USOS dla zielonych
tutorial dla studentów I roku historii na
Uniwersytecie Jagiellońskim

Przygotowany przez Koło Naukowe Historyków Studentów UJ
USOS, czyli Uniwersytecki System Obsługi Studiów, jest głównym systemem obsługującym
tok studiów wszystkich studentów na naszym Uniwersytecie.
Niniejszy
tutorial
pomoże
Państwu
zapoznać
się
z systemem USOSweb
(https://www.usosweb.uj.edu.pl). Instrukcja składa się z dwóch części. W części pierwszej
wyjaśnimy program studiów i pokażemy, w jaki sposób należy poprawnie zarejestrować
się na zajęcia. Natomiast część druga dotyczy obsługi programu USOS, który wcale nie
jest taki straszny, jak go malują!
Uwaga! W tym roku akademickim doszło do licznych zmian w programie studiów
pierwszego stopnia. Prosimy o korzystanie z wersji aktualnej, umieszczonej na stronie
internetowej Instytutu Historii UJ (http://www.historia.uj.edu.pl/dla-studentow/programstudiow/program2017_2018). W razie dodatkowych pytań - studenci starszych lat z Koła
Naukowego służą pomocą – przed i w trakcie rejestracji będziemy na Państwa czekać
w lokalu Koła (s. 21, niski parter) w Collegium Witkowskiego. Będziecie mogli skorzystać
z naszych komputerów lub sieci Wi-Fi oraz rad starszych kolegów. Można też się z nami
kontaktować drogą mailową: knhsuj1892@gmail.com lub mfb1806@gmail.com. Zapraszamy
do śledzenia naszej witryny (http://www.knhs.hist.uj.edu.pl/) i profilu na Facebook’u
(https://www.facebook.com/pages/Ko%C5%82o-Naukowe-Historyk%C3%B3wStudent%C3%B3w-UJ/718275261535297), na którym to zamieścimy godziny naszych
dyżurów w lokalu Koła.
Serdecznie zapraszamy! 
Przygotowali: Kinga Trzcińska, Iga Okulska, Piotr Matura
Korekta: Agata Kwiatek
Aktualizował dla rocznika 2018/2019: Piotr Wożgin

Część I - Przedmioty i

ich wybór

Przedmioty epokowe
Przygodę z USOSem zalecamy rozpocząć od zapoznania się z programem
studiów.

W ciągu

pierwszego

roku

należy

zaliczyć

określoną

liczbę

przedmiotów

(60 punktów ECTS), w tym te związane ze starożytnością i średniowieczem (moduł H1.2.
i moduł H1.31 ).
Zajęcia w ciągu trzech lat studiów licencjackich opierają się na prostym schemacie:
konieczności zaliczenia

wykładu i konwersatorium z poszczególnych epok, osobno

z historii Polski i powszechnej.
Z oczywistych względów nie ma zajęć z historii Polski w cyklu starożytności. Zamiast nich
pojawia się moduł H1.0 - Archeologia2 . Należy zapisać się Historię starożytną ziem
polskich, jest to wykład prowadzony przez pracowników Instytutu Archeologii UJ, trwa
30 h (jeden semestr) i muszą Państwo wybrać, czy chcecie na niego uczęszczać w semestrze
zimowym czy letnim. Egzamin z tego przedmiotu ma formę pisemną.
H1.0 Wykład z historii starożytnej ziem polskich (do wyboru: 30 godz., I semestr lub 30
godz., II semestr, limit po 100 osób)
H1.0.1a dr hab. Jacek Poleski, dr hab. Wojciech Blajer, Historia starożytna ziem polskich
(I semestr)
H1.0.1b dr hab. Jacek Poleski, dr hab. Wojciech Blajer, Historia starożytnej ziem polskich
(II semestr)
Następnym krokiem jest wybór zajęć z Modułu H1.2 Historia Starożytna i Historia

Bizancjum. Muszą Państwo z niego wybrać dokładnie jeden wykład (!) i dwa
konwersatoria – jedno z dziejów Starożytnego Bliskiego Wschodu, Grecji i Rzymu (trzy
bloki, każdy po 20h), drugie z dziejów Bizancjum3 .

Strony 8-9 w Programie Studiów (dalej: PS).
Strona 7 w PS.
3
Uwaga! Jeszcze dwa lata temu nie było obowiązkowego konwersatorium z dziejów Bizancjum.
1
2

W module starożytność mają Państwo do wyboru aż trzy różniące się tematyką wykłady. Nie
ma żadnych zależności, na który z nich się rejestrujemy. Wybieramy go zgodnie z własnymi
zainteresowaniami. W tym roku akademickim będą to:
H1.2.1a prof. dr hab. Edward Dąbrowa, Świat grecki po Aleksandrze (30 godz., II semestr)
H1.2.1b dr hab. Sławomir Sprawski, Grecy i barbarzyńcy: relacje kulturowe i polityczne w
epoce archaicznej i klasycznej (30 godz., II semestr)
H1.2.1c dr hab. Michał Stachura, Cywilizacja i barbarzyństwo: powstanie i upadek
cywilizacji antycznej (30 godz., II semestr)

Nie ma żadnego powodu, dla którego mieliby Państwo zapisywać się na wszystkie trzy
wykłady. Należy po prostu wybrać jeden z nich, zarejestrować się na niego i zdać egzamin,
który

zazwyczaj

ma

formę

ustną.

Wszystkie

warunki zostaną przedstawione przez

prowadzącego.
Następnie należy wybrać dwa konwersatoria. Pierwsze z nich jest to konwersatorium
z dziejów Starożytnego Bliskiego Wschodu, Grecji i Rzymu. Zajęcia te składają się z trzech
modułów (odpowiednio: Starożytny Bliski Wschód, Grecja i Rzym), które prowadzone są
w wymiarze 20 h każdy (suma: 60h) przez różnych prowadzących. W tym przypadku głównie
należy zwrócić uwagę, żeby wybrać grupę, która nie pokrywa się z żadnymi innymi
zajęciami.
Konwersatorium z dziejów Starożytnego Bliskiego Wschodu, Grecji i Rzymu:
konwersatorium składa się z trzech modułów po 20 godz. każdy (Bliski Wschód – 20 godz.,
Grecja – 20 godz., Rzym – 20 godz.); (6 grup, limit grup 25 osób), zaliczenie na ocenę
dr Tomasz Grabowski (w sumie 160 godz.), dr Maciej Piegdoń (w sumie 160 godz.), mgr
Bartosz Kołoczek (w sumie 40 godz.)

Drugie z nich to konwersatorium z dziejów Bizancjum. W tym przypadku trzeba wybrać
odpowiedniego prowadzącego i również termin, który nie pokrywa się z innymi zajęciami.
H1.2.4 Konwersatorium z dziejów Bizancjum, (zaliczenie na ocenę, 30 godz., II semestr, 7
grup, limit grup 25 osób) dr hab. Michał Stachura (70 godz.), mgr Bartosz Kołoczek (140
godz.)

Uwaga! W związku ze zmianą programu studiów sprzed dwóch lat, studenci pierwszego roku
nie zdają już pisemnych egzaminów epokowych (jak było to dotychczas).

Na USOSie

pojawiają się jednak kontynuacje wcześniejszych programów – zobaczycie egzamin pisemny
z historii nowożytnej, XIX wieku i XX wieku, jednak Państwa to nie dotyczy.

Podsumowanie:
Należy zarejestrować się na:
 Przedmiot Historia starożytna ziem polskich (I lub II semestr) – punkt H1.2.0

w programie studiów,
 JEDEN z trzech wykładów z historii starożytnej – punkt H1.2 w programie studiów,
 przedmiot Konwersatorium z dziejów Starożytnego Bliskiego Wschodu, Grecji

i Rzymu – punkt H1.2.3 w programie studiów;
 przedmiot Konwersatorium z dziejów Bizancjum – punkt H1.2.3 w programie

studiów.

W następnym kroku przyjrzymy się Modułowi H1.3 – Historia średniowieczna.
Zajęcia z tego modułu należy wybrać analogicznie do modułu z historii starożytnej: jeden
wykład i jedno konwersatorium z historii powszechnej; jeden wykład i jedno konwersatorium
z historii Polski (łącznie dwa wykłady i dwa konwersatoria).
W przypadku historii powszechnej należy wybrać jeden z trzech wykładów (również ze
względu na własne zainteresowania):
H1.3.1a dr hab. Rafał Hryszko, Italia w wiekach średnich (wybrane zagadnienia) (30 godz.
II semestr)
H1.3.1b dr hab. Anna Waśko, Europa Pólnocna w Średniowieczu, (30 godz., I semestr)
H1.3.1c dr hab. Wojciech Mruk, Łacinnicy w Ziemi Świętej w średniowieczu (30 godz. II
semestr)

Oprócz wykładu z historii powszechnej należy zapisać się także na konwersatorium z historii
średniowiecznej powszechnej, prowadzone przez różnych pracowników naukowych:

H1.3.2a dr hab. Wojciech Mruk, Konwersatorium z historii średniowiecznej powszechnej
(2 grupy, 30 godz., I semestr)
H1.3.2b dr hab. Anna Waśko, Konwersatorium z historii średniowiecznej powszechnej
(2 grupy; 30 godz., I semestr)
H1.3.2c dr hab. Rafał Hryszko, Konwersatorium z historii średniowiecznej powszechnej
(3 grupy, 30 godz., I semestr)
Polecamy również sugerować się godzinami zajęć, by nie pokrywały się z innymi.
W przypadku historii Polski, należy wybrać jeden z dwóch wykładów:
H1.3.3a prof. dr hab. Krzysztof Ożóg, Odrodzone Królestwo Polskie w XIV-XV w. (30 godz.;
I semestr)
H1.3.3b prof. dr hab. Stanisław A. Sroka, Polska Piastów do końca XIII wieku (30 godz.;
I semestr)
Analogicznie jedno konwersatorium z historii Polski średniowiecznej:
H1.3.4a dr hab. Lidia Korczak, Konwersatorium z historii Polski średniowiecznej (3 grupy,
30 godz., I semestr).
H1.3.4b dr hab. Marek D. Kowalski, Konwersatorium z historii Polski średniowiecznej (3
grupy, 30 godz., I semestr)
H1.3.4d mgr Marcin Klemenski, Konwersatorium z historii Polski średniowiecznej (1 grupa,
30 godz., I semestr)

Podsumowanie:
Należy zarejestrować się na:
 JEDEN z trzech wykładów z historii średniowiecznej powszechnej (punkt H1.3.1

w programie studiów),
 JEDNO konwersatorium z historii średniowiecznej powszechnej (punkt H1.3.2

w programie studiów),
 JEDEN

z dwóch wykładów z historii średniowiecznej Polski (punkt H1.3.3

w programie studiów),
 JEDNO

konwersatorium

w programie studiów).

z

historii

średniowiecznej

Polski

(punkt

H1.3.4

Nauki Pomocnicze Historii
W końcu należy zarejestrować się na wykład i konwersatorium z Nauk Pomocniczych
Historii (jest to nazwa zarówno wykładu jak i konwersatorium). Wykłady prowadzone są
przez dwóch pracowników naukowych naszego Instytutu, a ich zakres tematyczny jest
tożsamy.

H1.1.1a dr hab. Zenon Piech, prof. UJ, Nauki Pomocnicze Historii (30 godz. I semestr).
H1.1.1b dr hab. Wojciech Drelicharz, Nauki Pomocnicze Historii (30 godz. I semestr).

Mimo

tego,

iż wykłady prowadzone są w semestrze zimowym, egzamin z Nauk

Pomocniczych Historii odbywa się w semestrze letnim. Konwersatoria natomiast trwają cały
rok akademicki (dwa semestry)

i są prowadzone przez różnych pracowników naukowych.

Należy wybrać jedno:
H.1.1.2a. dr hab. Wojciech Drelicharz, dr Piotr Rabiej, Nauki pomocnicze historii (I-II
semestr, 60 godz., 2 grupy).
H.1.1.2e. dr Andrzej Marzec, Nauki pomocnicze historii (I-II semestr, 60 godz., 1 grupa).
H.1.1.2f dr hab. Zenon Piech, prof. UJ., dr Andrzej Marzec, Nauki pomocnicze historii (I-II
semestr, 60 godz., 1 grupa).
H.1.1.2b. dr Piotr Rabiej, Nauki pomocnicze historii (I-II semestr, 60 godz., 1 grupa).
H.1.1.2c. dr Piotr Rabiej, dr hab. Marcin Starzyński, Nauki pomocnicze historii (I-II semestr,
60 godz., 1 grupa).
H.1.1.2d. dr hab. Marcin Starzyński Nauki pomocnicze historii (1 grupa, I-II semestr, 60
godz., 1 grupa)

Uwaga! Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie konwersatorium.

Warsztat historyka i przygotowanie do pisania prac akademickich
Kolejną istotną zmianą w programie studiów jest rezygnacja z dotychczasowego
Vademecum Historyka i zastąpienie go Warsztatem historyka i przygotowaniem do pisania
prac akademickich. Zajęcia trwają jeden semestr i mają formę konwersatorium. Należy
wybrać odpowiednią grupę, prowadzoną przez jednego z pracowników naukowych:
dr Jakub Muchowski: 1 grupa I semestr
dr hab. Henryk Słoczyoski; 3 grupy I semestr
dr Tomasz Grabowski, dr Maciej Piegdoo (1 grupa, 30 godz., II semestr)
mgr Bartosz Kołoczek (1 grupa, 30 godz., II semestr)
dr Anna Sobór Świderska, 30 h, konwersatorium, 2 grupy, II semestr
dr Arkadiusz Więch, 30h, 1 grupa, I semestr

Lektorat z języka łacińskiego
W przypadku lektoratu z języka łacińskiego należy zwrócić uwagę na wybór
pomiędzy grupami początkującymi (jeżeli stykają się Państwo pierwszy raz z tym językiem)
lub grupami zaawansowanymi (jeżeli już w szkole średniej mieli Państwo do czynienia
z łaciną). Zajęcia trwają przez cały rok akademicki i kontynuowane są na II roku studiów.
W zależności od prowadzącego zajęcia mogą odbywać się dwa razy w tygodniu po 45 min
lub raz w tygodniu po 1,5h.

W przypadku lektoratu z języka łacińskiego dokładnych

informacji udzielą Państwu prowadzący (dr hab. Marek Hermann lub dr Anna Mleczek) na
pierwszych zajęciach.

BHP
Informacja o tych zajęciach przekazana zostanie Państwu drogą elektroniczną na
skrzynki pocztowe (U-Mail) w systemie USOSweb. Egzamin z tego przedmiotu odbywa się
elektronicznie.

Wychowanie Fizyczne
Zapisu na te zajęcia dokonuje się w ramach rejestracji żetonowej w systemie
USOSweb

(https://www.usosweb.uj.edu.pl/ul/).

Informacja

odnośnie

do

Wychowania

Fizycznego zostanie Państwu dostarczona w pierwszym tygodniu studiów. Odbędzie się
spotkanie organizacyjne z prowadzącymi zajęcia, którzy udzielą dokładnej informacji na
temat oferty Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ oraz godzin, w jakich miałyby
odbywać się zajęcia. W przypadku niemożności uczęszczania na Wychowanie Fizyczne
należy zawiadomić o tym Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ przy ul. Piastowskiej
26 (wtedy otrzymają Państwo dalsze wytyczne).

Ochrona własności intelektualnej
Zajęcia te można wybrać w dowolnym roku studiów I stopnia (nie trzeba zaliczać
ich na pierwszym roku). Na zajęcia należy się zapisać w systemie USOSweb tylko w tym
roku, w którym zamierzają Państwo je odbyć. Dokładne informacje na ten temat zostaną
Państwu przekazane drogą elektroniczną.

Specjalizacje
Każdy student pierwszego roku musi dokonać wyboru jednej spośród dwóch
specjalizacji

(archiwistyczna

i

nauczycielska)

lub

jednej

specjalności

(antropologia

historyczna). Wybieramy więc albo specjalizację archiwistyczną, albo nauczycielską albo
antropologię historyczną (Alternatywa rozłączna!)
Specjalizacja archiwistyczna
Informacje podstawowe:
Limit miejsc: 75
Kierownik specjalizacji: dr hab. Wojciech Krawczuk

Praktyki: Praktyka archiwalna I stopnia (100 h) w archiwum państwowym, zakładowym, lub
innym, uzgodnionym z opiekunem praktyk. Praktyka I stopnia musi być zaliczona do końca
II roku studiów licencjackich. Opiekunem praktyk jest dr Adam Górski, do którego należy się
zgłosić, kiedy będziecie już o nich myśleli.
Uwaga!

Wszystkie

zajęcia

z modułu H1.9

przeznaczone dla pierwszego

roku są

obowiązkowe! Należy zapisać się zatem na:
4 wykłady
H1.9.1 dr hab. Wojciech Krawczuk, Wstęp do archiwistyki, dzieje archiwów i ich organizacja
(1 grupa, 30 godzin, I semestr).
Zaliczenie na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50 %
punktów przyznawanych za odpowiedzi. Pytania otwarte, w liczbie 5 – 10. (3 pkt ECTS).

H1.9.2a dr hab. Lidia Korczak, Historia ustroju Polski i administracji ziem polskich w epoce
staropolskiej (wykład, 30 godzin., I semestr).
Egzamin ustny. (4 pkt ECTS)

H1.9.2b dr hab. Krzysztof Daszyk, Historia ustroju Polski i ziem polskich w XIX i XX wieku
(wykład, 30 godzin, II semestr).
Egzamin ustny.(4 pkt ECTS)
H1.9.3 dr Arkadiusz Więch, Podstawy prawne archiwistyki (30 godzin, II semestr).
Zaliczenia na ocenę, na podstawie kolokwium. (2 pkt ECTS).

i jedno konwersatorium:
H1.9.4 dr Adam Górski, Archiwum zakładowe, (30 godzin, II semestr, 2 grupy, liczebność
grupy do 30 osób). (2 pkt ECTS)

Specjalizacja nauczycielska
Informacje podstawowe:

Limit miejsc: 65
Kierownik specjalizacji: dr Grzegorz Chomicki
Praktyki: Praktyka nauczycielska w szkole podstawowej odbywa się dopiero po ukończeniu
II roku studiów. Studenci I roku również nie odbywają zająć w Studium Pedagogicznym UJ.
Uwaga!

Wszystkie

zajęcia

z modułu H1.8

przeznaczone dla pierwszego

roku są

obowiązkowe! Należy zapisać się zatem na:
2 wykłady:
H1.8.1 prof. dr hab. Andrzej Nowak, Historia myśli politycznej (30 godzin, wykład, II semestr,
egzamin, 5 ECTS za wykład oraz konwersatorium – patrz tabela niżej -> stanowią dwie
uzupełniające się części).
H1.8.3 dr Marcin Jarząbek Wybrane zagadnienia z socjologii (30 godzin, wykład, I semestr
(2 ECTS, zaliczenie na ocenę).

i 4 konwersatoria:
H1.8.4 dr Krystyna Samsonowska, Media i ich społeczna rola (2 grupy, 30 godzin, I semestr,
3 ECTS, zaliczenie na ocenę)
H1.8.5 dr Grzegorz Chomicki, Podstawy wiedzy o państwie i prawie (2 grupy, 30 godzin,
konwersatorium, I semestr, 3 ECTS, zaliczenie na ocenę).

H1.7.1 dr Grzegorz Chomicki, Podstawy dydaktyki (2 grupy, 30 godzin, konwersatorium,
II semestr, 2 ECTS, zaliczenie na ocenę).
H1.8.2 dr hab. Henryk Głębocki, Historia myśli politycznej (2 grupy, 30 godzin,
konwersatorium, II semestr, limit 15-27 osób, zaliczenie na ocenę). Jest to konwersatorium,
w którym uzupełniane są treści przekazywane na wykładzie prof. Nowaka → patrz tab. wyżej.

Uwaga! Zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ odbywają studenci drugiego (!) roku. Moduł
ten nie dotyczy zatem studentów roku pierwszego.

Antropologia historyczna
Informacje podstawowe:
Limit miejsc: 40
Kierownik specjalności: dr Marcin Jarząbek
Praktyki: 100 godzin, opiekun praktyk dr Marcin Jarząbek
Na pierwszym roku trzeba zaliczyć:
3 wykłady:
H1.10.1 dr Jakub Szczepański, Historia filozofii (30 godzin, II semestr, 3 ECTS, egzamin)

H1.10.2 dr hab. Marcin Brocki, Antropologia (30 godzin, I semestr, 3 ECTS, egzamin)

H1.10.3 prof. dr hab. Krzysztof Zamorski, Historia antropologii historycznej (30 godzin, II
semestr, 2 ECTS).

2 konwersatoria:
H1.10.4 mgr Aleksandra Mróz, mgr Stanisław Witecki, Wstęp do antropologii historycznej
(2 grupy, 30 godzin, I semestr) (3 ECTS).

H1.10.5 mgr Dariusz Nikiel, Vademecum antropologa (2 grupy, 30 godzin, II semestr)
(2 ECTS)
i do wyboru jedne zajęcia z zakresu Historii codzienności: (30 godz, II semestr, limit – 20 osób,
2 ECTS):

H1.10.6a dr Wiktor Szymborski, Historia codzienności w średniowieczu: Miasta, wsie, zamki
i dwór papieski. Zmagania z czasem i przestrzenią na przykładzie średniowiecznych
wędrowców.
albo
H1.10.6b dr Rafał Szmytka, Historia codzienności w epoce nowożytnej. Wybrane zagadnienia

Podsumowanie
Zapisując się na zajęcia dla pierwszego roku pod żadnym pozorem nie należy:
 Zapisywać się na

więcej niż jeden wykład z danej części epoki: np. zapisujemy się

tylko na jeden wykład z historii średniowiecznej Polski i tylko na jeden wykład
z historii powszechnej średniowiecza,
 Zapisywać się więcej niż na jedną grupę danego konwersatorium w danej części
epoki: np. zapisujemy się tylko na jedną grupę w ramach konwersatorium z historii
średniowiecznej Polski i tylko jedną grupę w ramach konwersatorium z historii
powszechnej średniowiecza,
 Zapisywać się na zajęcia z innych epok niż starożytność i średniowiecze (NIE
ZAPISUJEMY SIĘ na nowożytność, historię XIX wieku i historię XX wieku),
 Zapisywać się na zajęcia ze specjalizacji, które są przeznaczone dla wyższych lat
studiów (NIE ZAPISUJEM Y SIĘ na zajęcia dla II i III roku),
 Zapisywać się na seminaria licencjackie. Ich wybór następuje dopiero podczas
rejestracji dla II roku,
 Zapisywać się na lektoraty z języka nowożytnego. Ich wybór następuje dopiero
podczas rejestracji dla II roku,
 Zapisywać się na zajęcia spoza Instytutu Historii.

Część II – Obsługa USOSweb i rejestracja na zajęcia
Przed rejestracją polecamy dokładne zapoznanie się z Programem Studiów dostępnym na
stronie Instytutu Historii i rozpisania sobie wybranych przez siebie zajęć, żeby wzajemnie się
na siebie nie nakładały.
Należy pamiętać, że student musi zaliczyć wszystkie zajęcia, na które się zapisze. Nawet te
nadprogramowe. Po zakończeniu rejestracji nie można już ani zapisywać się na zajęcia, ani
z nich wypisywać. By dokonać wszelkich zmian, należy złożyć odpowiednie podanie do
Dyrektora ds. Studenckich dr. hab. Piotra Wróbla z prośbą o wypisanie z zajęć lub zmianę
grupy. Jest to jednak rozwiązanie ostateczne, bo Pan Dyrektor nie musi wyrażać zgody na te
zmiany.

Rejestracja na zajęcia
Żeby zarejestrować się na przedmioty należy wejść na stronę: www.usosweb.uj.edu.pl
i zalogować się na swoje konto. Następnie musimy wejść w zakładkę „Dla Studentów”
i potem „Rejestracja”.

Po przejściu do „Rejestracji” i po pojawieniu się odpowiedniej opcji klikamy na „Przejdź do
rejestracji”

W tym momencie powinna pojawić się następująca tabelka (tutaj losowo wybrane
przedmioty):

Legenda:
1. Uwagę na pewno zwracają występujące tu symbole. Są to oznaczenia rejestracji.
Pasek u góry informuje o stanie zapełnienia grup. Zielona strzałka przy koszyku
oznacza, że mogą się Państwo zarejestrować się na przedmiot:

Poniższy symbol przedstawia sytuację identyczną do tej powyżej, czyli istnieje
możliwość zapisania się na dany przedmiot, przy czym w tym przypadku, pozostało
około 2/3 wolnych miejsc:

2. Koszyk z pomarańczową strzałką oznacza, że już zarejestrowali się Państwo na dany
przedmiot. Wszystkie miejsca są zapełnione. Istnieje możliwość wypisania się z tych
zajęć – można to zrobić, klikając na koszyk:

3. Szary

symbol z krzyżykiem oznacza,

że nie mają Państwo

uprawnień,

by

zarejestrować się na ten przedmiot:

4. Poniższy symbol oznacza, że wszystkie miejsca w danej grupie są zajęte. Możliwość
rejestrowania i wyrejestrowania się z przedmiotu jest zablokowana.

Aby dokonać rejestracji na zajęcia należy kliknąć na koszyk z zieloną strzałką. Jeśli chcemy
się wyrejestrować z wybranego wcześniej przedmiotu klikamy na koszyk z pomarańczową
strzałką.

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi danego przedmiotu należy wejść
w opcję „Strona przedmiotu”.

Wyświetlą się wtedy szczegóły przedmiotu, np. imię i nazwisko prowadzącego, godzina
zajęć, warunki zaliczenia itp. Bardzo istotne jest, aby zwracać uwagę, w którym semestrze
odbywa się dany przedmiot. Ma to na celu uniknięcie zapisów na kilka przedmiotów w tym
samym czasie.

Zwracamy uwagę tylko na trzy elementy, które na wyżej umieszonym obrazku zostały
oznaczone cyframi:
1 – semestr zimowy
2 – semestr letni
3 – cały rok
Przykładowa strona ze szczegółami przedmiotu:

Jeśli szukamy informacji na temat jakiegoś konkretnego przedmiotu czy któregoś pracownika
naukowego bardzo przydatną opcją jest katalog. Pełni on funkcję wyszukiwarki. W katalogu
wpisujemy interesującego nas pracownika i wtedy przechodzimy do zajęć, które prowadzi lub
przedmiot.

Podpięcia
Gdy dokonają Państwo rejestracji na zajęcia, bardzo ważnym jest podpięcie
przedmiotów pod konkretny etap studiów. Należy podpiąć go pod etap „Historia, stacjonarne
I stopnia”, a następnie „Pierwszy rok, historia”. Opcja „podpięcia” znajduje się w zakładce
„Dla studenta: Moje studia”.

Następnie pod kolejnymi przedmiotami należy kliknąć opcję: „dodaj podpięcie”:

Następnie należy podpiąć przedmiot pod etap studiów (krok po kroku):

I tak pod wszystkimi przedmiotami, na które dokonali Państwo rejestracji.
UWAGA!

Aktualizacja

USOSa

stworzyła

ułatwienie

dla

automatycznych

podpięć

przedmiotów. Pomoże to w szczególności tym, którzy maja więcej niż jeden program studiów
(studiują dwa kierunki).
Żeby ustawić domyślny program studiów,

musimy w zakładce „Podpięcia” wybrać

„Domyślny program”.

Następnie należy wybrać program, pod które mają być podpięte przedmioty, na które
rejestrujemy się w danej rejestracji.

Bez względu na to, czy studiujemy jeden czy dwa kierunki, po dokonanej już rejestracji, dane
przedmioty i tak trzeba podpiąć pod odpowiedni rok studiów, jak było to pokazane powyżej.

Plan zajęć
Po wejściu w zakładkę „Mój USOSweb” i następnie „Plan zajęć” możliwe jest
zobaczenie, jak wygląda ułożony przez nas plan zajęć. Tygodniowy plan pojawi się dopiero
po migracji danych, a semestralny widoczny jest już po dokonaniu rejestracji na zajęcia.

Taki pusty plan zajęć wyświetla się jeszcze przed

rozpoczęciem wszystkich zajęć

i w terminach od nich wolnych (np. w okresie ferii).
Poniżej umieszczamy przykładowy semestralny plan zajęć w semestrze zimowym

studenta

III roku historii specjalizacji nauczycielskiej.

Liczymy na to, że już pod koniec września poradzicie sobie z zapisami
śpiewająco . W razie dodatkowych pytań służymy pomocą.
~ Kinga, Iga i Piotr

