
USOSweb
Rejestracje



ADRESY:

• PSYCHOLOGIA.PL – strona Wydziału Psychologii

• USOSWEB.UW.EDU.PL - konto studenta, rejestracje na przedmioty 
obligatoryjne

• REJESTRACJA.USOS.UW.EDU.PL – rejestracja żetonowa (fakultety, 
specjalizacje, OG, lektoraty, WF)

• IT.UW.EDU.PL – usługi UW (poczta studencka, sieć wifi)



USOSWEB.UW.EDU.PL



POCZTA STUDENCKA I ZGŁASZANIE PROBLEMÓW

ZGŁASZANIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z SYSTEMAMI 
USOS, USOSWEB

1. Korespondencja musi być prowadzona z konta 
systemu pocztowego Uniwersytetu Warszawskiego, 
np. poczta studencka – (informacja: google.uw.edu.pl)

2. Wszystkie przesyłane zgłoszenia muszą zawierać:
- numer indeksu / pesel
- kod zajęć
- numer grupy

3. W przypadku dłuższej korespondencji proszę nie 
usuwać treści poprzednich wiadomości



WYBÓR REJESTRACJI



LISTA DOSTĘPNYCH REJESTRACJI WRAZ Z TERMINAMI SERII:
- Dostęp do rejestracji możliwy po nadaniu uprawnień



WYBÓR PRZEDMIOTU I PODPIĘCIA

Lista przedmiotów dostępnych w ramach danej rejestracji



Wybór programu pod który przedmiot ma zostać podpięty w trakcie rejestracji – wyłącznie w 
momencie studiowania kilku kierunków jednoczeście



WYBÓR GRUPY

ZAPISANYCH – aktualna liczba osób 
zarejestrowanych do danej grupy
LIMIT GÓRNY – maksymalna dopuszczalna liczba 
osób
PRÓŚB – (giełda) ilość zgłoszonych chęci wymian 
na grupę. Więcej niż 0 – kolejka.



UDANA REJESTRACJA DO WYBRANEJ GRUPY:



GIEŁDA

Liczba ZAPISANYCH musi być mniejsza niż LIMIT GÓRNY, jeżeli w ramach giełdy zostanie wybrana 
grupa wypełniona, wymiana będzie widniała jako PROŚBA. 
Zamiana zostanie wykonana jeżeli w grupie zwolni się miejsce, w kolejności próśb.





PRZEDMIOT 

GIEŁDA

REJESTROWANIE
WYREJESTROWANIE



BLOKI

• Przygotowane zestawy grup obligatoryjnych

• Rejestracja na przedmioty „jednym kliknięciem”

• Przedmioty i grupy pojawiają się w USOSweb dwa dni po zakończeniu 
serii rejestracji

• Wymiana bloków możliwa jest w trakcie III serii

• Wymiana pojedynczych grup przedmiotów możliwa będzie w IV serii 
zapisów (w ramach giełdy)



REJESTRACJA ŻETONOWA

Lista wszystkich dostępnych w systemie rejestracji:
Zapisanie na zajęcia możliwe pod warunkiem 
posiadania żetonów odpowiedniego typu.



Rejestracja dostępna pod 
warunkiem posiadania żetonów



KONTAKT

• USOSWEB@PSYCH.UW.EDU.PL

• (22) 55 49 737

• POKÓJ 46

mailto:USOSWEB@PSYCH.UW.EDU.PL


PRZYDATNE LINKI

• http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/rejestracje-na-zajecia/
informacje o rejestracjach 

• http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/informator-studencki/
dokumenty, program studiów, harmonogram roku

http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/rejestracje-na-zajecia/
http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/informator-studencki/

