenia sposobu dokonywania selekcji do końca lipca 2019 i ogłoszenia warunków selekcji na
swojej stronie internetowej lub w innej formie (np. poprzez stronę internetową IPs UJ – osobą
odpowiedzialną za umieszczanie odpowiednich informacji na stronie Instytutu Psychologii jest p. mgr
Łukasz Żuraw).
W przypadku niedostarczenia odpowiednich danych student nie zostaje przyjęty na kurs z powodu
niewypełnienia kryterium selekcyjnego.
19 sierpnia – 23 sierpnia 2019
Przygotowanie list studentów aplikujących o udział w kursach limitowanych z poziomu B oraz w
seminariach magisterskich (dotyczy nowych edycji). Sekretariat Dydaktyczny I Ps UJ przygotowuje
odpowiednie listy studentów i dostarcza koordynatorom kursów drogą elektroniczną. Listy zawierać
będą nazwiska oraz informację o aktualnym roku studiów osób starających się o przyjęcie na kurs. Ze
względu na krótki czas w jakim Sekretariat Dydaktyczny przygotowuje listy oraz olbrzymią ilość
kursów limitowanych niemożliwe jest dostarczenie innych informacji. Zebranie informacji
potrzebnych do przeprowadzenia selekcji leży w gestii koordynatorów kursu.
2 września – 6 września 2019
Koordynatorzy kursów dokonują selekcji kandydatów spośród studentów chcących zapisać się na
dany kurs i przedstawiają listę rankingową obejmującą informację o wyniku selekcji (nazwiska osób
przyjętych oraz nieprzyjętych na kurs) dostarczając ją do Sekretariatu Dydaktycznego w formie
elektronicznej lub papierowej. Lista powinna zawierać pełną informację pozwalającą oszacować
szanse studenta na przyjęcie na kurs w drugim etapie zapisów. Z uwagi na bardzo krótki czas
pomiędzy kolejnymi etapami zapisów bezwzględnie koniecznym jest dotrzymanie wskazanego
terminu przekazania list o etapie 1 selekcji do Sekretariatu Dydaktycznego. Umożliwi to wyłączenie z
zapisów tych kursów, na których wyczerpany został limit przyjęć.
9 września – 14 września 2019
Informacja dotycząca wyników rekrutacji na kursy limitowane oraz nowe edycje seminariów
magisterskich będzie dostępna w systemie USOS. Sekretariat Dydaktyczny jest zobowiązany w tym
terminie na przygotowanie procedury selekcji w drugim etapie.

ETAP 2 zapisów
15 września – 22 września 2019
Studenci mogą dokonywać zapisów na zajęcia o charakterze fakultatywnym, które są oferowane w
Katalogu Kursów Instytutu Psychologii UJ na rok akademicki 2019/20 (dostępnym na stronie
internetowej Instytutu). Dotyczy to kursów z poziomu B (limitowanych oraz nielimitowanych) oraz
seminariów magisterskich (dotyczy nowych edycji). Zapisy dokonywane będą poprzez system
USOSweb podobnie jak w latach ubiegłych. Z zapisów na tym etapie wyłączone są kursy, w przypadku

których liczba osób przyjętych na kurs osiągnęła górny limit wyznaczony przez Uchwałę Senatu UJ
(informacja o limitach będzie dostępna na stronie IPs UJ).
23 września – 24 września 2019
Koordynatorzy kursów dokonują selekcji kandydatów spośród studentów chcących zapisać się na
dany kurs w etapie 2 i przedstawiają ostateczną listę rankingową obejmującą informację o wyniku
selekcji (nazwiska osób przyjętych oraz nieprzyjętych na kurs) dostarczając ją do Sekretariatu
Dydaktycznego w formie elektronicznej lub papierowej.
25 września 2019
Ogłoszenie ostatecznych list osób przyjętych. Informacja dotycząca wyników rekrutacji na kursy
limitowane oraz nowe edycje seminariów magisterskich będzie dostępna w systemie USOS.
26 września – 27 września 2019
Sekretariat Dydaktyczny dokonuje rejestracji studentów na kursy. W tym okresie istnieje możliwość
dokonywania zmian na liście wybranych kursów.
W przypadku kursów limitowanych studenci przedstawiają zbiorczy wniosek do Dyrekcji Instytutu
Psychologii UJ, w którym określają charakter tych zmian (dodatkowych zapisów lub wypisów z
kursów). Każda zmiana wnioskowana przez studenta musi zostać obowiązkowo zaakceptowana
pisemnie przez koordynatora danego kursu. Liczba dokonywanych zmian nie może być jednak
większa niż dla 5 kursów (niezależnie od tego czy zmiana ma charakter wypisu czy zapisu na kurs).
W przypadku kursów nielimitowanych studenci dokonują zmian za pośrednictwem rejestracji w
systemie USOS. Rejestracja na te zajęcia, z możliwością rezygnacji, będzie otwarta do dnia 28
września. Zmiany nie wymagają zgody koordynatora kursu. Ostateczna lista uczestników kursu będzie
znana 29 września.
Wszelkie inne zmiany w trakcie roku akademickiego nie będą już możliwe.

