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Czym są podpięcia
Podpięcie to mechanizm pozwalający studentom na powiązanie danych zajęć z tokiem studiów. W
USOS dostępne są dwa rodzaje podpięć:




Podpięcie pod program - łączy wskazany przedmiot z realizowanym tokiem studiów.
Przedmioty podpięte wyłącznie pod program (ale nie pod etap) nie są uwzględniane w
suplemencie i nie liczą się ani do średniej etapowej i ani do średniej z przebiegu studiów.
Podpięcie pod program i etap - włącza przedmiot do programu studiów i wskazuje, że
przedmiot będzie rozliczony we wskazanym roku akademickim. Przedmioty podpięte w ten
sposób znajdą się na dyplomie.

Każdy przedmiot uwzględniony w planie rocznym lub semestralnym powinien być
podpięty pod każdy aktywny w danym roku program, a na tymże programie – pod
bieżący etap. Jeśli podpięcia nie odzwierciedlają zatwierdzonego planu, należy je
skorygować zgodnie z nim.

Jak podpinać?
Przykład 1
Osoba realizująca jeden kierunek dyplomowy w ramach MISH ma tylko jeden program
odpowiadający temu kierunkowi np. osoba studiująca prawo w ramach MISH ma otwarty program SJPRK-PR-MISH. W takim przypadku każdy przedmiot uwzględniony w planie powinien być podpięty
pod program prawniczy (PR), a na nim pod etap. Osoby w podobnej sytuacji najczęściej nie potrzebują
pomocy przy podpięciach.
Przykład 2
Osoby realizujące więcej niż jeden kierunek dyplomowy, ale składające jeden plan podpinają
przedmioty zadeklarowane w planie pod wszystkie aktywne programy, a na każdym programie pod
bieżący etap. Np. osoba na III roku realizująca prawo i socjologię ma dwa programy: SJ-PRK-PR-MISH
i S1-PRK-SC-MISH. Przedmiot X zadeklarowany w planie należy podpiąć zarówno pod program
prawniczy (PR), jak i socjologiczny (SC), a na każdym z nich pod etap MISH-3.
Przykład 3
Osoby, które w bieżącym roku akademickim planują dwa egzaminy dyplomowe, składają dwa
plany i podpinają przedmioty zgodnie z tymi planami. Osoba na III roku realizująca filozofię i
socjologię ma dwa programy: S1-PRK-FF-MISH i S1-PRK-SC-MISH. Plany powinny się różnić jedynie
seminariami dyplomowymi, zatem przedmiot X (niebędący seminarium) musi być zadeklarowany w obu
planach i należy go podpiąć pod oba programy: filozoficzny (FF) i socjologiczny (SC), a na każdym z
nich pod etap MISH-3. Jeśli dyplomowe seminarium filozoficzne jest zadeklarowane tylko w planie
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filozoficznym, należy je podpiąć tylko pod program S1-PRK-FF-MISH, a na nim pod etap MISH-3.
Możliwe jest jednak zadeklarowanie tego samego seminarium w obu planach – wtedy przedmiot
będzie miał podwójne podpięcie; trzeba jednak pamiętać, że podejście do egzaminu dyplomowego
jest uzależnione od rozliczenia etapu, a więc – w przypadku podwójnego podpięcia - od zaliczenia
obu seminariów dyplomowych przed podejściem do choćby jednej z obron.

Przedmioty zewnętrzne
Przedmioty zewnętrzne (w tym zajęcia zrealizowane w ramach programów ERASMUS i MOST) nie
podlegają podpięciom – są powiązane z wybranym programem i etapem za pomocą tzw. decyzji.
Decyzja wiąże przedmiot zrealizowany poza UW z wybranym programem w roku, dla którego zostaje
utworzona.
Jeśli osoba na II roku prawa w ramach MISH wyjedzie na wymianę zagraniczną z programu Erasmus,
to przedmioty zaliczone w czasie wyjazdu wpisuje do planu MISH. W decyzji e-LA znajduje się lista
zajęć zagranicznych – po powrocie koordynator uzupełnia w niej oceny i zatwierdza ją. W ten sposób
przedmioty zagraniczne zostają powiązane z programem wyjazdu – SJ-PRK-PR-MISH oraz z etapem
na tymże programie MISH-2 oraz rokiem akademickim realizacji 2021/22.

Przedmioty zaliczone w poprzednich latach
Przedmioty zaliczone w poprzednich latach w ramach studiów MISH, a do tej pory nie uwzględnione
przy rozliczaniu etapu (czyli nie podpięte pod żaden wcześniejszy etap) można wprowadzić do planu
na rok bieżący i podpiąć odpowiednio z zapisem w planie – pod program i etap.
Zdarza się, że liczba ECTS za określone zajęcia może się zmienić. Do planu należy wpisać liczbę
punktów z roku akademickiego, w którym zostały zaliczone zajęcia. Przykład: student w roku ak.
2019/20 zalicza zajęcia X za 5 ECTS, ale nie wpisuje ich do planu. Wystawca zajęć w 2021 roku
wprowadza zmianę punktacji i zajęcia są odtąd warte 4 ECTS. Wpisując przedmiot X do planu na rok
2021/22 należy mu przypisać 5 ECTS.
Przedmioty zaliczone poza tokiem studiów MISH są włączane do toku studiów MISH na wniosek osób
studiujących tylko za zgodą Dyrektora ds. studenckich. Zgoda zawiera opis warunków na jakich można
je włączyć do planu (w razie potrzeby pomocą przy wyjaśnieniach będą Państwu służyć opiekunowie).
Szczegóły opisuje par. 13 Organizacji studiów.

Zmiana kierunku dyplomowego w trakcie studiów
Po zamknięciu niedokończonego kierunku dyplomowego i rozpoczęciu nowego nie ma potrzeby
korygowania podpięć, jeśli zmiana następuje po zamknięciu roku akademickiego.
Przykład: student na pierwszym roku realizuje kierunek dyplomowy etnologia w ramach MISH i ma
tylko jeden program S1-PRK-EAK-MISH, ale dobiera sobie pojedyncze zajęcia z socjologii. Rozliczając
pierwszy etap decyduje się na zmianę kierunku dyplomowego z etnologii na socjologię. W takim
przypadku zamykamy program etnologiczny po I etapie i otwieramy socjologiczny na II etapie. Nowy
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program jest kontynuacją starego, więc wszystkie zajęcia zrealizowane na I etapie zostaną włączone
do dyplomu programu będącego kontynuacją.
Dodanie kierunku dyplomowego w trakcie toku studiów wiąże się z koniecznością korekty podpięć,
której dokonują pracownicy administracyjni.
Przykład: student realizuje kierunek dyplomowy socjologia w ramach MISH przez pierwsze dwa lata
nauki, ale dobiera sobie zajęcia z filozofii i wpisuje je do planów na I i II roku. Przy rozliczaniu II etapu
wnioskuje o otworzenie kierunku filozofia w ramach MISH i zostaje wpisany na III etap na programie
filozoficznym i socjologicznym. Aby do nowego programu móc włączyć zajęcia zrealizowane w
poprzednich dwóch latach pracownik administracyjny MISH podepnie je pod program filozoficzny, a
na nim pod trzeci etap, ale w taki sposób, by nie liczyły się do średniej etapowej (bo już zostały
wykorzystane do średniej z poprzednich etapów), ale będą się liczyć do średniej z toku studiów). KOOS
III roku filozofii będzie wtedy zawierał min. 120 ECTS, które nie liczą się do średniej etapowej i nie
mniej niż 60 ECTS bieżącego etapu, które wejdą do średniej.

Kiedy podpinać?
To zależy 


Studenci, którzy samodzielnie rejestrują się na zajęcia przez USOSweb, w trakcie
rejestracji samodzielnie wskazują program, pod który chcą podpiąć przedmiot, by potem
również samodzielnie móc go podpiąć pod wskazany etap.
Osoby, które w ramach MISH realizują jeden kierunek dyplomowy, mogą zająć się
podpięciami samodzielnie. Osoby realizujące więcej niż jeden kierunek dyplomowy będą
potrzebowały pomocy pracowników sekretariatu MISH, ponieważ USOS nie pozwala
studentom na samodzielne podpinanie danych zajęć pod więcej niż jeden program.



Studenci zapisani na zajęcia przez koordynatora, w rejestracji karteczkowej etc. nie mają
możliwości samodzielnego zarządzenia podpięciami – o pomoc w korekcie należy poprosić
właściwego opiekuna administracyjnego w Kolegium MISH. Wysyłanie kilku/kilkunastu próśb
o podpięcia jest uciążliwe, dlatego w kwietniu opiekunowie administracyjni podepną wszystkim
studentom wszystkie zajęcia z bieżącego roku akademickiego pod aktywne programy. Dzięki
temu każda osoba studiująca będzie mogła samodzielnie dokonać podpięć pod etapy.

Warto zająć się podpięciami dopiero, gdy ostateczna wersja planu na dany rok
zostanie zatwierdzona.

Podania
Prośba o korektę podpięć nie wymaga złożenia podania – wystarczy ją skierować mailowo do
opiekuna administracyjnego.
Podania wymaga prośba o podpięcie zajęć z innego toku studiów – takie podanie należy złożyć
przez USOSweb do prof. Poławskiego.
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Rezygnacja z zajęć
Rezygnacja z zajęć na podstawie par. 32 Regulaminu Studiów nie wymagają odpięcia zajęć, ale
możliwe są tylko w czasie określonym przez kalendarz akademicki.

Studenci mają możliwość dokonania samodzielnie rezygnacji z przedmiotu w
semestrze zimowym 2021/22 do 21.01.2022 r., a w semestrze letnim do 3.06.2022 r.

Odpięcia
Ostateczny termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu pod program studiów jest
określony w kalendarzu akademickim i upływa 18.03.2022 r.
Opracowała Agnieszka Sobótka
31.12.2021r.

