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1. Cel 
Określenie zasad wyboru przedmiotów z grupy przedmiotów 

wybieralnych (fakultatywnych) w WSKFiT. 

2. Przedmiot 
Opis procesu zasad wyboru przedmiotów z grupy przedmiotów 

wybieralnych (fakultatywnych) przez studentów WSKFiT. 

3. 
Zakres i warunki 

wykonywania 
Obejmuje wszystkich studentów. 

4. 

Osoby biorące 

udział w procesie 

(stanowisko lub 

nazwisko) 

Dziekan 

Dziekanat 

Kierownik ds. Toku studiów 

Rada Wydziału 

Studenci 

5. 

Kolejne etapy 

postępowania – 

terminy 

I 

1. Zgodnie z programem kształcenia student studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązany jest do wyboru 

przedmiotów, do których przypisuje się punkty ECTS 

w wymiarze co najmniej 30% liczby punktów ECTS, 

określonej dla danego poziomu studiów, niezbędnym do 

uzyskania dyplomu ukończenia studiów. 

2.  Przedmioty wybieralne wskazuje plan studiów w  zatwierdzonym na 

dany cykl kształcenia programie studiów. Stanowią one nieodłączną 

część planu studiów i są związane z indywidualizacją programu 

studiów.  

3. Przedmioty do wyboru określane są przez właściwą Radę Wydziału 

w ramach planu studiów i podawane do wiadomości studentom na 

spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Dziekana w dniu 

Inauguracji Roku Akademickiego. 
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4. Ogłoszenie dotyczące przedmiotów wybieralnych umieszczane jest 

także na stronie internetowej Uczelni oraz na tablicach ogłoszeń.  

Ogłoszenie powinno zawierać:  

1) spis przedmiotów do wyboru wraz z formą zajęć i liczbą godzin, 

2) liczbę punktów ECTS przypisaną przedmiotowi, 

3) semestr, w którym będą odbywały się zajęcia. 

5. Programy (sylabusy) przedmiotów do wyboru są dostępne na stronie  

internetowej Uczelni, a także w Dziekanacie. 

II 

1. O terminie zapisów na przedmioty wybieralne decyduje Dziekan 

odpowiedniego wydziału.  

2. Przedmioty do wyboru realizowane w semestrze pierwszym są 

wybierane przez studentów I roku studiów pierwszego i drugiego 

stopnia w pierwszym miesiącu pierwszego semestru. 

3. Zapisy na przedmioty wybieralne dla pozostałych studentów 

przeprowadza się w semestrach poprzedzających ich realizację. 

4. Dokładny harmonogram zapisów oraz ustalona przez Dziekana 

minimalna liczba studentów niezbędna do uruchomienia przedmiotu 

podawane są w formie ogłoszenia na stronie internetowej Uczelni i na 

tablicy ogłoszeń. 

5. Dziekan organizuje i przeprowadza spotkanie z odpowiednimi 

grupami studentów, podczas których studenci dokonają wyboru 

przedmiotów, wypełniając deklarację.  

(Załączniki 1-3) 

6. Dziekanat sporządza, na podstawie wypełnionych deklaracji, listy 

studentów i przekazuje je do zatwierdzenia Dziekanowi. 

7. Dziekan podejmuje decyzję o uruchomieniu w danym semestrze 

konkretnych przedmiotów wybieralnych biorąc pod uwagę liczebność 

grup, a następnie przekazuje powyższą informację w formie pisemnej 

Planiście WSKFiT, celem zaplanowania zajęć. 
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8. Jeśli na dany przedmiot zapisała się zbyt mała grupa osób nie zostaje 

on uruchomiony, a studenci mają możliwość dokonania ponownego 

wyboru. 

9. Osoby, które w wyznaczonych terminach nie dokonały zapisu na 

przedmiot do wyboru zostaną wpisane na listę danego przedmiotu na 

mocy decyzji Dziekana. 

III 

1. Zapis na dany przedmiot jest wiążący i zobowiązuje studenta do 

uczestniczenia w nim i zaliczenia. 

2. W sytuacjach wyjątkowych, za zgodą Dziekana, dopuszcza się 

zmianę przedmiotu do wyboru przed rozpoczęciem zajęć. 

(Wzór podania o zmianę przedmiotu do wyboru stanowi Załącznik 4) 

3. W trakcie trwania zajęć z danego przedmiotu nie jest możliwe 

wpisanie się na listę, bądź wykreślenie z niej. 

IV 

1. Wyboru języka obcego w ramach lektoratu oraz tematycznego 

seminarium dyplomowego dokonuje student jeden raz w całym 

okresie studiów, przed rozpoczęciem zajęć. 

2. Studenci powracający z urlopów oraz powtarzający semestr 

powinni bez zwłoki dokonać wyboru przedmiotów wypełniając 

odpowiednią deklarację w Dziekanacie. 

V 

1. Niezaliczenie wyznaczonego w planie studiów przedmiotu do 

wyboru jest równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu 

obligatoryjnego. 

2. W przypadku niezaliczenia wybranego przedmiotu i braku 

możliwości jego powtórzenia w roku następnym, student powinien 

pisemnie ubiegać się u Dziekana o wskazanie przedmiotu, który 



4 

może być realizowany w zastępstwie. 

3. Nie dopuszcza się realizacji przez studenta dwa razy tego samego 

przedmiotu do wyboru.  

6. 

Załączniki – 

dokumenty 

związane 

z procedurą 

Załącznik 1 – Deklaracja wyboru przedmiotu na kierunku Wychowanie 

Fizyczne, studia I stopnia, 

Załącznik 2 – Deklaracja wyboru przedmiotu na kierunku Wychowanie 

Fizyczne, studia II stopnia,  

Załącznik 3 – Deklaracja wyboru przedmiotu na kierunku Administracja, 

studia I stopnia,  

Załącznik 4 – Wzór podania o zmianę przedmiotu do wyboru 

	


