Podstawowe informacje na temat systemu USOS dla STUDENTÓW.
USOS ogólne informacje
USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) jest systemem informatycznym pozwalającym na
zarządzanie działalnością edukacyjną naszego Uniwersytetu.
USOS jest tworzony, utrzymywany i rozwijany przez konsorcjum polskich uczelni. (W tej chwili ponad 20 –
m.in. UW, UJ, UAM, AWF i inne)
USOS w ISNS
Osoby do kontaktu w ISNS w sprawach USOS:
a) studia dzienne i wieczorowe – Monika Rojek monika-rojek@tlen.pl (pokój 112)
b) studia zaoczne i uzupełniające – Iwona Misiak iwona@isns.uw.edu.pl (Sekretariat s. zaocznych)
c) koordynator ds. USOS w ISNS UW – dr Marcin Sinczuch m.sinczuch@uw.edu.pl
USOS w praktyce
System USOS ma trzy główne funkcje: 1) w formie usystematyzowanej dostarcza informacji o ofercie
dydaktycznej UW; 2) pośredniczy w organizacji zajęć dydaktycznych – umożliwia zapisywanie studentów na
zajęcia; 3) gromadzi informacje o przebiegu studiów każdego studenta (zaliczenia, oceny z egzaminów itp.).
Rejestracja na zajęcia za pośrednictwem USOS
1. Za pośrednictwem USOS można rejestrować się na lektoraty oraz WF w systemie żetonowym
2. Za pośrednictwem USOS można rejestrować się na zajęcia zgłoszone przez prowadzących jako
ogólnodostępne dla wszystkich studentów UW (tzw. OGUN-y) – studenci UW są zobowiązani do zaliczenia
pewnej puli zajęć spoza oferty ich macierzystego wydziału.
3. Za pośrednictwem USOS można rejestrować się na wybrane zajęcia ISNS.
4. Do wszystkich usług: rejestracja żetonowa, USOSweb, poczta studencka jest to samo hasło!
Rejestracja na zajęcia ISNS za pośrednictwem USOSweb i nowe zasady zaliczeń
1. W tym roku akademickim rejestracja na przedmioty w USOS dotyczy wyłącznie studentów studiów
dziennych – rejestrujemy się za pomocą USOSweb – czyli USOS w Internecie.
2. Rejestracja przez USOSweb dotyczy tylko wybranych przedmiotów, wszyscy studenci, którzy chcą
zapisać się na przedmioty należące do poniższych kategorii muszą to uczynić korzystając z USOSweb.
Kategorie przedmiotów do rejestracji przez USOSweb:
a) wszystkie przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku studiów licencjackich dziennych;
b) wszystkie fakultety ogólnodostępne (bez zalecanych w ramach ścieżek) na studiach dziennych i
wieczorowych.
UWAGA, jeśli w czasie trwania sesji rejestracyjnej (terminy sesji – patrz pkt. 5) nie można zarejestrować się
na dany przedmiot oznaczać to może dwie rzeczy a) jest to przedmiot na który rejestrujemy się w sposób
tradycyjny – wpisując się na listę na zajęciach po uprzednim uzgodnieniu z prowadzącym, b) limit miejsc
dostępnych został wyczerpany. Informacje o statusie przedmiotu i metodzie rejestracji są wyświetlane w
oknie USOSweb.
3. Rejestracji na zajęcia dokonujemy poprzez zalogowanie się w systemie USOS na stronie
https://www.usosweb.dak.uw.edu.pl/ za pomocą PESEL i wygenerowanego hasła dostępu, które już
państwo posiadają.
4. Szczegółowa instrukcja – jak się zarejestrować, krok po kroku jest dostępna m.in. tutaj:
http://www.wdinp.uw.edu.pl/usos/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8&Item
id=32 również w dziale pomocy https://www.usosweb.dak.uw.edu.pl/
5. Rejestracja jest możliwa w określonych terminach. W bieżącym roku akademickim (2007/2008) dla
studentów lat II do V terminy rejestracji na przedmioty prowadzone w ISNS to (1) 20.06.07 – 13.07.07; (2)
10.09.07 – 24.09.07; (3) – 8.10.07 – 22.10.07; studenci I roku powinni się zarejestrować w 2 terminach:
(1) 25.09.2007 - 28.09.2007 – do 11.00; (2) 28.09.07 – 11.10.2007
UWAGA! Proszę zwrócić uwagę, że daty końca rejestracji różnią się dla studentów różnych lat!!!

6. Osoby, które nie zarejestrują się w USOS na dany przedmiot nie będą mogły dostać z niego
ważnego zaliczenia, wpisu, oceny z egzaminu itp. – proszę o tym pamiętać, żadne „reklamacje” nie będą
w tym przypadku uwzględniane i nawet jeśli prowadzący wpisze omyłkowo zaliczenie osobie nie
zarejestrowanej na przedmiot w USOS – nie będzie ono honorowane.
7. Zasady rejestracji na zajęcia obowiązkowe do grup ćwiczeniowych dla studentów I roku. Rejestracja
internetowa do grup ćwiczeniowych odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy etap trwa od 25.09.2007 od
godziny 11.00 do 28.09.2007 do godziny 11.00. W tym czasie muszą zarejestrować się wszystkie osoby,
które akceptują termin zajęć grupy dziekańskiej, do której są przypisane. Wszystkie osoby spoza grup
dziekańskich, które w tym czasie dokonają rejestracji zostaną skreślone przez sekretariat ds. dydaktycznych.
Drugi etap trwa od 28.09.2007 od godziny 11.00 do 11.10.2007 do godziny 11.30. W tym czasie osoby,
którym nie odpowiada termin zajęć grup, do których są przypisane, mogą starać się zarejestrować do grup
ćwiczeniowych, w których pozostaną wolne miejsca.
8. W okresie rejestracyjnym można zmienić zdanie i wyrejestrować się z przedmiotu, ale należy pamiętać o
nieprzekraczalnym terminie 22.10.2007 – dla studentów lat II-V oraz 11.10.2007 dla studentów I-go
roku - wskazane są przemyślane decyzje
9. UWAGA – jeśli się zarejestrowaliśmy na przedmiot i nie wyrejestrowali z niego do końca ostatniej sesji
rejestracyjnej – oznacza to, że musimy go zaliczyć – brak zaliczenia jest traktowany jako ocena
niedostateczna.
10. Zaliczenie przedmiotów z rejestracją w USOSweb. Podstawą do zaliczenia jest wpis do protokołu
egzaminacyjnego w USOSweb, a nie do indeksu – jak to ma miejsce w przypadku przedmiotów z
tradycyjną formułą rejestracji. Protokół wypełnia prowadzący, który jest zobowiązany do zamknięcia go do
końca sesji poprawkowej każdego semestru. Oznacza to, że osoby, które w tym terminie nie spełnią
kryteriów zaliczenia/nie zdadzą egzaminu mają przedmiot nie zaliczony i nie ma możliwości uzyskania
zaliczenia po terminie zamknięcia protokołu. Jest to dosyć ważna – rewolucyjna zmiana. Prowadzący,
nawet jeśli bardzo będą chcieli nie będą w stanie zaliczyć „spóźnialskim” – nie pozwoli na to USOS.
11. Należy mieć cierpliwość – zdarza się, że serwery UW nie działają tak szybko jak byśmy tego oczekiwali.
Pomoc do systemu USOS
System USOS ma rozbudowany moduł pomocy, dostępny po zalogowaniu się na stronie
https://www.usosweb.dak.uw.edu.pl/. W przystępny sposób wyjaśnia on wszelkie techniczne aspekty
posługiwania się systemem. Isnieje także helpdesk. W innych, nie technicznych kwestiach można zwracać
się do osób zajmujących się USOS w ISNS UW.
Poczta studencka na serwerach UW
Przypominamy, iż zgodnie z rozporządzeniem rektorskim studenci UW mają obowiązek posiadania konta
poczty e-mail na serwerze UW. Tylko adres pocztowy na serwerze UW może służyć jako adres kontaktowy
w korespondencji z UW. Konto można założyć tutaj: https://poczta.student.uw.edu.pl/rejestracja/

Dr Marcin Sińczuch

