
UWAGA STUDENCI WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI UMK  

rejestracja na przedmioty na rok akademicki 2019/2020  

(semestr zimowy)  
 

 Zapisy (rejestracja) na przedmioty w semestrze zimowym roku akad. 2019/2020 dotyczą 

wszystkich wykładów, ćwiczeń oraz przedmiotów do wyboru. Rejestracja zostanie przeprowadzona 

poprzez Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) - https://usosweb.umk.pl. Żeby się 

zarejestrować trzeba posiadać konto pocztowe na serwerze UMK 

(http://www.uci.umk.pl/studenci/konto/zakladanie), a tym samym konto w systemie USOS.  
 

 Zapisy na przedmioty w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020 odbędą się 

w następujących terminach: 
 

Studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie) 

 Geografia - 26.09.2019 r., godz. 15:00 do 07.10.2019 r. godz. 15:00 

 Turystyka i rekreacja - od 26.09.2019 r., godz. 15:30 do 07.10.2019 r. godz. 15:30 

 Gospodarka przestrzenna - od 26.09.2019 r., godz. 16:30 do 07.10.2019 r. godz. 16:30 
 

Studia II stopnia (magisterskie) 

 Geografia  (wszystkie specjalności) - od 26.09.2019 r., godz. 17:00 do 07.10.2019 r. godz. 17:00 

 Geoinformacja środowiskowa - od 26.09.2019 r., godz. 17:30 do 07.10.2019 r.  godz. 17:30 

 Turystyka i rekreacja - od 26.09.2019 r., godz. 19:00 do 07.10.2019 r. godz. 19:00 
 

1. Przed dokonaniem zapisów na wykłady, ćwiczenia i przedmioty do wyboru proszę zapoznać się z: 

 - planem studiów dla poszczególnych kierunków i specjalności (dostępnym na stronie internetowej 

Wydziału Nauk o Ziemi (https://www.geo.umk.pl/student/pep) 

 - planem zajęć (https://www.geo.umk.pl/student/plany-zajec lub w systemie USOS) na semestr zimowy 

2019/2020,  

 - dodatkowymi informacjami dla poszczególnych kierunków studiów zamieszczonych w niniejszej 

zakładce.  

2. Należy się zarejestrować wyłącznie na przedmioty objęte Planem studiów dla danego kierunku. 

Zapisujemy się tylko do jednej i tej samej grupy ćwiczeniowej (np. grupy 1) ze wszystkich 

przedmiotów w danym semestrze. Inaczej nastąpi konflikt terminów w planie zajęć. W przypadku braku 

miejsc w jakiejś grupie ćwiczeniowej trzeba poszukać grupy, gdzie limit nie został wyczerpany.  

3. Po w/w terminach rejestracji nie będzie możliwości zapisów i przenoszenia się z grupy do grupy. 
 

Instrukcja rejestracji na zajęcia poprzez USOS 
1. Zaloguj się do systemu USOS (https://usosweb.umk.pl). 

2. Wejdź do opcji REJESTRACJA. 
3. Kliknij na napis po lewej stronie strony „Rejestracje bezpośrednie do grup”. 

4. Wybierz swój kierunek studiów i rok. 

5. Wybierz przedmiot, a następnie naciśnij przycisk REJESTRUJ. 

 

Dodatkowe informacje pod adresem: https://www.geo.umk.pl/student/rejestracja-na-zajecia/ oraz na 
https://www.geo.umk.pl/student/dokumenty/ (tematy i zagadnienia do prac licencjackich i magisterskich 

2019) 

Plan zajęć na semestr zimowy 2019/2020 zamieszczony został na stronie: https://www.geo.umk.pl/student/plany-
zajec/ 

 

dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec 
Prodziekan ds. Kształcenia 
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