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ZARZ^DZENIE PRODZIEKANA WYDZIAtU PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 25 maja 2021 r.

wsprawie zasad, trybu i harmonogramu rejestracji na przedmioty na rok
akademicki 2021/2022 na kierunku ,,prawo" dla studentow I roku

§ 1 Zasady rejestracji na przedmioty

1. Rejestracje na przedmioty odbywajq si^ zgodnie z programem studiow okreslonym na
kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji UW.

2. Studenci przed rozpocz^ciem rejestracji zobowiqzani sq do zapoznania si^ z
programem studiow na Wydziale Prawa i Administracji UW, a w szczegolnosci z tabelq
punktow ECTS, zas dokonujqc rejestracji do przeprowadzenia anatizy swojego toku
studiow pod kqtem wymaganej liczby punktow ECTS (minimum 60 pkt rocznie),

3. Rejestracja na przedmioty obowiqzuje wszystkich studentow Wydziatu Prawa i
Administracji UW, ktorzy w roku akademickim 2021/2022 b^dq na I roku studiow
stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Prawo.

1.

3.
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§ 2 Tryb rejestracji na przedmioty

Rejestracja na przedmioty podstawowe (Wst^p do prawoznawstwa, Logika prawnicza,
Prawa cztowieka i obywatela, System prawny i zawody prawnicze, Prawo rzymskie i
tradycja romanistyczna, Ewolucja ustrojow pahstwowych i instytucji prawnych, Prawo
mi^dzynarodowe publiczne) przeprowadzana jest w serwisie USOSweb Uniwersytetu
Warszawskiego pod adresem http://usosweb.uw.edu.pl.

2. Zgodnie z przepisami wynikajqcymi z ustawy prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce
w rejestracji zdefiniowane sq grupy z podziatem dla studentow studiow
stacjonarnych i niestacjonarnych.
Rejestracja na przedmioty nieobowiqzkowe dedykowane studentom I roku: tacina
(lektorat 60h), odbywa si^ w serwisie USOSweb Uniwersytetu Warszawskiego pod
adresem https://usosweb.uw.edu.pl.
Rejestracja na zaj^cia wychowania fizycznego, przedmioty ogolnouniwersyteckie i
lektoraty odbywa si? wytqcznie w formie elektronicznej i przeprowadzana jest w
serwisie rejestracji zetonowych UW pod adresem https://rejestracja.usos.uw.edu.pl.



§ 3 Harmonogram rejestracji
1. Rejestracja na przedmioty catoroczne i oferowane w semestrze zimowym roku
akademickiego 2021/2022 rozpocznie si^ w dniach:

Wst^p do prawoznawstwa (wyktad
cwiczenia)

Od23
Do 28.

09.2021
09.2021

r.godz.
r.godz.

20:00
23:59

Logika prawnicza (wykted i cwiczenia) Od23
Do 28.

09.2021
09.2021

r. godz.
r.godz.

20:30
23:59

Prawa cztowieka i obywatela (wykted) Od23
Do 28.

09.2021
09.2021

r. godz.
r.godz.

21:00
23:59

Ewolucja ustrojow panstwowych i
instytucji prawnych (wykted i cwiczenia)

Od23
Do 28.

09.2021
09.2021

r.godz.
r.godz.

21:30
23:59

Prawo rzymskie i tradycja romanistyczna
(wyktad i cwiczenia)

Od23
Do 28.

09.2021
09.2021

r. godz.
r. godz.

22:00
23:59

Prawo mi^dzynarodowe publiczne
(wykted i cwiczenia)

Od 23.09.2021 r. godz. 22:30
Do 28.09.2021 r. godz. 23:59

System prawny
(wykted)

zawody prawnicze Od 23.09.2021 r. godz. 22:45
Do 28.09.2021 r. godz. 23:59

tacina Od 24.09.2021 r. godz. 20:00
Do 28.09.2021 r. godz. 23:59

§4
1. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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