
ZARZ^DZENIE
PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAtU PRAWA I ADMINISTRACJI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zasad, trybu i harmonogramu rejestracji na przedmioty na rok
akademicki 2022/2023 - na kierunku ,,prawo" dla studentow lat II, III, IV, V

§1

Zasady rejestracji na przedmioty

1. Studenci przed rozpocz^ciem rejestracji obowiqzani sq do zapoznania si?
z tabelq punktacji ECTS, zas dokonujqc rejestracji przeprowadzic analiz? swojego
toku studiow pod kqtem wymaganej minimalnej (60 pkt.) liczby punktow
ECTS,
2. Rejestracja na przedmioty obowiqzuje wszystkich studentow Wydziatu Prawa
i Administracji UW, ktorzy w roku akademickim 2022/2023 b?dq na II, III, IV i V
roku studiow stacjonarnych i niestacjonarnych, kierunku prawo, jak rowniez
studentow MISH realizujqcych minimum programowe na Wydziale Prawa
i Administracji UW.
3. W I turze rejestracji studenci ktorzy w roku akademickim 2022/2023 b?dq na
Ill - V roku studiow mogq zapisac si? na maksymalnie dwa bloki specjalizacyjne.
4. W I turze rejestracji studenci ktorzy w roku akademickim 2022/2023 b?dq na
IV roku studiow mogq zapisac si? wy^qcznie na jedno seminarium specjalizacyjne
(proseminarium).
5. W czasie rejestracji obowiqzuje podziat do grup dedykowanych dla studentow
studiow stacjonarnych oraz niestacjonarnych, to jest w rejestracjach na cwiczenia;
warsztaty; bloki specjalizacyjne oraz wyktady i wyktady ograniczone.

§2

Tryb rejestracji na przedmioty

1. Rejestracje na przedmioty oraz do grup cwiczeniowych odbywa si? wytqcznie
w formie elektronicznej i przeprowadzana jest poprzez serwis USOSweb pod
adresem https://usosweb.uw.edu.pl.

2. Rejestracja na: bloki, wyMady specjalizacyjne, konwersatoria, seminaria
specjalizacyjne oraz seminaria magisterskie, a takze na lektoraty, zaj^cia
wychowania fizycznego i przedmioty ogolnouniwersyteckie odbywa si? wytqcznie
w formie elektronicznej i przeprowadzana jest poprzez serwis rejestracji
zetonowych UW pod adresem http://reiestracia.usos.uw.edu.pl.
3. Z rejestracji wytqczone sq nast^pujqce zaj^cia: Klinika prawa; Moot Court.
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§3

Zasady rejestracji na seminaria

1. Rejestracja na seminaria prowadzona jest wytqcznie w formie elektronicznej
poprzez serwis rejestracji zetonowych UW pod adresem
http://rejestracia.usos.uw.edu.pl.

2. Rejestracja na seminaria jest rejestracjq bezposredniq do grup, co znaczy, ze
w rejestracji ma znaczenie kolejnosc dokonywanych zgtoszeh.

§4

Harmonogram rejestracji na seminaria

Rejestracja na seminaria specjalizacyjne (proseminaria)
-1tura

Mozliwosc rejestrowania i wyrejestrowywania
z przedmiotow. w czasie trwania rejestracji funkcjonuje
mechanizm gietdy on-line^

od 06.06.2022 r., godz. 20:30
do 19.06.2022 r.,godz. 23.59

Rejestracja na seminaria specjalizacyjne (proseminaria)
- II tura

Mozliwosc dopisywania si? do zaj?c oraz wypisania si$ z
zaj?c. W czasie trwania rejestracji funkcjonuje mechanizm
gietdy on-line

od 29.08.2022 r., godz. 20:30
do 11.09.2022 r.,godz. 23:59

Rejestracja na seminaria V roku -1tura
Mozliwosc dopisywania si? do zaj$c oraz wypisania si? z
zaj?c. W czasie trwania rejestracji funkcjonuje mechanizm
gietdy on-line

od 06.06.2022 r.,godz. 21:00
do 19.06.2022 r.,godz. 23:59

Rejestracja na seminaria V roku - IItura
Mozliwosc dopisywania si? do zaj?c oraz wypisania si? z
zaj$c. W czasie trwania rejestracji funkcjonuje mechanizm
gietdy on-line

od 29.08.2022 r.,godz. 21:00
do 11.09.2022 r.,godz. 23:59

§5

Harmonogram rejestracji na przedmioty

I tura rejestracji cz. 1: Rejestracja bezposrednio do grup na przedmioty z grup: K i P oraz
cwiczenia do wyboru, na ktore student zamierza ucz^szczac w roku akademickim
2022/2023. Mozliwosc dopisywania si? do zaj$c oraz wypisania si? z zaj?c. W czasie trwania
rejestracji funkcjonuje mechanizm gietdy on-line
Rejestracja na
przedmioty dla
studentow II roku

Prawo cywilne: cz^sc ogolna i
rzeczowa, dobra niematerialne
Prawo karne

od 13.06.2022 r.godz. 20:00
do 26.06.2022 r. godz. 23.59
od13.06.2022 r.godz. 20:30
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Prawo administracyjne
od 13.06.2022
do 26.06.2022

Prawo konstytucyjne

r.godz. 21:00
r. godz. 23.59

od 13.. 06.2022
do 26.06.2022

Podstawy prawa Unii Europejskiej

r.. godz. 21:30
r. godz. 23.59

od 13.06.2022
do 26.06.2022

r. godz. 22:00
r. godz. 23.59

Rejestracja na
przedmioty dla
studentow III
roku

Rejestracja na
przedmioty
wytgcznie dla
studentow IV-V
roku

Prawo cywilne: zobowiqzania od 13.06.2022 r.godz. 22:30
do 26.06.2022 r. godz. 23.59

Prawo handlowe
Prawo handlowe - cwiczenia

Post^powanie cywilne (wyktady)

od 14.06.2022 r.godz. 20:00
do 26.06.2022 r. godz. 23.59

od 14.06.2022 r.godz. 20:30
do 26.06.2022 r. godz. 23.59

Post^powanie cywilne - warsztaty
(w semestrze letnim)

od 14.06.2022 r.godz. 21:00
do 26.06.2022 r. godz. 23.59

Rejestracja na
przedmioty dla
studentow 111-V
roku:

Post^powanie karne (wyktady) od 14.06.2022 r.godz. 21:30
do 26.06.2022 r. godz. 23.59

Post^powanie karne - warsztaty
(w semestrze letnim)
Post?powanie administracyjne i
sqdowo-administracyjne (wyktedy)

od 14.06.2022 r. godz. 22:00
do 26.06.2022 r. godz. 23.59

Post^powanie administracyjne i
sqdowo-administracyjne - warsztaty
fw semestrze letnim)

od 14.06.2022 r.godz. 22:15
do 26.06.2022 r. godz. 23.59

od 14.06.2022 r.godz. 22:30
do 26.06.2022 r. godz. 23.59

Prawo finansow publicznych i prawo
podatkowe (wykted)
Prawo finansow publicznych i prawo
podatkowe- cwiczenia

od 13.06.2022 r.godz. 21:30
do 26.06.2022 r. godz. 23.59

Prawo pracy (wyktad)
Prawo pracy - cwiczenia
Socjologia prawa (wykted)
Socjologia prawa - cwiczenia

od 20.06.2022 r. godz. 20:30
do 26.06.2022 r. godz. 23.59

Teoria i filozofia prawa (wyktad)
Teoria i filozofia prawa - cwiczenia

od 20.06.2022 r.godz. 21:00
do 26.06.2022 r. godz. 23.59

od 20.06.2022 r.godz. 21:30
do 26.06.2022 r. godz. 23.59

Prawo rolne i prawo zywnosciowe
Prawo rolne i prawo zywnosciowe-
cwiczenia

od 20.06.2022 r. godz. 22:00
do 26.06.2022 r. godz. 23.59

Prawo ubezpieczen spotecznych
Prawo ubezpieczen spofecznych -
cwiczenia

od 20.06.2022 r. godz. 22:30
do 26.06.2022 r. godz. 23.59

Prawo gospodarcze publiczne
Prawo gospodarcze publiczne -
cwiczenia

od 21.06.2022 r.godz. 20:30
do 26.06.2022 r. godz. 23.59

Teoria i filozofia prawa
Teoria i filozofia prawa - cwiczenia
Doktryny polityczno-prawne
Doktryny polityczno-prawne -
cwiczenia

od 21.06.2022 r.godz. 21:00
do 26.06.2022 r. godz. 23.59

od 21.06.2022 r.godz. 21:30
do 26.06.2022 r. godz. 23.59
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Prawo prywatne mi?dzynarodowe
Prawo prywatne mi^dzynarodowe -
cwiczenia

od 21.06.2022 r.godz. 22:00
do 26.06.2022 r. godz. 23.59

Prawo rodzinne
Prawo rodzinne
(cwiczenia)

spadkowe
spadkowe - od 21.06.2022 r.godz. 22:30

do 26.06.2022 r. godz. 23.59

Prawo materialne Unii Europejskiej
Prawo materialne Unii Europejskiej -
cwiczenia

od 23.06.2022 r. godz. 20:30
do 30.06.2022 r. godz. 23.59

Kryminalistyka
Kryminalistyka - cwiczenia

od 23.06.2022 r.godz. 21:00
do 30.06.2022 r. godz. 23.59

I tura rejestracji Rejestracja ,,zetonowa" na: bloki,
wyktady specjalizacyjne i konwersatoria oferowane w
roku akademickiego 2022/2023. Mozliwosc dopisywania
i wypisywania z przedmiotow

od 06.06.2022 r.,godz. 21:30
do 19.06.2022r. godz. 23.59

II tura rejestracji cz. 1: Rejestracja bezposrednio do grup na przedmioty z grup: K i P oraz
cwiczenia do wyboru, na ktore student zamierza ucz^szczac w roku akademickim
2022/2023. Mozliwosc dopisywania si? do zaj^c oraz wypisania si? z zaj?c. W czasie trwania
rejestracji funkcjonuje mechanizm gietdy on-line

Rejestracja na
przedmioty dla
studentow II
roku:

Prawo cywilne: cz?sc ogolna i
rzeczowa, dobra niematerialne

od 29.08.2022
do 11.09.2022

Prawo karne

r. godz.
r. godz.

20:00
23.59

od 29.08.2022
do 11.09.2022

Prawo administracyjne

r. godz.
r. godz.

20:30
23.59

od 29.08.2022
do 11.09.2022

Prawo konstytucyjne

r. godz.
r. godz.

21:00
23.59

od 29.08.2022
do 11.09.2022

Podstawy prawa Unii Europejskiej

r. godz.
r. godz.

21:30
23.59

od 29.08.2022
do 11.09.2022

r.godz.
r.godz.

22:00
23.59

Rejestracja na
przedmioty dla
studentow III
roku:

Rejestracja na
przedmioty dla
studentow IV-V
roku:

Prawo cywilne: zobowiqzania od 29.08.2022 r. godz. 22:30
do 11.09.2022 r.godz. 23.59

Prawo handlowe
Prawo handlowe - cwiczenia

Post^powanie cywilne
Post$powanie cywilne - cwiczenia

od 30.08.2022 r. godz. 20:00
do 11.09.2022 r.godz. 23.59
od 30.08.2022 r. godz. 20:30
do 11.09.2022 r.godz. 23.59

Rejestracja na
przedmioty dla
studentow 111-V
roku:

Post$powanie karne
Post^powanie karne - warsztaty
(w semestrze letnim)

od 30.08.2022 r.godz. 21:00
do 11.09.2022 r.godz. 23.59

Post^powanie administracyjne
Post^powanie administracyjne -
warsztaty (w semestrze letnim)

od 30.08.2022 r.godz. 21:30
do 11.09.2022 r.godz. 23.59

Prawo finansow publicznych i prawo
podatkowe
Prawo finansow publicznych i prawo
podatkowe- cwiczenia

od 30.08.2022 r. godz. 22:00
do 11.09.2022 r.godz. 23.59

Prawo pracy
Prawo pracy - cwiczenia
Prawo rolne i prawo zywnosciowe

od 30.08.2022 r. godz. 22:30
do 11.09.2022 r.godz. 23.59
od 01.09.2022 r.godz. 20:00
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Prawo rolne i prawo zywnosciowe-
cwiczenia

do 11.09.2022 r.godz. 23.59

Prawo ubezpieczen spotecznych
Prawo ubezpieczen spofecznych -
cwiczenia

od 01.09.2022 r. godz. 20:30
do 11.09.2022 r.godz. 23.59

Prawo gospodarcze publiczne
Prawo gospodarcze publiczne -
cwiczenia

od 01.09.2022 r.godz. 21:00
do 11.09.2022 r.godz. 23.59

Doktryny polityczno-prawne
Doktryny polityczno-prawne -
cwiczenia

od 01.09.2022 r.godz. 21:30
do 11.09.2022 r.godz. 23.59

Prawo prywatne mi^dzynarodowe
Prawo prywatne mi^dzynarodowe -
cwiczenia

od 01.09.2022 r.godz. 22:00
do 11.09.2022 r.godz. 23.59

Prawo rodzinne i spadkowe od 01.09.2022 r.godz. 22:30
do 11.09.2022 r.godz. 23.59

Teoria i filozofia prawa
Teoria i filozofia prawa - cwiczenia

od 05.09.2022 r. godz. 20:00
do 11.09.2022 r.godz. 23.59

Prawo materialne Unii Europejskiej
Prawo materialne Unii Europejskiej -
cwiczenia

od 05.09.2022 r. godz. 20:30
do 11.09.2022 r.godz. 23.59

Socjologia prawa
Socjologia prawa - cwiczenia

od 05.09.2022 r.godz. 21:00
do 11.09.2022 r.godz. 23.59

Kryminalistyka
Kryminalistyka - cwiczenia

od 05.09.2022 r.godz. 21:30
do 11.09.2022 r.godz. 23.59

II tura rejestracji cz. 2 Rejestracja ,,zetonowa" na: bloki,
wyktady specjalizacyjne i konwersatoria oferowane w
roku akademickiego 2021/2022. Mozliwosc dopisywania
i wypisywania z przedmiotow

od 29.08.2022 r.godz. 21:30
do 11.09.2022 r.,godz. 23:59

§6

II tura rejestracji Rejestracja ,,zetonowa" na: bloki, wyktady
specjalizacyjne i konwersatoria oferowane w roku
akademickiego 2022/2023 (semestr letni). Mozliwosc
dopisywania i wypisywania z przedmiotow

od 12.12.2022 r.,godz. 20:30
do 18.12.2022 r.,godz. 23.59

II tura rejestracji Kryminalistyka
Kryminalistyka - cwiczenia

od 12.12.2022 r.,godz. 20:30
do 18.12.2022 r.,godz. 23.59
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II tura rejestracji na warsztaty z:
Post?powania karnego; cywilnego oraz
administracyjnego

od 12.12.2022 r.,godz. 21:00
do 18.12.2022 r.,godz. 23.59

§7
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

\

PRODZlEK4<DS.SrUDENCKIC
Wydziatu Pr^fwa i Administraqi

fBielef.d
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