Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do trwającego procesu wyboru przedmiotów na najbliższy semestr, w związku z
pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami pozwalam sobie napisać raz jeszcze, aby pewne
kwestie wyjaśnić.
1) W poprzednim liście napisałem między innymi:
„Jak zapowiadaliśmy już w zeszłym semestrze, nie będzie możliwości wypisywania się z zajęć po
zakończeniu pierwszej części II etapu składania deklaracji. Oznacza to także, że ci z Państwa, którzy
nie wzięli udziału w I etapie i na etapie II będą mogli dołączyć do procesu wyboru zajęć dopiero w jego
dalszej części, muszą rozważnie dokonywać zapisów, bo nie będzie możliwości ich wycofania.”
Po dogłębnym przemyśleniu sprawy postanowiliśmy, czego wyrazem jest opis zawarty na stronie z
harmonogramem wyborów, umożliwić wypisywanie się z zajęć do końca II etapu składania
deklaracji, tj. do 01.02.2017. Pomysł, by możliwość wypisywania się kończyła się wcześniej, wynikał
głównie z faktu, iż część osób odwleka moment wypisywania się z zajęć do ostatniej chwili. Takie
działanie jest po prostu niekoleżeńskie i utrudnia ułożenie indywidualnego planu innym studentom,
dlatego bardzo Państwa proszę aby, pomimo technicznej możliwości wypisania się z zajęć aż do
01.02, możliwie najwcześniej pozwalniali Państwo miejsca na tych wykładach, na które nie będą
Państwo w najbliższym semestrze chodzić.
2) Limit ECTS:
W pierwszym etapie składania deklaracji limit ECTS w deklaracji wynosił 45. Wprawdzie nie spotkało
się to z entuzjazmem ze strony studentów, jednak taki zabieg ma głębokie podstawy. Ogranicza on
bowiem liczbę przedmiotów, które deklarują Państwo „na wszelki wypadek” i które po kolejnym
etapie składania deklaracji znikają z harmonogramu, rozczarowując tych nielicznych, którzy decyzję o
deklaracji zajęć naprawdę przemyśleli, a dodatkowo komplikując układanie harmonogramu zajęć. To
ostatnie, przy ograniczonej liczbie sal, jakimi dysponujemy, jest prawdziwym wyzwaniem dla
zajmującego się tym działu. Nawiasem mówiąc, mimo tego ograniczenia, liczba zajęć jakie
wprowadziliśmy do harmonogramu na tym etapie była o ok. 20 wyższa niż na tym etapie w
poprzednich latach.
Na obecnym etapie nie ma już jednak powodu by ograniczenie liczby ECTSów wynosiło 70 ECTS, jak
miało to miejsce wcześniej. Proszę, bo ci z Państwa, którzy w poprzednim semestrze zrealizowali zbyt
niską liczbę ECTS, wzięli to pod uwagę, a jednocześnie – by podchodzili Państwo do swoich deklaracji
ze zdrowym rozsądkiem. 70 ECTS to naprawdę dużo, a dodatkowo, jak napisałem w poprzednim
punkcie, po 01.02.2017 wypisywanie z zajęć będzie możliwe tylko w szczególnych i
udokumentowanych przypadkach (medycznych oraz związanych ze studiami równoległymi).
Z poważaniem,
Bartosz Witkowski
Dziekan SL

