ZARZĄDZENIE NR 24 /2018
Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych
Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie szczegółowej organizacji i warunków studiowania na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych w roku akademickim
2018/2019

Na podstawie § 3 Zarządzenia nr 143/2018 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019
oraz w oparciu o § 9 ust. 7 Regulaminu Studiów w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 15/2017 Senatu Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 stycznia 2017 r. zarządzam, co
następuje:
§1
Ogólne wytyczne dotyczące organizacji roku
1. Realizacja zajęć dydaktycznych objętych planem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
odbywa się zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Biuro ds. Organizacji i
Planowania Kształcenia.
2. Harmonogram zajęć opracowany na semestr zostaje podany do wiadomości studentów nie
później niż tydzień przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w danym semestrze i
dostępny jest na stronach internetowych: usosweb.aps.edu.pl (studia stacjonarne) i
www.aps.edu.pl (studia stacjonarne i niestacjonarne).
3. Nauczyciel akademicki otrzymuje w sekretariacie instytutu wykaz obciążeń dydaktycznych
na nadchodzący semestr i obowiązany jest wykonać przydzielone zadania.
4. W przypadku niemożności wykonania przydzielonych zajęć nauczyciel akademicki, w
porozumieniu i za zgodą kierownika katedry, zakładu lub pracowni, ustala zastępstwo i
powiadamia o tym Biuro ds. Organizacji i Planowania Kształcenia.
5. Kwestie dyżurów nauczycieli akademickich reguluje zarządzenie Rektora Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w sprawie dyżurów nauczycieli
akademickich.
6. Wszelkie zmiany w przydziale zajęć oraz terminach ich realizacji wymagają pisemnego
wniosku nauczyciela akademickiego potwierdzonego przez dyrektora instytutu. Decyzję w
tej sprawie podejmuje Dziekan WSNS.
7. Nadzór nad wykonaniem zaplanowanych zajęć dydaktycznych oraz obecnością pracownika
na dyżurach powierza się kierownikom katedr, zakładów i pracowni.
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§2
Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2018/2019
1. Szczegółową organizację roku akademickiego 2018/2019 dla studentów studiów
stacjonarnych określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Szczegółową organizację roku akademickiego 2018/2019 dla studentów studiów
niestacjonarnych określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§3
Zaliczanie zajęć w systemie USOS
Terminy aktywności i zamykania w systemie USOS elektronicznych protokołów przedmiotów
realizowanych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych określa stosowne zarządzenie
rektora.
§4
Organizacja egzaminów
1. Terminy egzaminów ustalają egzaminatorzy w uzgodnieniu ze studentami.
2. Rezerwacja sal na egzaminy w czasie sesji zimowej i letniej na studiach stacjonarnych
dokonywana jest przez egzaminatorów w Dziekanacie WSNS. Rezerwacja sal na egzaminy
na studiach niestacjonarnych dokonywana jest w Biurze ds. Organizacji i Planowania
Kształcenia. Rezerwacja sal na egzaminy i zaliczenia na ocenę poprawkowe na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych dokonywana jest w Biurze ds. Organizacji i Planowania
Kształcenia.
3. Informację o terminie i miejscu egzaminu egzaminator przekazuje do sekretariatu instytutu.
4. Sekretariat instytutu przekazuje zbiorczą informację o terminach i miejscu egzaminów,
najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem sesji, do Dziekanatu WSNS i Biura ds.
Organizacji i Planowania Kształcenia.
5. Terminy egzaminów podawane są do wiadomości studentów na studiach stacjonarnych
najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem sesji, a na studiach niestacjonarnych na tydzień
przed egzaminem, jeśli egzamin odbywa się poza sesją. Terminy egzaminów podawane są
na stronie www.aps.edu.pl i na tablicy ogłoszeń Dziekanatu WSNS.
6. Egzaminy komisyjne organizowane są w indywidualnie wyznaczonych terminach, przy
zachowaniu trybu przewidzianego w Regulaminie studiów.
7. W stosunku do studenta, który nie złożył wymaganych egzaminów bądź nie uzyskał
zaliczeń przedmiotów i praktyk zawodowych realizowanych w danym roku studiów,
Dziekan WSNS podejmuje decyzję zgodnie z Regulaminem studiów w APS.
8. Zasady ubiegania się o warunkowy wpis na następny etap precyzuje Regulamin studiów.

§5
Zadania nauczyciela akademickiego
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1. Egzaminator ustala i podaje do wiadomości studentów w ciągu pierwszego miesiąca zajęć:
zagadnienia egzaminacyjne, formę egzaminu oraz kryteria oceniania. Wymagania
egzaminacyjne mogą być aktualizowane nie później niż miesiąc przed terminem egzaminu.
2. Osoby prowadzące ćwiczenia i/lub warsztaty obowiązane są do opracowania
szczegółowych programów zajęć i przekazania ich studentom w pierwszym tygodniu zajęć
wraz z wykazem lektur, problematyką zajęć i kryteriami oceny.
3. Kwestie związane z wprowadzaniem sylabusa przedmiotu do systemu USOS reguluje
zarządzenie Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w sprawie
sylabusa obowiązującego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej,
sposobu przygotowywania oraz gromadzenia i przechowywania sylabusów przedmiotów
realizowanych na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, studiach jednolitych
magisterskich oraz studiach podyplomowych.
4. Ewaluacja zajęć, dokonana na podstawie wypełnionych przez studentów elektronicznych
ankiet oceny jakości zajęć dydaktycznych w systemie USOS, obejmuje wszystkie zajęcia
w roku akademickim 2018/2019.
5. Ćwiczenia i seminaria zalicza nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia, biorąc pod
uwagę uzyskane wyniki i poziom aktywności studenta.
6. Wyniki egzaminów i zaliczeń na ocenę dla przedmiotów realizowanych w formie
wykładów lub wykładów i ćwiczeń wpisywane są w systemie USOS przez nauczyciela
akademickiego prowadzącego wykład.
7. Wyniki zaliczeń na ocenę dla przedmiotów realizowanych w formie ćwiczeń bez wykładów
wpisuje w systemie USOS nauczyciel akademicki prowadzący ćwiczenia.
8. Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia są obowiązani do:
1) wpisywania oceny lub zaliczenia do systemu USOS (wypełnienia elektronicznego
protokołu) w terminach określonych w zarządzeniu Dziekana Wydziału Stosowanych
Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w
sprawie szczegółowej organizacji i warunków studiowania na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych w danym roku
akademickim,
2) przekazania do sekretariatu instytutu wydruku zatwierdzonych protokołów,
opatrzonych podpisem nauczyciela zaliczającego przedmiot,
3) nanoszenia na wydrukach zatwierdzonych protokołów przekazanych do sekretariatu
instytutu modyfikacji typu: zmiany ocen, uzupełnianie brakujących wpisów w
wydrukach. W systemie USOS modyfikacje wprowadza osoba wyznaczona przez
dyrektora instytutu.
§6
Zadania jednostek organizacyjnych wydziału
Instytuty obowiązane są do:
1) zebrania wydrukowanych protokołów zaliczeń i egzaminów od pracowników
dydaktyczno-naukowych w terminach określonych w załączniku nr 1 i nr 2 do
niniejszego zarządzenia,
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2) modyfikacji zapisów w systemie USOS dotyczących: zmiany ocen, uzupełniania
brakujących wpisów w wydrukach zatwierdzonych protokołów dokonanych przez
nauczycieli akademickich przekazanych do sekretariatu instytutu,
3) złożenia kompletu zatwierdzonych, wydrukowanych i podpisanych protokołów
przez nauczycieli akademickich w Dziekanacie WSNS w terminach ustalonych w
szczegółowej organizacji roku (załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia),
4) skompletowania aktualnych, podpisanych przez prowadzących wydruków
sylabusów wszystkich zajęć realizowanych w roku akademickim 2018/2019,
5) realizacji zadań wynikających z bieżącej organizacji kształcenia na Wydziale
Stosowanych Nauk Społecznych,
6) prowadzenia hospitacji planowych i interwencyjnych zgodnie z harmonogramem
hospitacji w roku akademickim 2018/2019. Sprawę hospitacji zajęć reguluje
zarządzenie Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w sprawie hospitacji zajęć
dydaktycznych w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości
Kształcenia.
§7
Rejestracja na fakultety
1. Prodziekan ds. dydaktyki podaje do wiadomości dyrektorów instytutów najpóźniej na
miesiąc przed rejestracją internetową wymaganą liczbę przedmiotów fakultatywnych.
2. Propozycje fakultetów zgłaszane przez nauczycieli akademickich są opiniowane przez
dyrektorów instytutów.
3. Propozycje wszystkich fakultetów zgłoszonych na poziomie Wydziału Stosowanych Nauk
Społecznych są przedmiotem wspólnych analiz dyrektorów instytutów i władz
dziekańskich.
4. Kryteriami wyboru fakultetów do oferty są:
1) liczba i wymiar godzinowy fakultetów wynikający z planów studiów,
2) liczba godzin pensum pracownika realizowanych w formie fakultetów,
3) przydatność proponowanych fakultetów z punktu widzenia sylwetki absolwenta
kierunku studiów i programów kształcenia.
5. Fakultety w formie wykładów prowadzone są przez osoby z co najmniej tytułem doktora.
Osoby z tytułem magistra prowadzą fakultety w formie ćwiczeń lub warsztatów.
6. Złożone propozycje fakultetów są zatwierdzane przez dyrektorów instytutów i władze
dziekańskie, zamieszczane na stronie internetowej www.aps.edu.pl, po czym rozpoczyna
się elektroniczna rejestracja kandydatów w systemie USOS, w terminie ustalonym w
szczegółowej organizacji roku (załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia).
7. Dziekan WSNS zatwierdza do realizacji te fakultety z oferty, które podczas rejestracji
wybrała największa liczba studentów, biorąc dodatkowo pod uwagę wymaganą liczbę
uczestników zajęć prowadzonych w danej formie (wykład, ćwiczenia, warsztat).
8. W całym toku studiów ten sam fakultet może być realizowany przez studenta tylko raz.
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9. Student może wystąpić, w uzasadnionych przypadkach, o zmianę fakultetu, za zgodą osoby
prowadzącej wybrany pierwotnie fakultet i osoby prowadzącej fakultet, w którym chce
uczestniczyć. Zmiana ta nie może nastąpić później niż dwa tygodnie po rozpoczęciu zajęć.
§8
Rekrutacja na specjalności
1. Rekrutacja na specjalności na studiach stacjonarnych na kierunku socjologia studia
pierwszego stopnia odbywa się podczas pierwszego roku studiów w semestrze zimowym w
terminie ustalonym w szczegółowej organizacji roku, stanowiącej załącznik nr 1 i nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
2. Rekrutacja na specjalności na studiach stacjonarnych na kierunku socjologia studia
drugiego stopnia odbywa się podczas pierwszego roku studiów uzupełniających w
semestrze zimowym w terminie ustalonym w szczegółowej organizacji roku, stanowiącej
załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Rekrutacja na specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku praca
socjalna odbywa się podczas pierwszego roku studiów w semestrze zimowym w terminie
ustalonym w szczegółowej organizacji roku (załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego
zarządzenia).
4. Rekrutacja na specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku
psychologia odbywa się podczas drugiego roku studiów w semestrze letnim w terminie
ustalonym w szczegółowej organizacji roku (załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego
zarządzenia).
5. Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
obowiązany jest do udziału w wykładach wprowadzających oferowanych w ramach
kierunku studiów, na który został przyjęty w trybie postępowania rekrutacyjnego.
6. Student może wybierać tylko spośród specjalności przewidzianych dla kierunku studiów,
na który został przyjęty w trybie postępowania rekrutacyjnego.
7. Za przebieg rekrutacji na specjalność odpowiada kierownik specjalności.
8. Kierownik specjalności obowiązany jest do:
1) zorganizowania wykładów wprowadzających dla danej specjalności,
2) ustalenia warunków przyjęcia na specjalność i podania ich do wiadomości studentów,
3) przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na specjalność,
4) sporządzenia listy studentów przyjętych na daną specjalność i przedłożenia jej
Dziekanowi WSNS do zatwierdzenia.
9. Tryb rekrutacji:
1) Po zakończeniu wykładów wprowadzających studenci deklarują wybór specjalności
poprzez rejestrację w systemie USOS. Każdy student rejestruje się w systemie USOS
na jedną wybraną przez siebie specjalność. Listy kandydatów na specjalności
przekazywane są kierownikom specjalności.
2) W przypadku wyboru specjalności przez liczbę studentów zgodną z limitem ustalonym
przez Dziekana WSNS, kierownik specjalności dokonuje weryfikacji listy i przekazuje
ją Dziekanowi do zatwierdzenia.
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3) W przypadku wyboru specjalności przez większą liczbę studentów, niż przewidziano w
ustalonym limicie, kierownik specjalności przeprowadza dodatkowe postępowanie
kwalifikacyjne i na jego podstawie tworzy listę osób zakwalifikowanych na specjalność.
4) Studenci zostają ostatecznie przyjęci na specjalność po zatwierdzeniu list przez
Dziekana WSNS.
5) W stosunku do studentów, którzy nie dokonali wyboru specjalności, decyzję o przyjęciu
na specjalność podejmuje Dziekan WSNS, biorąc pod uwagę niewykorzystane limity
miejsc.
10. Przewidywaną liczbę grup specjalnościowych na poszczególnych kierunkach WSNS,
tworzonych w wyniku rekrutacji na specjalności przeprowadzanej w roku akademickim
2018/2019, zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
11. Uruchomienie specjalności odbywa się tylko wtedy, gdy daną specjalność wybierze co
najmniej 20 osób.
12. Ostateczną decyzję o uruchomieniu specjalności podejmuje Dziekan WSNS.
§9
Rejestracja na seminaria dyplomowe licencjackie i magisterskie
1. Studenci:
1) pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia,
2) pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia,
3) trzeciego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych magisterskich
obowiązani są do wyboru promotora pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej).
2. Tematyka seminariów zamieszczana jest na stronie internetowej www.aps.edu.pl.
3. Rekrutację na seminaria na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych przeprowadza się
drogą elektroniczną. Przed zapisem na listę seminaryjną oraz rejestracją elektroniczną
wskazany jest bezpośredni kontakt studenta z promotorem w terminach wyznaczonych w
szczegółowej organizacji roku (załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia).
4. Instytuty składają podpisany przez dyrektora instytutu wykaz tytułów prac dyplomowych
(licencjackich, magisterskich) studentów ostatniego roku studiów do 22 lutego 2019 r., w
celu ich zatwierdzenia przez Radę Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych.
5. Szczegółowe zasady odbywania seminariów dyplomowych (licencjackich, magisterskich)
regulują stosowne regulaminy.
§ 10
Warunki zaliczenia semestru
1. Okresem rozliczeniowym jest semestr.
2. Warunki zaliczenia ustalone zostały w Regulaminie studiów.
§ 11
Praktyki
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1. Informacje na temat praktyk obowiązujących studentów poszczególnych lat studiów w roku
akademickim 2018/2019 podane zostaną do wiadomości studentom do dnia 26 października
2018 r. na studiach stacjonarnych i 28 października 2018 r. na studiach niestacjonarnych.
2. Kwestie dotyczące organizacji i odbywania praktyk studenckich określa Regulamin praktyk
na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych oraz Zasady praktyk obowiązujące na
poszczególnych kierunkach.
3. Bezpośredni nadzór nad praktykami sprawują kierownicy poszczególnych specjalności
wraz z opiekunami praktyk.
§ 12
Egzamin dyplomowy
1. Terminy i sposób składania pracy dyplomowej określa Regulamin studiów w Akademii
Pedagogiki Specjalnej.
2. Organizację i przebieg egzaminu dyplomowego określają: Regulamin studiów w Akademii
Pedagogiki Specjalnej, Regulamin seminariów dyplomowych na Wydziale Stosowanych
Nauk Społecznych oraz zarządzenie Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania
egzaminów dyplomowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
§ 13
Doradcy studentów, opiekunowie praktyk, kierownicy specjalności
Wykaz osób pełniących w roku akademickim 2018/2019 funkcje: doradców studentów,
opiekunów praktyk, kierowników specjalności stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
zarządzenia.
§ 14
Odpłatność za studia
1. Zasady odpłatności za studia reguluje Umowa o warunkach odpłatności za usługi
edukacyjne zawarta pomiędzy Studentem a Akademią.
2. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdami.
§ 15
Postanowienia końcowe
1. Zarządzenie obowiązuje w roku akademickim 2018/2019.
2. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom instytutów, katedr, zakładów, pracowni,
opiekunom specjalności, opiekunom praktyk, pracownikom Dziekanatu WSNS.
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Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych:
dr hab., prof. APS Irena Jelonkiewicz-Sterianos

Załącznik nr 1 – szczegółowa organizacja roku akademickiego 2018/2019 na studiach
stacjonarnych Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych.
Załącznik nr 2 – szczegółowa organizacja roku akademickiego 2018/2019 na studiach
niestacjonarnych Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych.
Załącznik nr 3 – przewidywana liczba grup specjalnościowych na poszczególnych
kierunkach WSNS.
Załącznik nr 4 – wykaz osób pełniących funkcję doradców studentów, opiekunów praktyk
i kierowników specjalności w roku akademickim 2018/2019.
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Dziekana WSNS nr 24 /2018
z dnia 24 września 2018 r.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Organizacja roku akademickiego 2018/2019
na studiach stacjonarnych Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych

25.09.2018

25.09.2018
25.09.2018
25.09.2018

25.09.2018

25.09.2018

27.09.2018
do 28.09.2018

28.09.2018
01.10.2018
01.10.2018
do 05.10.2018

do 05.10.2018
do 05.10.2018
do 05.10.2018

do 05.10.2018

SEMESTR ZIMOWY
01.10.2018 - 17.02.2019
Przekazanie prośby o przygotowanie przez Instytuty sprawozdań z oceną realizacji
zakładanych efektów kształcenia w minionym roku akademickim (pismo do
Dyrektorów Instytutów).
Przekazanie prośby o weryfikację przez Instytuty WSNS opisów specjalności
zamieszczonych w USOS (pismo do Dyrektorów Instytutów).
Przekazanie prośby o weryfikację list zagadnień na egzamin dyplomowy licencjacki
i magisterski (pismo do Dyrektorów Instytutów).
Przekazanie informacji o zapotrzebowaniu na seminaria dyplomowe magisterskie
dla I roku socjologii II st., których realizacja rozpocznie się w bieżącym roku
akademickim (pismo do Dyrektora Instytutu).
Przekazanie informacji o zapotrzebowaniu na fakultety dla studentów I roku
socjologii I st., których realizacja rozpocznie się w semestrze letnim bieżącego roku
akademickiego (pismo do Dyrektorów Instytutów).
Przekazanie informacji o zapotrzebowaniu na fakultety obcojęzyczne dla I roku
socjologii II st., których realizacja rozpocznie się w semestrze letnim bieżącego
roku akademickiego (pismo do Dyrektora Instytutu).
Dzień adaptacyjny dla studentów I roku wszystkich kierunków studiów I st. i
jednolitych magisterskich.
Składanie w Sekretariacie Instytutu ofert seminariów dyplomowych magisterskich
dla I roku socjologii II st., których realizacja rozpocznie się w bieżącym roku
akademickim.
UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO.
Pierwszy dzień semestru zimowego.
Pierwszy dzień zajęć dydaktycznych (dotyczy studentów wszystkich roczników).
Składanie w Dziekanacie WSNS oferty seminariów dyplomowych magisterskich
dla I roku socjologii II st., których realizacja rozpocznie się w bieżącym roku
akademickim (wersja papierowa i elektroniczna).
Zatwierdzanie przez Dyrektorów Instytutów terminów dyżurów pracowników w
semestrze zimowym.
Składanie przez Instytuty w Dziekanacie WSNS protokołów zaliczeń i egzaminów.
Składanie w Sekretariatach Instytutów ofert fakultetów dla studentów I roku
socjologii I st., których realizacja rozpocznie się w semestrze letnim bieżącego
roku akademickiego.
Składanie w Sekretariacie Instytutu ofert fakultetów obcojęzycznych dla studentów
I roku socjologii II st., których realizacja rozpocznie się w semestrze letnim
bieżącego roku akademickiego.
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do 08.10.2018
08-12.10.2018

08-12.10.2018
08-12.10.2018

08-12.10.2018

08-19.10.2018
do 12.10.2018
do 12.10.2018
do 12.10.2018
do 15.10.2018

15-19.10.2018
15-19.10.2018

15-19.10.2018
do 19.10.2018
20-28.10.2018
do 26.10.2018

do 26.10.2018
29-31.10.2018

02.11.2018
03-11.11.2018

Wprowadzanie przez nauczycieli (Koordynatorów przedmiotów) do USOS
sylabusów zajęć prowadzonych w semestrze zimowym.
Zamieszczanie przez Dziekanat WSNS na stronie internetowej APS, w zakładce
Studenci → Dla studentów WSNS → Organizacja roku akademickiego 2018/2019
na WSNS → Oferta seminariów dyplomowych, ofert (tematów i opisów)
seminariów dyplomowych magisterskich, których realizacja rozpocznie się w
bieżącym roku akademickim na kierunku socjologia II st.
Zamieszczanie przez Sekretariaty Instytutów w systemie USOS informacji o
dyżurach pracowników w semestrze zimowym.
Składanie w Dziekanacie WSNS zatwierdzonych przez Dyrektorów Instytutów
ofert fakultetów dla I roku socjologii I st., których realizacja rozpocznie się w
semestrze letnim bieżącego roku akademickiego (wersja papierowa i elektroniczna).
Składanie w Dziekanacie WSNS ofert fakultetów obcojęzycznych dla I roku
socjologii II st., których realizacja rozpocznie się w semestrze letnim bieżącego
roku akademickiego (wersja papierowa i elektroniczna).
Spotkania Doradców studentów ze Starostami grup.
Składanie przez Instytuty w Dziekanacie WSNS zweryfikowanych list zagadnień na
egzaminy dyplomowe licencjackie i magisterskie.
Składanie przez Instytuty do Dziekanatu WSNS zweryfikowanych opisów
specjalności na wszystkich kierunkach WSNS (wersja papierowa i elektroniczna).
Składanie przez opiekunów praktyk w Dziekanacie WSNS programów i
harmonogramów praktyk.
Przekazanie przez Dyrektorów Instytutów Prorektorowi ds. kształcenia oraz
Dziekanowi WSNS sprawozdania z wyników oceny zajęć dydaktycznych
realizowanych w poprzednim roku akademickim oraz działań podejmowanych na
rzecz podnoszenia ich jakości.
Konsultacje indywidualne potencjalnych promotorów prac dyplomowych
magisterskich ze studentami I roku socjologii II st. (na dyżurach).
Konsultacje Dyrektorów Instytutów z władzami WSNS w sprawie oferty
fakultetów dla I roku socjologii I st. oraz fakultetów obcojęzycznych dla I roku
socjologii II st., których realizacja rozpocznie się w semestrze letnim bieżącego
roku akademickiego.
Zamieszczanie przez Dziekanat WSNS w USOS aktualnych opisów specjalności
na kierunku socjologia I st., socjologia II st., praca socjalna i psychologia.
Przekazanie przez Dyrektorów Instytutów Dziekanowi WSNS ramowych planów
hospitacji i zebrań naukowych w semestrze zimowym (w celu ich zatwierdzenia).
Rejestracja w USOS dla studentów I roku socjologii II st. na seminaria dyplomowe
magisterskie, których realizacja rozpocznie się w bieżącym roku akademickim.
Zamieszczanie na stronie internetowej APS, w zakładce Studenci → Dla studentów
WSNS → Organizacja roku akademickiego 2018/2019 na WSNS → Oferta
fakultetów, oferty (tematów i opisów) fakultetów dla I roku socjologii I st. oraz
fakultetów obcojęzycznych dla I roku socjologii II st., których realizacja rozpocznie
się w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego.
Przekazanie studentom informacji o praktykach (spotkania Opiekunów praktyk ze
studentami).
Zamieszczanie w USOS, na indywidualnych kontach studentów I roku socjologii II
st., ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu na seminaria dyplomowe
magisterskie oraz powiadomienie Dyrektora Instytutu.
Dzień wolny.
Rejestracja w USOS dla studentów I roku socjologii I st. na fakultety, których
realizacja rozpocznie się w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego.
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03-11.11.2018

do 09.11.2018
do 09.11.2018
17-25.11.2018
17-25.11.2018
17-25.11.2018
do 23.11.2018

do 23.11.2018

26-30.11.2018
do 30.11.2018

03-07.12.2018

do 14.12.2018

do 21.12.2018

24.12.201801.01.2019
14-18.01.2019
do 21.01.2019
25.01.2019
28.01-01.02.2019
do 31.01.2019
do 04.02.2019
04-08.02.2019
11-15.02.2019
17.02.2019

Rejestracja w USOS dla studentów I roku socjologii II st. na fakultety
obcojęzyczne, których realizacja rozpocznie się w semestrze letnim bieżącego roku
akademickiego.
Realizacja „Wprowadzenia do specjalności” dla studentów I roku socjologii I st., I
roku socjologii II st. oraz I roku pracy socjalnej.
Składanie w Dziekanacie WSNS sprawozdań z realizacji zakładanych efektów
kształcenia w minionym roku akademickim.
Rejestracja w USOS na specjalności dla studentów I roku socjologii I st.
Rejestracja w USOS na specjalności dla studentów I roku socjologii II st.
Rejestracja w USOS na specjalności dla studentów I roku pracy socjalnej.
Zamieszczanie w USOS, na indywidualnych kontach studentów I roku socjologii I
st. ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu na fakultety, których realizacja
rozpocznie się w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego oraz
powiadomienie Dyrektorów Instytutów.
Zamieszczanie w USOS, na indywidualnych kontach studentów I roku socjologii II
st., ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu na fakultety obcojęzyczne, których
realizacja rozpocznie się w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego oraz
powiadomienie Dyrektora Instytutu.
Pobieranie z USOS list kandydatów na specjalności na kierunku socjologia I st.,
socjologia II st. i na kierunku praca socjalna.
Zamieszczanie przez Dziekanat WSNS na stronie internetowej APS, w zakładce
Studenci → Dla studentów WSNS → Zagadnienia na egzamin dyplomowy, list
zagadnień na egzaminy dyplomowe licencjackie i magisterskie na wszystkich
kierunkach WSNS.
Dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane przez kierowników
specjalności na kierunkach: socjologia I st., socjologia II st. i praca socjalna w
przypadku zbyt dużej liczby kandydatów na specjalność i składanie list kandydatów
w Dziekanacie WSNS.
Decyzja Dziekana o skierowaniu na specjalność na kierunku socjologia I st.,
socjologia II st. i praca socjalna studentów, którzy nie zakwalifikowali się w
pierwszej turze.
Zamieszczanie w USOS, na indywidualnych kontach studentów I roku socjologii I
st., socjologii II st. i pracy socjalnej ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu na
specjalności oraz powiadomienie Dyrektorów Instytutów.
Przerwa świąteczna.
Składanie przez Doradców studentów sprawozdań ze współpracy ze studentami.
Składanie przez Instytuty w Dziekanacie WSNS i Biurze ds. Organizacji i
Planowania Kształcenia terminarza egzaminów w sesji zimowej.
Ostatni dzień zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym.
Zimowa sesja egzaminacyjna (przeprowadzanie egzaminów w pierwszym
terminie).
Weryfikacja informacji zamieszczanych na suplementach do dyplomów.
Składanie przez Instytuty w Dziekanacie WSNS i Biurze ds. Organizacji i
Planowania Kształcenia terminarza egzaminów w zimowej sesji poprawkowej.
Przerwa zimowa.
Zimowa sesja poprawkowa (przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń na ocenę
poprawkowych).
Ostatni dzień semestru zimowego.
SEMESTR LETNI
18.02.2019 – 30.09.2019

11

18.02.2019
19.02.2019

19.02.2019

do 22.02.2019
do 22.02.2019

do 25.02.2019
25.02-01.03.2019
25.02-08.03.2019
26.02.2019

do 01.03.2019
do 01.03.2019
do 01.03.2019

do 01.03.2019

02-10.03.2019
04-08.03.2019

04-08.03.2019

do 08.03.2019

11-15.03.2019
11-15.03.2019

11-15.03.2019

Pierwszy dzień semestru letniego.
Przekazanie informacji o zapotrzebowaniu na seminaria dyplomowe licencjackie,
których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim na II roku
socjologii I st. i II roku pracy socjalnej (pismo do Dyrektorów Instytutów).
Przekazanie informacji o zapotrzebowaniu na seminaria dyplomowe magisterskie,
których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim na IV roku
psychologii (pismo do Dyrektora Instytutu).
Zatwierdzanie przez Dyrektorów Instytutów terminów dyżurów pracowników w
semestrze letnim.
Składanie w Dziekanacie WSNS podpisanych przez Dyrektorów Instytutów
wykazów tematów prac dyplomowych licencjackich studentów III roku pracy
socjalnej i III roku socjologii I st. oraz prac dyplomowych magisterskich studentów
V roku psychologii i II roku socjologii II st. (wersja papierowa i elektroniczna).
Wprowadzanie przez nauczycieli (Koordynatorów przedmiotów) do USOS
sylabusów zajęć prowadzonych w semestrze letnim.
Zamieszczanie przez Sekretariaty Instytutów w systemie USOS informacji o
dyżurach pracowników w semestrze letnim.
Spotkania Doradców studentów ze Starostami grup.
Przekazanie informacji o zapotrzebowaniu na fakultety, których realizacja
rozpocznie się w przyszłym roku akademickim na II i III roku socjologii I st. i II
roku pracy socjalnej oraz IV i V roku psychologii (pismo do Dyrektorów
Instytutów).
Składanie przez Instytuty w Dziekanacie WSNS protokołów zaliczeń i egzaminów.
Przekazanie przez Dyrektorów Instytutów Dziekanowi WSNS ramowych planów
hospitacji i zebrań naukowych w semestrze letnim (w celu ich zatwierdzenia).
Składanie przez pracowników w Sekretariatach Instytutów WSNS ofert seminariów
dyplomowych licencjackich, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku
akademickim na II roku socjologii I st. i II roku pracy socjalnej.
Składanie przez pracowników w Sekretariacie Instytutu ofert seminariów
dyplomowych magisterskich, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku
akademickim na IV roku psychologii.
Rejestracja w USOS na specjalności dla studentów II roku psychologii.
Składanie w Dziekanacie WSNS zatwierdzonych przez Dyrektorów Instytutów
tematów i krótkich opisów seminariów dyplomowych licencjackich, których
realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim na II roku socjologii I st. i
II roku pracy socjalnej (wersja papierowa i elektroniczna).
Składanie w Dziekanacie WSNS zatwierdzonych przez Dyrektora Instytutu
tematów i krótkich opisów seminariów dyplomowych magisterskich, których
realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim na IV roku psychologii
(wersja papierowa i elektroniczna).
Składanie przez pracowników w Sekretariatach Instytutów WSNS ofert fakultetów,
których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim na II, III roku
socjologii I st. i II roku pracy socjalnej oraz IV i V roku psychologii.
Pobieranie z systemu USOS list kandydatów na specjalności na kierunku
psychologia.
Konsultacje Dyrektorów Instytutów z władzami WSNS w sprawie oferty
seminariów dyplomowych licencjackich, których realizacja rozpocznie się w
przyszłym roku akademickim na II roku socjologii I st. i II roku pracy socjalnej oraz
seminariów dyplomowych magisterskich na IV roku psychologii.
Składanie w Dziekanacie WSNS zatwierdzonych przez Dyrektorów Instytutów
ofert fakultetów, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim
na II, III roku socjologii I st. i II roku pracy socjalnej oraz IV i V roku psychologii.
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18-22.03.2019

18-22.03.2019

18-22.03.2019

25-29.03.2019
25-29.03.2019

25-29.03.2019

26.03.2019

01-05.04.2019

do 05.04.2019

06-14.04.2019

06-14.04.2019
06-14.04.2019

do 12.04.2019

19-23.04.2019
do 26.04.2019

Dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane przez kierownika
specjalności na kierunku psychologia w przypadku zbyt dużej liczby kandydatów
na specjalność i składanie list kandydatów w Dziekanacie WSNS.
Zamieszczanie przez Dziekanat WSNS na stronie internetowej APS, w zakładce
Studenci → Dla studentów WSNS → Organizacja roku akademickiego 2018/2019
na WSNS → Oferta seminariów dyplomowych, oferty (tematów i opisów)
seminariów dyplomowych licencjackich, których realizacja rozpocznie się w
przyszłym roku akademickim na kierunku socjologia I st. i praca socjalna oraz
seminariów dyplomowych magisterskich na kierunku psychologia.
Konsultacje Dyrektorów Instytutów WSNS z władzami Wydziału w sprawie oferty
fakultetów, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim na II i
III roku socjologii I st. i II roku pracy socjalnej oraz IV i V roku psychologii.
Decyzja Dziekana o skierowaniu na specjalność na kierunku psychologia
studentów, którzy nie zakwalifikowali się w pierwszej turze.
Zamieszczanie na stronie internetowej APS, w zakładce Studenci → Dla
Studentów WSNS → Organizacja roku akademickiego 2018/2019 na WSNS →
Oferta fakultetów, oferty (tematów i opisów) fakultetów, których realizacja
rozpocznie się w przyszłym roku akademickim na II, III roku socjologii I st. i II
roku pracy socjalnej oraz IV i V roku psychologii.
Konsultacje indywidualne potencjalnych promotorów prac dyplomowych
licencjackich ze studentami I roku socjologii I st., I roku pracy socjalnej i
promotorów prac dyplomowych magisterskich ze studentami III roku psychologii
(na dyżurach).
Przekazanie prośby o przekazanie aktualnej oferty zajęć specjalnościowych do
wyboru (poszerzających wiedzę społeczną), których realizacja rozpocznie się w
przyszłym roku akademickim na V roku na kierunku psychologia dla WiK i SPO
(pismo do Dyrektora Instytutu).
Składanie w Dziekanacie WSNS oferty zajęć specjalnościowych do wyboru
(poszerzających wiedzę społeczną), których realizacja rozpocznie się w przyszłym
roku akademickim na V roku na kierunku psychologia (WiK, SPO).
Zamieszczanie na indywidualnych kontach studentów II roku psychologii
ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu na specjalności oraz powiadomienie
Dyrektora Instytutu.
Rejestracja w USOS dla studentów I roku socjologii I st. i I roku pracy socjalnej na
seminaria dyplomowe licencjackie, których realizacja rozpocznie się w przyszłym
roku akademickim.
Rejestracja w USOS dla III roku psychologii na seminaria dyplomowe magisterskie,
których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim.
Rejestracja w USOS dla studentów I roku pracy socjalnej i I, II roku socjologii I st.
oraz III i IV roku psychologii na fakultety, których realizacja rozpocznie się w
przyszłym roku akademickim.
Zamieszczanie na stronie internetowej APS, w zakładce Studenci → Dla studentów
WSNS → Organizacja roku akademickiego 2018/2019 na WSNS → Oferta zajęć
poszerzających wiedzę społeczną, oferty (tematów i opisów) zajęć
specjalnościowych do wyboru (poszerzających wiedzę społeczną), których
realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim na V roku na kierunku
psychologia (WiK, SPO).
Przerwa świąteczna.
Zamieszczanie w USOS, na indywidualnych kontach studentów I roku socjologii I
st. i I roku pracy socjalnej, ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu na seminaria
dyplomowe licencjackie. Powiadomienie Dyrektorów Instytutów.
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do 26.04.2019

27.04-05.05.2019

29.04.2019
30.04.2019
02.05.2019
do 10.05.2019

do 10.05.2019

27-31.05.2019
31.05.2019
do 07.06.2019

do 10.06.2019
14.06.2019
17-28.06.2019
01.07-31.08.2019
01.07-30.09.2019
do 26.08.2019
02-13.09.2019
30.09.2019

Zamieszczanie w USOS, na indywidualnych kontach studentów III roku
psychologii, ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu na seminaria dyplomowe
magisterskie. Powiadomienie Dyrektora Instytutu.
Rejestracja w USOS dla studentów IV roku psychologii (WiK, SPO) na
specjalnościowe zajęcia do wyboru (poszerzające wiedzę społeczną), których
realizacja rozpocznie się przyszłym roku akademickim.
Dzień wolny.
Dzień wolny.
Dzień wolny.
Zamieszczanie w USOS, na indywidualnych kontach studentów I roku pracy
socjalnej i I, II roku socjologii I st. oraz III i IV roku psychologii ostatecznej
informacji o zakwalifikowaniu na fakultety, których realizacja rozpocznie się w
przyszłym roku akademickim oraz powiadomienie Dyrektorów Instytutów.
Zamieszczanie na indywidualnych kontach studentów IV roku psychologii (WiK,
SPO) ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu na specjalnościowe zajęcia do
wyboru (poszerzające wiedzę społeczną), których realizacja rozpocznie się w
przyszłym roku akademickim oraz powiadomienie Dyrektora Instytutu.
Składanie przez Doradców studentów sprawozdań ze współpracy ze studentami.
Ostatni dzień składania prac dyplomowych.
Składanie przez Instytuty w Dziekanacie WSNS listy osób pełniących w przyszłym
roku akademickim funkcje: Doradców studentów, Kierowników specjalności,
Opiekunów praktyk, Koordynatorów USOS, Konsultantów ds. strony internetowej.
Składanie przez Instytuty w Dziekanacie WSNS i Biurze ds. Organizacji i
Planowania Kształcenia terminarza egzaminów w sesji letniej.
Ostatni dzień zajęć dydaktycznych w semestrze letnim.
Letnia sesja egzaminacyjna (przeprowadzanie egzaminów w pierwszym terminie).
Przerwa wakacyjna.
Realizacja praktyk wakacyjnych.
Składanie przez Instytuty w Dziekanacie WSNS i Biurze ds. Organizacji i
Planowania Kształcenia terminarza egzaminów w letniej sesji poprawkowej.
Letnia sesja poprawkowa (przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń na ocenę
poprawkowych).
Ostatni dzień semestru letniego.
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Dziekana WSNS nr 24 /2018
z dnia 24 września 2018 r.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Organizacja roku akademickiego 2018/2019
na studiach niestacjonarnych Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych

25.09.2018

25.09.2018
25.09.2018
28.09.2018
01.10.2018
do 05.10.2018
do 05.10.2018
06.10.2018
06.10.2018
do 08.10.2018
08-12.10.2018
do 12.10.2018
do 12.10.2018
do 12.10.2018
do 15.10.2018

15-19.10.2018
do 19.10.2018
do 28.10.2018
do 28.10.2018
do 04.11.2018

SEMESTR ZIMOWY
01.10.2018 - 01.03.2019
Przekazanie prośby o przygotowanie przez Instytuty sprawozdań z oceną realizacji
zakładanych efektów kształcenia w minionym roku akademickim (pismo do
Dyrektorów Instytutów).
Przekazanie prośby o weryfikację przez Instytuty WSNS opisów specjalności
zamieszczonych w USOS (pismo do Dyrektorów Instytutów).
Przekazanie prośby o weryfikację list zagadnień na egzamin dyplomowy licencjacki
i magisterski (pismo do Dyrektorów Instytutów).
UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO.
Pierwszy dzień semestru zimowego.
Zatwierdzanie przez Dyrektorów Instytutów terminów dyżurów pracowników w
semestrze zimowym.
Składanie przez Instytuty w Dziekanacie WSNS protokołów zaliczeń i egzaminów.
Dzień adaptacyjny dla studentów I roku pracy socjalnej i psychologii.
Pierwszy dzień zajęć dydaktycznych.
Wprowadzanie przez nauczycieli (Koordynatorów przedmiotów) do USOS
sylabusów zajęć prowadzonych w semestrze zimowym.
Zamieszczanie przez Sekretariaty Instytutów w systemie USOS informacji o
dyżurach pracowników w semestrze zimowym.
Składanie przez Instytuty w Dziekanacie WSNS zweryfikowanych list zagadnień na
egzaminy dyplomowe licencjackie i magisterskie.
Składanie przez Instytuty do Dziekanatu WSNS zweryfikowanych opisów
specjalności na wszystkich kierunkach WSNS (wersja papierowa i elektroniczna).
Składanie przez opiekunów praktyk w Dziekanacie WSNS programów i
harmonogramów praktyk.
Przekazanie przez Dyrektorów Instytutów Prorektorowi ds. kształcenia oraz
Dziekanowi WSNS sprawozdania z wyników oceny zajęć dydaktycznych
realizowanych w poprzednim roku akademickim oraz działań podejmowanych na
rzecz podnoszenia ich jakości.
Zamieszczanie przez Dziekanat WSNS w USOS aktualnych opisów specjalności
na kierunku praca socjalna i psychologia.
Przekazanie przez Dyrektorów Instytutów Dziekanowi WSNS ramowych planów
hospitacji i zebrań naukowych w semestrze zimowym (w celu ich zatwierdzenia).
Przekazanie studentom informacji o praktykach (spotkania Opiekunów praktyk ze
studentami).
Spotkania Doradców studentów ze Starostami grup.
Realizacja „Wprowadzenia do specjalności” dla studentów I roku pracy socjalnej.

15

do 09.11.2018
10-18.11.2018
19-23.11.2018
24.11-02.12.2018

do 30.11.2018

do 14.12.2018
do 21.12.2018

14-18.01.2019
do 31.01.2019
19.02.2019

19.02.2019

do 22.02.2019
do 22.02.2019

24.02.2019
do 25.02.2019
25.02-01.03.2019
26.02.2019

do 01.03.2019
do 01.03.2019

do 01.03.2019

01.03.2019

Składanie w Dziekanacie WSNS sprawozdań z realizacji zakładanych efektów
kształcenia w minionym roku akademickim.
Rejestracja w USOS na specjalności dla studentów I roku pracy socjalnej.
Tydzień przed rejestracją dla studiów stacjonarnych.
Pobieranie z USOS list kandydatów na specjalności na kierunku praca socjalna.
Dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane przez kierowników
specjalności na kierunku praca socjalna w przypadku zbyt dużej liczby kandydatów
na specjalność i składanie list kandydatów w Dziekanacie WSNS.
Zamieszczanie przez Dziekanat WSNS na stronie internetowej APS, w zakładce
Studenci → Dla studentów WSNS → Zagadnienia na egzamin dyplomowy, list
zagadnień na egzaminy dyplomowe licencjackie i magisterskie na wszystkich
kierunkach WSNS.
Decyzja Dziekana o skierowaniu na specjalność na kierunku praca socjalna
studentów, którzy nie zakwalifikowali się w pierwszej turze.
Zamieszczanie w USOS, na indywidualnych kontach studentów I roku pracy
socjalnej ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu na specjalności oraz
powiadomienie Dyrektora Instytutu.
Składanie przez Doradców studentów sprawozdań ze współpracy ze studentami.
Weryfikacja informacji zamieszczanych na suplementach do dyplomów.
Przekazanie informacji o zapotrzebowaniu na seminaria dyplomowe licencjackie,
których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim na II roku pracy
socjalnej (pismo do Dyrektora Instytutu).
Przekazanie informacji o zapotrzebowaniu na seminaria dyplomowe magisterskie,
których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim na IV roku
psychologii (pismo do Dyrektora Instytutu).
Zatwierdzanie przez Dyrektorów Instytutów terminów dyżurów pracowników w
semestrze letnim.
Składanie w Dziekanacie WSNS podpisanych przez Dyrektorów Instytutów
wykazów tematów prac dyplomowych licencjackich studentów III roku pracy
socjalnej oraz prac dyplomowych magisterskich studentów V roku psychologii
(wersja papierowa i elektroniczna).
Ostatni dzień zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym.
Wprowadzanie przez nauczycieli (Koordynatorów przedmiotów) do USOS
sylabusów zajęć prowadzonych w semestrze letnim.
Zamieszczanie przez Sekretariaty Instytutów w systemie USOS informacji o
dyżurach pracowników w semestrze letnim.
Przekazanie informacji o zapotrzebowaniu na fakultety, których realizacja
rozpocznie się w przyszłym roku akademickim na II roku pracy socjalnej oraz IV i
V roku psychologii (pismo do Dyrektorów Instytutów).
Przekazanie przez Dyrektorów Instytutów Dziekanowi WSNS ramowych planów
hospitacji i zebrań naukowych w semestrze letnim (w celu ich zatwierdzenia).
Składanie przez pracowników w Sekretariatach Instytutów WSNS ofert seminariów
dyplomowych licencjackich, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku
akademickim na II roku pracy socjalnej.
Składanie przez pracowników w Sekretariacie Instytutu ofert seminariów
dyplomowych magisterskich, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku
akademickim na IV roku psychologii.
Ostatni dzień semestru zimowego.

SEMESTR LETNI
02.03.2019 – 30.09.2019
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02.03.2019
02-10.03.2019
02.03-24.03.2019
04-08.03.2019

04-08.03.2019

do 08.03.2019
do 08.03.2019

11-15.03.2019
11-15.03.2019

11-15.03.2019

16-24.03.2019

18-22.03.2019

18-22.03.2019

25-29.03.2019
25-29.03.2019

25-29.03.2019

26.03.2019

Pierwszy dzień semestru letniego.
Rejestracja w USOS na specjalności dla studentów II roku psychologii.
Równolegle z rejestracją dla studiów stacjonarnych.
Spotkania Doradców studentów ze Starostami grup.
Składanie w Dziekanacie WSNS zatwierdzonych przez Dyrektorów Instytutów
tematów i krótkich opisów seminariów dyplomowych licencjackich, których
realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim na II roku pracy socjalnej
(wersja papierowa i elektroniczna).
Składanie w Dziekanacie WSNS zatwierdzonych przez Dyrektora Instytutu
tematów i krótkich opisów seminariów dyplomowych magisterskich, których
realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim na IV roku psychologii
(wersja papierowa i elektroniczna).
Składanie przez Instytuty w Dziekanacie WSNS protokołów zaliczeń i egzaminów.
Składanie przez pracowników w Sekretariatach Instytutów WSNS ofert fakultetów,
których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim na II roku pracy
socjalnej oraz IV i V roku psychologii.
Pobieranie z systemu USOS list kandydatów na specjalności na kierunku
psychologia.
Konsultacje Dyrektorów Instytutów z władzami WSNS w sprawie oferty
seminariów dyplomowych licencjackich, których realizacja rozpocznie się w
przyszłym roku akademickim na II roku pracy socjalnej oraz seminariów
dyplomowych magisterskich na IV roku psychologii.
Składanie w Dziekanacie WSNS zatwierdzonych przez Dyrektorów Instytutów
ofert fakultetów, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim
na II roku pracy socjalnej oraz IV i V roku psychologii.
Dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane przez kierownika
specjalności na kierunku psychologia w przypadku zbyt dużej liczby kandydatów
na specjalność i składanie list kandydatów w Dziekanacie WSNS.
Zamieszczanie przez Dziekanat WSNS na stronie internetowej APS, w zakładce
Studenci → Dla studentów WSNS → Organizacja roku akademickiego 2018/2019
na WSNS → Oferta seminariów dyplomowych, oferty (tematów i opisów)
seminariów dyplomowych licencjackich, których realizacja rozpocznie się w
przyszłym roku akademickim na kierunku praca socjalna oraz seminariów
dyplomowych magisterskich na kierunku psychologia.
Konsultacje Dyrektorów Instytutów WSNS z władzami Wydziału w sprawie oferty
fakultetów, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim na II
roku pracy socjalnej oraz IV i V roku psychologii.
Decyzja Dziekana o skierowaniu na specjalność na kierunku psychologia
studentów, którzy nie zakwalifikowali się w pierwszej turze.
Zamieszczanie na stronie internetowej APS w zakładce Studenci → Dla studentów
WSNS → Organizacja roku akademickiego 2018/2019 na WSNS → Oferta
fakultetów, oferty (tematów i opisów) fakultetów, których realizacja rozpocznie się
w przyszłym roku akademickim na II roku pracy socjalnej oraz IV i V roku
psychologii.
Konsultacje indywidualne potencjalnych promotorów prac dyplomowych
licencjackich ze studentami I roku pracy socjalnej i promotorów prac
dyplomowych magisterskich ze studentami III roku psychologii (na dyżurach).
Przekazanie prośby o przekazanie aktualnej oferty zajęć specjalnościowych do
wyboru (poszerzających wiedzę społeczną), których realizacja rozpocznie się w
przyszłym roku akademickim na V roku na kierunku psychologia dla WiK (pismo
do Dyrektora Instytutu).
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01-05.04.2019

do 05.04.2019

06-14.04.2019

06-14.04.2019

06-14.04.2019

do 12.04.2019

13-21.04.2019

do 26.04.2019

do 26.04.2019

27.04-05.05.2019

do 10.05.2019

do 10.05.2019

27-31.05.2019
31.05.2019
do 28.06.2019
01.07-30.09.2019
06-07.07.2019
do 07.06.2019

07.07.2019

Składanie w Dziekanacie WSNS oferty zajęć specjalnościowych do wyboru
(poszerzających wiedzę społeczną), których realizacja rozpocznie się w przyszłym
roku akademickim na V roku na kierunku psychologia (WiK).
Zamieszczanie na indywidualnych kontach studentów II roku psychologii
ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu na specjalności oraz powiadomienie
Dyrektora Instytutu.
Rejestracja w USOS dla studentów I roku pracy socjalnej na seminaria dyplomowe
licencjackie, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim.
Równolegle z rejestracją dla studiów stacjonarnych.
Rejestracja w USOS dla III roku psychologii na seminaria dyplomowe magisterskie,
których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim.
Równolegle z rejestracją dla studiów stacjonarnych.
Rejestracja w USOS dla studentów I roku pracy socjalnej oraz III roku psychologii
na fakultety, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim.
Równolegle z rejestracją dla studiów stacjonarnych.
Zamieszczanie na stronie internetowej APS, w zakładce Studenci → Dla studentów
WSNS → Organizacja roku akademickiego 2018/2019 na WSNS → Oferta zajęć
poszerzających wiedzę społeczną, oferty (tematów i opisów) zajęć
specjalnościowych do wyboru (poszerzających wiedzę społeczną), których
realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim na V roku na kierunku
psychologia (WiK).
Rejestracja w USOS dla studentów IV roku psychologii na fakultety, których
realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim.
Tydzień po rejestracji dla studiów stacjonarnych.
Zamieszczanie w USOS, na indywidualnych kontach studentów I roku pracy
socjalnej, ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu na seminaria dyplomowe
licencjackie. Powiadomienie Dyrektora Instytutu.
Zamieszczanie w USOS, na indywidualnych kontach studentów III roku
psychologii, ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu na seminaria dyplomowe
magisterskie. Powiadomienie Dyrektora Instytutu.
Rejestracja w USOS dla studentów IV roku psychologii (WiK) na specjalnościowe
zajęcia do wyboru (poszerzające wiedzę społeczną), których realizacja rozpocznie
się przyszłym roku akademickim.
Równolegle z rejestracją dla studiów stacjonarnych.
Zamieszczanie w USOS, na indywidualnych kontach studentów I roku pracy
socjalnej oraz III i IV roku psychologii ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu
na fakultety, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim oraz
powiadomienie Dyrektorów Instytutów.
Zamieszczanie na indywidualnych kontach studentów IV roku psychologii (WiK)
ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu na specjalnościowe zajęcia do wyboru
(poszerzające wiedzę społeczną), których realizacja rozpocznie się w przyszłym
roku akademickim oraz powiadomienie Dyrektora Instytutu.
Składanie przez Doradców studentów sprawozdań ze współpracy ze studentami.
Ostatni dzień składania prac dyplomowych.
Składanie przez Instytuty w Dziekanacie WSNS i Biurze ds. Organizacji i
Planowania Kształcenia terminarza egzaminów w sesji letniej.
Realizacja praktyk wakacyjnych.
Letnia sesja egzaminacyjna (przeprowadzanie egzaminów w pierwszym terminie).
Składanie przez Instytuty w Dziekanacie WSNS listy osób pełniących w przyszłym
roku akademickim funkcje: Doradców studentów, Kierowników specjalności,
Opiekunów praktyk, Koordynatorów USOS, Konsultantów ds. strony internetowej.
Ostatni dzień zajęć dydaktycznych w semestrze letnim.
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do 26.08.2019
02-13.09.2019
30.09.2019

Składanie przez Instytuty w Dziekanacie WSNS i Biurze ds. Organizacji i
Planowania Kształcenia terminarza egzaminów w letniej sesji poprawkowej.
Letnia sesja poprawkowa (przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń na ocenę
poprawkowych).
Ostatni dzień semestru letniego.
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Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Dziekana WSNS nr 24 /2018
z dnia 24 września 2018 r.

Przewidywana liczba grup specjalnościowych na kierunkach WSNS
Ostateczną decyzję o uruchamianiu grup specjalnościowych podejmuje dziekan!

Studia stacjonarne
Praca socjalna
• Praca socjalna w pomocy społecznej – 2 grupy
• Praca socjalna na rzecz rodziny – 0 lub 1 grupa
Socjologia studia I stopnia
• Socjologia kultury – 0 lub 1 grupa
• Socjologia komunikacji i procesów społecznych – 2 grupy
Socjologia studia II stopnia
• Socjologia mediów – 1 grupa
i/lub
• Socjologia polityki i problemów społecznych – 1 grupa
Psychologia
• Psychologia kliniczna – 1 grupa
• Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia – 1 grupa
• Stosowana psychologia społeczna - 1 grupa

Studia niestacjonarne
Praca socjalna
• Praca socjalna w pomocy społecznej – 0 lub 1 grupa
• Praca socjalna na rzecz rodziny – 0 lub 1 grupa
Psychologia
• Psychologia kliniczna – 1 grupa
• Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia – 1 grupa
• Stosowana psychologia społeczna – 1 grupa
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Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Dziekana WSNS nr 24 /2018
z dnia 24 września 2018 r.

DORADCY STUDENTÓW
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

PRACA SOCJALNA
STUDIA STACJONARNE
I rok – dr Marta Mikołajczyk
II rok – mgr Mateusz Bieńkowski
III rok – mgr Agnieszka Kos
STUDIA NIESTACJONARNE
I rok – dr Monika Zima-Parjaszewska
II rok – dr Katarzyna Ziomek-Michalak
III rok – dr Anna Chmielewska

SOCJOLOGIA I stopnia
I rok – dr Piotr Toczyski
II rok – dr Marta Cobel-Tokarska
III rok – mgr Magda Prokopczuk

SOCJOLOGIA II stopnia
I i II rok – dr Tatiana Kanasz

PSYCHOLOGIA
Studia stacjonarne - dr Dorota Jasielska i dr Karolina Ziembowicz
Studia niestacjonarne – dr Kamila Dobrenko i dr Anna Batory-Ginda
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OPIEKUNOWIE PRAKTYK
W ROKU AKADEMICKI 2018/2019

PRACA SOCJALNA
STUDIA STACJONARNE
I rok – dr Marta Mikołajczyk
II rok – dr Ewa Grudziewska
III rok –dr Ewa Grudziewska

STUDIA NIESTACJONARNE
I, II, III rok – dr Mieczysław Sędzicki

SOCJOLOGIA I stopnia
I rok – mgr Anna Pokrzywa
II rok –dr Dominika Walczak, dr Ilona Matysiak
III rok – mgr Anna Pokrzywa

PSYCHOLOGIA
STUDIA STACJONARNE
- mgr Magdalena Bartoszak – III rok specjalności Psychologia Wspierania Rozwoju i
Kształcenia
- dr Małgorzata Stawska - IV rok specjalności Psychologia Wspierania Rozwoju i
Kształcenia
- dr Dominika Wiśniewska i dr Małgorzata Woźniak-Prus – III rok specjalności
Psychologia Kliniczna
- dr Lidia Zabłocka-Żytka i dr Marcin Sękowski - IV rok specjalności Psychologia
Kliniczna
- dr Karolina Konopka – III rok specjalności Stosowana Psychologia Społeczna
- dr Michał Szulawski – IV rok specjalności Psychologia Społeczności

STUDIA NIESTACJONARNE
- dr Izabela Kaźmierczak – III rok specjalności Stosowana Psychologia Społeczna
- dr Maria Jankowska – IV rok specjalności Psychologia Wspierania Rozwoju i
Kształcenia
- dr Dorota Zawadzka – III rok specjalności Psychologia Kliniczna
- dr Anna Hryniewicka - IV rok specjalności Psychologia Kliniczna
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KIEROWNICY SPECJALNOŚCI
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

PRACA SOCJALNA
Praca Socjalna w Pomocy Społecznej – dr Anna Kruk
Praca Socjalna na Rzecz Rodziny – dr hab., prof. APS Paweł Boryszewski
SOCJOLOGIA I stopnia
Socjologia Komunikacji i Procesów Społecznych – dr Iwona Zielińska
Socjologia Kultury – prof. dr hab. Ryszard Radzik
SOCJOLOGIA II stopnia
Socjologia Mediów – prof. dr hab. Anna Firkowska - Mankiewicz
Socjologia Polityki i Problemów Społecznych – prof. dr hab. Renata SiemieńskaŻochowska
PSYCHOLOGIA
Psychologia Społeczności – dr Karolina Konopka
Stosowana Psychologia Społeczna – dr Karolina Konopka
Psychologia Wspierania Rozwoju i Kształcenia – dr hab., prof. APS Barbara Weigl
Psychologia Kliniczna: dr hab., prof. APS Maryla Sawicka, dr Dorota Danielewicz
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