Prezapisy Q&A
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Co to są prezapisy?

Prezapisy przypominają zapisy podczas których student deklaruje, które przedmioty
wybieralne chce realizować podczas następnego semestru. Podczas prezapisów student
zapisuje się na wykład do danego przedmiotu.
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Dlaczego prezapisy są ważne?

Prezapisy dają informację ilu studentów chce wziąć udział w danym przedmiocie wybieralnym. Ta liczba jest ciężka do oszacowania ze względu na łączenie dwóch roczników
oraz uwzględnienie specyfiki studiów, gdzie studenci często robią kursy awansem bądź
świadomie nie wybierają kursu z planu. Dzięki temu katedra z dziekanatem może przygotować się lepiej do ilości potrzebnych grup ćwiczeniowych i laboratoryjnych.
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Dlaczego zapisy są obowiązkowe i wiążące? Na
czym to polega?

Prezapisy są wiążące - jest to zapis na sam wykład i w czasie już “zwykłych” zapisów
studenci są administracyjnie wpisani na wykład - nie mogą się więc samodzielnie wypisać. Są obowiązkowe, ponieważ później ograniczana jest liczba miejsc do osób, które
brały udział w prezapisach ze względu na ograniczoną liczbę studentów, którzy mogą
być w grupach ćwiczeniowych lub laboratoryjnych.

4

Co się działo jak nie było prezapisów? Dlaczego
je wprowadzono?

Kiedy nie było prezapisów, to liczba studentów, którzy chcą wziąć udział w danym kursie
była szacowana “na oko”. Powodowało to niemiłe konsekwencje w przypadku niedoszacowania (brakowało miejsc dla studentów, ‘’wybuchały” grupy ćwiczeniowe i laboratoryjne, czasami prowadzący byli nie do końca przygotowani do zajęć, kończyły się miejsca
3 godziny od rozpoczęcia zapisów) oraz przeszacowania (w grupie było za mało studentów przez co dana grupa musiała być zlikwidowana, a studenci, którzy ułożyli już sobie
plan musieli go całkowicie zmieniać, często będąc wpisywani do grup administracyjnie,
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bez możliwości ich zmiany). Powodowało to ogromny problem zarówno dla studentów
jak i prowadzących. W związku z tym wprowadzono (na prośbę studentów) prezapisy.
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Jak działają prezapisy? Jak się to odbywa?

Prezapisy przypominają zwykłe zapisy, podczas których student wybiera, które przedmioty wybieralne chce realizować w nadchodzącym semestrze i zapisuje się na sam wykład, który nie ma podanej sali i godziny. Kolejka jest uruchamiana jak w przypadku
zwykłych zapisów, ale nie ma limitowanych miejsc w grupach. Dlatego czas rozpoczęcia
prezapisów nie wpływa na to jakie kursy są realizowane.
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Czy prezapisy będą na wszystkie przedmioty? Co
z przedmiotami obowiązkowymi?

Prezapisy odbędą się tylko na przedmioty wybieralne. Pozostałe przedmioty są wybierane bez zmian.
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Co jak w czasie prezapisów zabraknie miejsc?

Należy wówczas napisać e-maila do pani Wesołowskiej, która na bieżąco monitoruje stan
grup i dodaje odpowiednią liczbę wolnych miejsc.
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Czy prezapisy mogą się odbywać później?

Nie. Prezapisy odbywają się najpóźniej jak się da ze względu na ograniczenia jakie
nakłada system.
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Kogo obejmują prezapisy?

Prezapisy są przeznaczone dla studentów pierwszego stopnia, którzy w planie realizują
kursy wybieralne (studenci idący na 4, 5, 6 i 7 semestr).
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Co jeśli nie zapiszę się na wymaganą liczbę kursów?

Student, który postanowił realizować mniej kursów wybieralnych zapisuje się na odpowiednio mniej przedmiotów w czasie prezapisów. Jeżeli jednak student nie zapisał się na
wszystkie kursy, które chce realizować w nadchodzącym semestrze, to może się zapisać
na przedmioty w czasie faktycznych zapisów. Jednakże może wówczas na takim kursie
nie być już miejsca i zapis nie będzie mógł być dokonany.
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Czy mogę zapisać się na dodatkowe kursy?

Dodatkowe kursy to kursy realizowane ponad wymagany plan studiów. Jeżeli wszystko
mieści się zgodnie z przepisami, to student może wziąć dodatkowy przedmiot. Wówczas
jeżeli student chce realizować dodatkowy kurs, to może (a nawet powinien) się zapisać
na ten kurs podczas prezapisów.
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Co jeżeli do momentu zapisów zmienię zdanie?
Czy można zrezygnować z kursu lub zapisać się
na inny? Co muszę zrobić w takiej sytuacji?

Po prezapisach przed właściwymi zapisami student zostaje wpisany na przedmiot administracyjnie. Oznacza to, że nie można zrezygnować z tego kursu. Jest to ograniczenie,
które narzucają prezapisy, dlatego odbywają się one najpóźniej jak to możliwe, aby
student miał więcej czasu na podjęcie decyzji.
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Co jeśli nie mogę wziąć udziału w prezapisach?

Biorąc pod uwagę, że prezapisy trwają cały dzień, ponadto odbywają się one w dzień
roboczy, to jest nikła możliwość, że student nie może wziąć udziału w prezapisach.
Jeżeli nie ma nikogo zaufanego, kto by w jego imieniu z jego konta mógł przeprowadzić
prezapisy, to należy się z wyprzedzeniem zgłosić do pani Wesołowskiej. Jednak jest to
sytuacja, która nie powinna mieć nigdy miejsca ;)
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