Zasady kwalifikowania studentów na zajęcia dydaktyczne
realizowane w ramach modułów specjalizacyjnych na II-III roku
studiów I stopnia geografii

1. Na II-III roku studiów I stopnia geografii są oferowane do wyboru trzy moduły
specjalnościowe:

geografia

fizyczna,

geografia

społeczno-ekonomiczna,

geografia

regionalna i turystyki.
2. Wybór modułu przez studentów odbywa się w trakcie trwania II semestru I roku.
3. Student dokonuje wyboru wypełniając deklarację, w której wskazuje moduł preferowany
oraz w kolejności moduł drugiego i trzeciego wyboru.
4. Liczebność grup realizujących zajęcia w modułach wybieralnych jest uzależniona od
całkowitej liczby studentów dokonujących wyboru i wynosi 1/3 tej liczby ± 10%.
5. O zakwalifikowaniu do realizacji zajęć modułowych decyduje lista rankingowa ułożona
według średniej ocen uzyskanych w trakcie zajęć na I semestrze I roku. Osoby, które
nie zostaną zakwalifikowane do realizacji wybranego modułu z powodu zbyt niskiej
średniej, będą przypisane do modułu drugiego wyboru, a w przypadku braku miejsc - do modułu trzeciego wyboru.
6. W procedurze kwalifikacyjnej na rok akademicki 2017/2018 studenci I roku mają
pierwszeństwo na liście rankingowej w stosunku do osób powtarzających II rok.
7. Wstępne listy osób zakwalifikowanych do realizacji poszczególnych modułów będą
ogłoszone po sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim, w pierwszej połowie lipca,
i dopełnione po sesji poprawkowej, w drugiej połowie września.
8. Kwalifikacja do realizacji zajęć w poszczególnych modułach obowiązuje podczas trwania
II i III roku studiów i zmiana modułu nie jest możliwa.
9. Każdy student jest zobowiązany do uzupełnienia własnego programu studiów przez
wybór dodatkowych przedmiotów z puli oferowanej przez Instytut, przy czym łączna
suma punktów ECTS do uzyskania w każdym semestrze musi wynosić 30.
10. Wybór przedmiotów dodatkowych odbywa się w czerwcu, w systemie USOS
11. Wykaz przedmiotów i przypisanych im punktów ECTS zawiera program studiów
I

stopnia,

udostępniony

na

stronie

internetowej

Instytutu

Geografii

i

Rozwoju

Regionalnego.
12. Przedmiot - wykład zostaje uruchomiony przy liczebności min. 15 osób;
ćwiczenia min. 15 - max. 20 osób
13. Dyrekcja Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do
ograniczenia liczebności grup na zajęciach z wybieralnych przedmiotów uzupełniających
lub wycofania przedmiotu z grupy przedmiotów wybieralnych, jeśli wymagają tego
warunki lokalowe i obciążenia pracownicze.
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