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Zarządzenie nr 53/AZ/2021
JM Rektora
Akademii Zamojskiej
z dnia 15 grudnia 2021 roku
w sprawie zasad zapisów studentów na specjalności oraz zajęcia do wyboru

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. 2021, poz. 478 z późn. zm.) oraz § 21 pkt. 5 Regulaminu studiów Akademii
Zamojskiej zarządzam, co następuje:

§1
Wprowadzam zasady zapisów studentów na specjalności oraz przedmioty do wyboru według
załącznika.
§2
Traci moc Zarządzenie nr 48/2013 JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Szymona Szymonowica w Zamościu z dnia 18 października 2013 r. w sprawie zasad zapisów
studentów na specjalności/specjalizacje oraz zajęcia do wyboru.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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ZASADY ZAPISÓW STUDENTÓW NA SPECJALNOŚCI
ORAZ ZAJĘCIA DO WYBORU W AKADEMII ZAMOJSKIEJ
1. Zasady dotyczą zapisów studentów na: specjalności oraz przedmioty do wyboru (w tym
wychowanie fizyczne, lektoraty, przedmioty fakultatywne).
2. Zapisy na specjalności realizowane są w oparciu o deklarację (Załącznik nr 1) obejmującą
wszystkich studentów danego kierunku, przy czym uruchomienie danej specjalności
uzależnione jest od liczby studentów dokonujących danego wyboru.
3. W ramach zajęć wychowania fizycznego tworzone są grupy tematyczne z podziałem na
dyscypliny takie jak: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, tenis stołowy, lekka atletyka,
pływanie, aqua aerobic, fitness-aerobic, ćwiczenia gimnastyczne i siłowe , zajęcia wyjazdowe
w tym: kajaki, jazda na rowerze, gry i zabawy terenowe. Zasady zapisów do grup tematycznych
określa Regulamin Studium Wychowania Fizycznego.
4. Zasady zapisów na lektoraty zgodnie z określonym rodzajem lektoratu w programie studiów,
określa Regulamin Studium Języków Obcych.
5. Zapisy na przedmioty fakultatywne (do wyboru) poprzedzane są stanowiskiem wyrażonym
przez samorząd studentów danego kierunku, przy czym uruchomienie danego przedmiotu
dokonywane jest u prowadzących dany przedmiot na listach przygotowanych przez Sekretariaty
Instytutów według zasady wyczerpania limitu miejsc.
6. Terminy, limity miejsc zapisów ustalone przez Dyrektora Instytutu i zatwierdzone przez Prorektora
ds. kształcenia przekaz uje studentom pracownik Sekretariatu Instytutu.

Załącznik nr 1

Zamość, dnia, …………………..

………………………………
/nazwisko i imię studenta/

Nr albumu .........
Rok studiów ……..

DEKLARACJA
wyboru specjalności

Niniejszym deklaruję wybór następującej specjalności na kierunku
..............................................., /wybór należy otoczyć kółkiem/:

.
•

...............................

/podpis studenta/

