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rozliczenia roku



2 Do kiedy należy rozliczyć rok

Etap studiów należy rozliczyć w nieprzekraczalnym terminie do 30
września. Zachęcamy jednak do rozliczenia roku tak szybko jak to
możliwe. Jeżeli w czerwcu macie wystawione wszystkie oceny,
możecie rozliczyć się jeszcze przed wakacjami.

UWAGA! W przypadku ostatniego roku studiów
należy rozliczyć cały program 14 dni przed datą
obrony. 

Jeśli nie napisaliście pracy i zamierzacie wnioskować o
przedłużenie toku studiów, również należy rozliczyć się do końca
września. Szczegółowe informacje dotyczące procedury
przedłużenia toku studiów znajdują się na stronie Wydziału
Historii w zakładce "Najważniejsze informacje o studiach ->
Regulamin studiów i zasady studiowania -> Przedłużenie toku
studiów licencjackich/magisterskich"

Zachęcamy, aby nie odkładać formalności na
ostatnią chwilę!



W jaki sposób rozliczyć rok

Oceny i zaliczenia znajdziesz w zakładce “Dla studentów ->
Oceny”
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Sprawdź, czy na swoim koncie w USOSweb masz wszystkie
spodziewane oceny i zaliczenia, a także przedmioty realizowane w
danym roku akademickim. Jeśli nie, niezwłocznie skontaktuj się z
Prowadzącymi zajęcia i poproś o ich uzupełnienie. W przypadku
braku zajęć, skontaktuj się z Sekcją ds studenckich
(sekcja.stud.wh@uw.edu.pl)

Rozliczenie roku odbywa się na podstawie podpięć oraz zgłoszenia
programu do rozliczenia.
Od roku akademickiego 2021/2022 nie zwracacie się do Sekcji ds
studenckich z prośbą o wystawienie karty KOOS.



Aby podpiąć przedmiot pod etap, kliknij przycisk “dodaj etap” -
pamiętaj, że pod dany rok mogą być podpięte jedynie te
przedmioty, które są obowiązkowe dla danego etapu, a suma
punktów ECTS z danego etapu powinna wynosić 60. Jeśli nie
jesteś pewien/pewna, które dokładnie przedmioty musisz podpiąć,
sprawdź plan lub program studiów, który znajdziesz na stronie
Wydziału Historii
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Wykonaj brakujące podpięcia pod dany etap
studiów. W przypadku braku możliwości
podpięcia przedmiotów, skontaktuj się z Sekcją
ds studenckich (sekcja.stud.wh@uw.edu.pl). 

Na Twoim koncie muszą znaleźć się wszystkie przedmioty, w tym
te niezaliczone - również one muszą być podpięte pod program i
etap. Jeśli nie widzisz na swoim koncie jakiegoś przedmiotu (w
szczególności pracy rocznej i egzaminu epokowego), niezwłocznie
zgłoś się do Sekcji ds studenckich (sekcja.stud.wh@uw.edu.pl)

mailto:sekcja.stud.wh@uw.edu.pl
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W przypadku warunków z poprzedniego roku -
podepnij je pod poprzedni etap (np. jeśli będąc na I
roku nie zaliczyłeś/aś egzaminu z historii
starożytnej i zdałeś/aś go na II roku, musisz
wykonać podpięcie pod I rok)

Jeśli w danym roku akademickim
zrealizowałeś/aś przedmioty ponadprogramowe
(konwersatoria, wykłady, OGUNy), które
przekraczają wymóg ECTS określony w
programie, zostaw je podpięte tylko pod program.
Będziesz mógł/mogła wykorzystać je rozliczając
kolejne etapy studiów

Pod etap nie podpinamy przedmiotów specjalizacyjnych. Tak jak
w przypadku zajęć nadprogramowych, zostają podpięte tylko pod
program
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W zakładce “Dla studentów -> zaliczenia etapów ->
szczegóły” sprawdź, czy zrealizowałeś/aś wszystkie
wymagania etapowe. W podsumowaniu zaliczenia
znajdziesz informacje o ewentualnych brakach w
wymaganiach.
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WAŻNE! W systemie USOSweb znajdują się przedmioty-klony. Od OGUNów
oferowanych przez Wydział różnią się jedynie kodem. OGUNy mają
koncówkę "-OG", zaś klony "-KL". Klonami są zajęcia koszykowe oraz
fakultatywne i aby podczas rozliczania roku liczyły się jako takie, musicie
być dopisani do przedmiotów z końcówką "-KL". 
W przeciwnym razie zostaną one uznane przez USOS za OGUNy!
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Po dokonaniu podpięć zgłoś program do
rozliczenia (“Dla studentów -> zaliczenia etapów”),
a następnie wyślij mail do Sekcji ds studenckich i
poproś o rozliczenie (sekcja.stud.wh@uw.edu.pl;
zaoczne.wh@uw.edu.pl)

Pamiętaj, aby zgłosić program do rozliczenia po
dokładnym sprawdzeniu wymaganych przedmiotów, ocen
oraz punktów ECTS. 

Po zgłoszeniu programu do rozliczenia
możliwość modyfikacji podpięć zostanie
zablokowana! 



9Warunkowe zaliczenie etapu

Jeśli do zaliczenia roku brakuje mniej niż 20 ECTS, masz prawo
ubiegać się o warunkowe zaliczenie etapu. W tym celu po zgłoszeniu
programu do rozliczenia złóż na swoim koncie w USOSweb podanie
o warunkowy wpis na kolejny etap (par. 38 RS na UW). Pobrane z
USOS podanie prześlij mailem do Sekcji ds studenckich
(sekcja.stud.wh@uw.edu.pl).

670 zł - powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego lub 60
h lektoratu z łaciny
1340 zł - powtarzanie 120h lektoratu z łaciny
165 zł - powtarzanie egzaminu lub pracy rocznej

   Pamiętajcie, że powtarzanie przedmiotów pociąga za sobą opłaty:

UWAGA! Powyższe opłaty nie dotyczą studentów
studiów niestacjonarnych!

mailto:sekcja.stud.wh@uw.edu.pl


10 Powtarzanie roku

W przypadku, gdy do zaliczenia roku brakuje więcej
niż 20 ECTS, istnieje możliwość powtarzania etapu.
Po zgłoszeniu programu do rozliczenia, złóż na swoim
koncie w USOSweb podanie o powtarzanie etapu
studiów (par. 39 ust. 1 i 2 RS na UW). Pobrane z USOS
podanie prześlij mailem do Sekcji ds studenckich
(sekcja.stud.wh@uw.edu.pl)

670 zł - powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego lub 60
h lektoratu z łaciny
1340 zł - powtarzanie 120h lektoratu z łaciny
165 zł - powtarzanie egzaminu lub pracy rocznej

   Pamiętajcie, że powtarzanie przedmiotów pociąga za sobą opłaty:

UWAGA! Przy powtarzaniu roku należy uzupełnić
ewentualne różnice programowe. 

   Suma opłat za powtarzane przedmioty nie może przekroczyć kwoty 4500 zł.

mailto:sekcja.stud.wh@uw.edu.pl


Na ostatnim roku studiów nie ma możliwości warunkowego
zaliczenia etapu. W przypadku niezaliczenia przedmiotów (poza
ostatnim semestrem seminarium dyplomowego) można jedynie
powtórzyć rok. 

Po zgłoszeniu programu do rozliczenia, złóż na swoim koncie w
USOSweb podanie o powtarzanie etapu studiów (par. 39 ust. 1 i 2
RS na UW). Pobrane z USOS podanie prześlij mailem do Sekcji ds
studenckich (sekcja.stud.wh@uw.edu.pl)

11

Informacje dla studentów ostatniego
roku studiów licencjackich i

magisterskich

mailto:sekcja.stud.wh@uw.edu.pl


Sekcja ds studenckich Wydziału Historii
 
 

tel. 22 55 20 771 (pok. nr 5)
    22 55 20 592 (pok nr 7)

 
 

sekcja.stud.wh@uw.edu.pl
zaoczne.wh@uw.edu.pl

 
 

godziny pracy:
 

poniedziałek 13:00-16:00
wtorek 10:00-13:00
środa 13:00-16:00

czwartek 10:00-13:00
piątek - dzień wewnętrzny

 
 
 

opracowanie merytoryczne: E.Abdurashytova, U.Sharpe, B.Siebyła

opracowanie graficzne: B.Siebyła


