
ZASADY WYBORU MODUŁÓW FAKULTATYWNYCH  

DLA I ROKU II STOPNIA 

 

Na podstawie Regulaminu studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

(Załącznik do Uchwały nr15/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  

z 29 marca 2012 roku) oraz Uchwały Nr 142/2012 Senatu Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia zakresu 

obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, form zajęć dydaktycznych objętych 

zakresem tych obowiązków i zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz liczebności grup 

studenckich ustala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Dyrektorzy Instytutów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego ogłaszają zapisy do 

modułów fakultatywnych, podają listę modułów, a także formę i terminy zapisów. 

2. Informacja o zapisach do modułów podawana jest do wiadomości studentów 

przynajmniej dwa tygodnie przed właściwymi zapisami w formie ogłoszenia na 

tablicach informacyjnych poszczególnych Instytutów, na stronie internetowej Wydziału 

Pedagogicznego i Artystycznego oraz drogą mailową w ramach Wirtualnej Uczelni. 

 

§ 2 

1. Studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia dokonują wyboru 

modułu fakultatywnego przed rozpoczęciem II semestru studiów.  

2. Lista ogłaszanych modułów jest zgodna z programem kształcenia/planem studiów 

zatwierdzonym na dany rok akademicki przez Senat Uczelni.  

 

§ 3 

1. Zapisy do danego modułu poprzedzone są akcją informacyjną wśród studentów I roku, 

prezentującą program poszczególnych modułów, przedmiotów wchodzących w ich 

skład oraz procedurę zapisu. Prezentacja zostaje umieszczona w Wirtualnej Uczelni. 

2. Moduły prezentowane są w kolejności wpisanej do planu studiów. 

3. Szczegółowe plany studiów znajdują się w Dziale Nauczania oraz w odpowiednich 

Instytutach. 

 



§ 4 

1. Studenci są zobowiązani do wyboru modułu we wskazanych terminach. 

2. Student wskazuje moduł preferowany oraz rezerwowy. 

3. Zapisy odbywają się za pośrednictwem platformy Wirtualna Uczelnia. 

4. Moduł zostanie uruchomiony w sytuacji, gdy wybierze go wymagana liczba osób, 

określona szczegółowo w Uchwale Nr 142/2012 Senatu Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 września 2012 r. Jeżeli dany moduł wybierze 

mniejsza liczba studentów, wówczas osoby, które go wybrały zostaną automatycznie 

przesunięte do wskazanego przez nich modułu rezerwowego. 

5. Studenci, którzy nie wezmą udziału w zapisach zostaną administracyjnie dołączani do 

modułu z niewypełnionym limitem miejsc. 

6. Zapisy muszą zostać zakończone do 15 stycznia każdego roku akademickiego,  

w którym dokonywane są wybory modułów, a ich wyniki podane do wiadomości 

studentów drogą mailową w ramach Wirtualnej Uczelni oraz przekazane do 

właściwego Dziekanatu  

 

§ 5 

1. Dyrektorzy Instytutów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego podejmują decyzję  

o uruchomieniu modułu na poszczególnych kierunkach na podstawie listy zapisanych 

studentów. 

2. Dyrektorzy Instytutów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego podają do 

wiadomości studentów wykaz uruchomionych modułów. 

 


