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USOSweb  - logowanie

Adres strony: usosweb.uw.edu.pl

Logowanie: login - pesel, hasło - z IRK

Reset hasła: procedura “zapomniane hasło”, konieczne jest podanie adresu przypisanego w USOS jako podstawowy kontakt



USOSweb  - migracje, problemy, błędy

System USOSweb (dla prowadzących zajęcia oraz studentów) oraz USOS wymieniają informacje w ramach tzw. migracji danych

Migracje danych odbywają się codziennie ok. godz.: 4-5 rano

Dane wprowadzone do systemu USOS widoczne są w USOSweb następnego dnia (analogicznie USOSweb-USOS)

Wszelkie nieprawidłowości i nieścisłości danych w systemie USOSweb należy niezwłocznie zgłaszać. Im później problem zostaje 
zgłoszony tym mniejsze szanse na pozytywne rozwiązanie.

USOSweb  - problemy, błędy

Informacje w USOSweb należy na bieżąco weryfikować.

Po uzyskaniu informacji o załatwieniu sprawy, konieczne jest sprawdzenie w USOSweb czy wszystkie informacje są poprawne

Kwestia migracji jest szczególnie istotna w trakcie zapisów. Zgłoszenie problemu w dzień rozpoczęcia zapisów oznacza że nawet 
natychmiastowe rozwiązanie go nie umożliwi zapisu od momenty rozpoczęcia tury. 



USOSweb  - strona główna, podstawowe informacje

plan zajęć, 
tworzony 
automatycznie w 
oparciu o wybrane 
w rejestracji grupy

lista zarejestrowanych 
przedmiotów

skrót do katalogu - 
wyszukiwania 
informacji w USOSweb

ustawienia 
prywatności konta



USOSweb - katalog 

W zakładce katalog można wyszukiwać informacje o kursach prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim.
Wyszukiwanie jest możliwe zarówno po kodzie jak i po nazwie kursu.
W katalogu widoczne jest czy dany kurs odbywa się w danym semestrze (cyklu)
Po wyszukaniu, kliknięcie w nazwę kursu przenosi na stronę z sylabusem, informacjami, planem zajęć kursu



USOSweb - katalog 

Na stronie kursu dostępny jest sylabus zajęć oraz terminy grup.
Przed rejestracją wskazane jest zapoznanie się z poniższymi informacjami tak aby w zapisach wybrać interesujące przedmioty oraz 
wstępnie zaplanować siatkę zajęć. W trakcie zapisów konieczne jest jak najszybsze wybranie i zapisanie się do grup.



USOSweb - katalog 

W trakcie zapisów na kursy fakultatywne i specjalizacyjne, podejmując decyzję o wyborze przedmiotów należy w szczególności 
zapoznać się z informacjami w polu Założenia (opisowo), kryteria naboru. 
Spełnienie wymienionych kryteriów jest warunkiem efektywnego udziału w zajęciach.
Nie spełnienie wymogów może oznaczać problem lub brak możliwości zaliczenia kursu (brak podstaw), lub wręcz skutkować 
wypisaniem z grupy przez prowadzącego. 



USOSweb - podania

System USOSweb umożliwia składanie podań, w zakładce dla studentów należy wybrać ikonę “podania”

W systemie znajdują się wszystkie dotychczas złożone podania, wraz z odpowiedziami i decyzjami

Przy składaniu podania należy wskazać do kogo będzie ono zaadresowane (w przypadku studiowania więcej niż jednego kierunku)

W systemie dostępnych jest 21 tematów, jeżeli żaden z nich nie pasuje do składanej sprawy, należy wybrać inne

Po rozpatrzeniu należy dokładnie zapoznać się z decyzją. Zgody bardzo często są wydawane z warunkami które należy dodatkowo 
spełnić. Jeżeli nie zostaną spełnione - decyzja nie zostaje wykonana.



Rejestracje

Rejestracje na zajęcia Wydziału Psychologii odbywają się w USOSweb

Po kliknięciu w ikonę koszyka wyświetli się lista dostępnych rejestracji.
W ramach jednego semestru, dostępnych może być kilka rejestracji, na różne rodzaje kursów

Jeżeli na liście nie wyświetla się dany typ rejestracji, należy wysłać zgłoszenie na adres USOSWEB @ psych.uw.edu.pl,
Koniecznie z numerem indeksu oraz informacją do których przedmiotów potrzebny jest dostęp



Zapisy, lista rejestracji

Na stronie rejestracji znajdują się informacje o turach obowiązujących w ramach danej rejestracji
Zapisy możliwe są wyłącznie w trakcie otwartej tury zapisów

Aktywne dedykacje – w ramach zapisów 
obowiązują określone uprawnienia w 
dostępie do grup (np. program studiów, 
rok studiów)

Giełda – w trakcie tury zapisów możliwe 
jest zgłoszenie chęci wymiany grupy. Odmiana „kto pierwszy”

W trakcie tej rejestracji obowiązuje pierwszeństwo zapisów – 
decyduje moment wykonania zapisów. W trakcie rejestracji 
miejsca w większości grup zapełniane są w ciągu pierwszych 
kilku, kilkunastu sekund.



Zapis, przedmioty rejestracji

Po wejściu w odpowiednią rejestrację, wyświetli się lista dostępnych przedmiotów:

Stan zapełnienia grup

Możliwość zapisu na dany kurs

Informacja o grupach kursu

Tytuł kursu, kliknięcie przenosi 
na stronę w katalogu USOSweb 
na której znajdują się informacje 
o przedmiocie

Kliknięcie w ikonę koszyka 
z zieloną strzałką rozpoczyna 
zapisy na dany kurs



Zapisy, podpięcia

W przypadku kiedy na koncie znajduje się więcej niż 1 aktywnych programów 
studiów, system poprosi o wskazanie podpięcia – programu na którym dany kurs 
będzie rozliczany

Opcjonalnie można wskazać od razu etap pod który ma zostać wykonane 
podpięcie

Po wybraniu podpięcia, kliknięciu Zarejestruj i podepnij   zostaną wyświetlone grupy przedmiotu



Możliwość wyboru danej grupy sygnalizowana jest przez 
obecność ikony

Brak ikony oznacza brak możliwości zapisu. W tym 
przypadku jest to wyczerpanie limitu miejsc

Po wybraniu grupy należy kliknąć REJESTRUJ

Zapisy, wybór grupy

Udana rejestracja jest potwierdzona przez poniższy komunikat



Zapisy, dedykacje

W trakcie tury zapisów mogą obowiązywać dedykacje – oznaczone ikoną      na liście rejestracji.

Dedykacje - ograniczenia polegające na udostępnieniu danej grupy wyłącznie dla danego programu studiów. 

Możliwość zapisu do danej grupy potwierdza ikona przy grupie
oraz kod realizowanego programu studiów wyszczególniony pogrubionym drukiem 



Zapisy, giełda

W trakcie tury zapisów może być dostępny mechanizm giełdy - oznaczona ikoną      na liście rejestracji.

Zgłoszenie chęci wymiany i wybór nowej grupy dostępne jest po kliknięciu w ikonę 

Następnie należy wybrać nową grupę i zatwierdzić 

Udana wymiana sygnalizowana jest przez komunikat UWAGA
W giełdzie obowiązują te same ograniczenia co w rejestracji: 

limit miejsc, dedykacja. Możliwe jest zgłoszenie chęci wymiany 
do grupy z wykorzystanym limitem, ale przepisanie odbędzie 
się wyłącznie wtedy kiedy w docelowej zwolnią się miejsca



Zapisy, wyrejestrowanie

W trakcie tury zapisów może być dostępna opcja wypisania się z wybranej grupy – oznaczona ikoną      przy nazwie 
przedmiotu na który została wykonana rejestracja. 

Po kliknięciu w ikonę wyświetli się 
komunikat:

Poprawne wyrejestrowanie potwierdzane jest przez komunikat:

Dostępność, terminy, ograniczenia w samodzielnym wyrejestrowaniu określone są w dokumencie:
Szczegółowa organizacja roku akademickiego - http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/informator-studencki/ 
oraz na stronie informacyjnej o rejestracjach - http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/rejestracje-na-zajecia/

UWAGA!!!
Wypisanie z grupy jest ostateczne. Można ponownie zapisać się na przedmiot, ale wyłącznie pod warunkiem 

dostępności miejsc. Wypisanie się z wymaganego programem przedmiotu może skutkować problemami z zaliczeniem 
roku. 



Rejestracja na przedmioty I-go roku, rejestracja przez bloki

W ramach rejestracji na bloki, w I turze zapisów wybierany jest zestaw z góry określonych terminów obejmujących wszystkie przedmioty obowiązkowe, 
grupy seminariów i ćwiczeń.

Rejestacja na bloki jest dostępna dla wszystkich chętnych. Ułatwia ona ułożenie planu ponieważ nie ma konieczności samodzielnego wybierania grup 
osobno.

W ramach I tury, zapisów na bloki, obowiązują dedykacje (tryb dzienny i tryb wieczorowy)

Po zapisach I tury, wyniki zostaną przepisane do odpowiednich grup przedmiotów.
W II turze zapisów będzie możliwe wymienianie pojedynczych grup w ramach giełdy.
W ramach rejestracji na bloki dostępna jest ograniczona liczba miejsc, jest to tura nieobowiązkowa, dla chętnych.

Szczegółowa rozpiska, przypisanie grup przedmiotów do poszczególnych bloków znajdzie się na stronie:
http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/rejestracje-na-zajecia/



Rejestracja na przedmioty WF, lektoraty, ogólnouniwersyteckie

Zapisy odbywają się poprzez system rejestracji żetonowej - https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/

Logowanie do systemu odbywa się z wykorzystaniem 
tych samych danych co USOSweb.

W zakładce Rejestracje widoczne są wszystkie 
zdefiniowane zapisy. 

Rejestracje otwarte - wyłącznie aktualnie trwające 
zapisy. 

Jeżeli na liście nie ma 
wymaganych kursów, należy 
wyszukać je na stronie (np. przez 
hasło WF)



Rejestracja na przedmioty WF, lektoraty, ogólnouniwersyteckie - żetony

Do zapisów na przedmioty danego typu konieczne jest posiadanie odpowiednich żetonów

Stan żetonów na koncie można sprawdzić po zalogowaniu na stronie rejestracji, w zakładce Koszyk

Każdy student otrzymuje określoną pulę żetonów do wykorzystania w trakcie studiów. W przypadku braku żetonów 
konieczny jest kontakt z odpowiednią jednostką

LEK - Szkoła Języków Obcych UW
OG - dziekanat kierunku
WF - dziekanat kierunku



Rejestracja na przedmioty WF, lektoraty, ogólnouniwersyteckie - zapisy

Po znalezieniu odpowiedniej rejestracji wyświetli się lista grup przedmiotów 

Przejście do grupy wyświetli listę przedmiotów, następnie klikając w nazwę wyświetlą się dostępne grupy.
Zapisanie jest możliwe przez kliknięcie w ikonę koszyka

Jeżeli w grupie są wolne miejsca, na koncie są żetony odpowiedniego rodzaju i ilości, system dokonuje zapisów na 
kurs.



Przedmioty Wydziału Psychologii - kody zajęć, studia w języku polskim

2500-PL-PS-OB1Z-1 - Wstęp do psychologii

1 - 2500 - kod Wydziału Psychologii. Kursy rozpoczynające się od 2500 to przedmioty organizowane przez Wydział Psychologii
2 - PL - kurs w języku polskim
3 - PS - skrót programu studiów Psychologia 

2500-PL-PS-OB1Z-1 - Wstęp do psychologii

1 - OB - typ zajęć - przedmiot obligatoryjny
2 - 1/2/3/4 - rok studiów na którym obowiązuje dany przedmiot
3 - Z/L - semestr w którym przedmiot jest realizowany
4 - 1,2 itd. - liczba porządkowa

2500-PL-F(O/S)(x)-(l.p.) - (tytuł)
1 - F - typ zajęć - przedmiot fakultatywny
2 - O - kurs ogólnoakademicki / S - kurs stosowany
3 - x - numery “koszyków” grup fakultetów wg. starego 
programu studiów, informacja o dziedzinie wiedzy 
(opcjonalna)
4 - (liczba porządkowa)

1    2 3   4

1     2      3

1        2          3          4

1 - Psychologia Kliniczna
2 - Psychologia Poznawcza
3 - Biologiczne Podstawy Zachowania
4 - Psychologia Osobowości, emocji i motywacji oraz różnic indywidualnych
5  -Psychologia Wychowacza i Rozwoju
6 - Psychologia Społeczna
7 - Metodologia, Statystyka i Psychometria
8 - Zajęcia Interdyscyplinarne



1 - SP - typ zajęć - przedmiot specjalizacyjny
2 - numer specjalizacji. numer może być zapisany jako trzycyfrowy (3xx) lub jednocyfrowy (x)
3 - typ zajęć na specjalizacji - obligatoryjne lub fakultety (opcjonalne)
4 - (liczba porządkowa)

Przedmioty Wydziału Psychologii - kody zajęć, studia w języku polskim c.d.

2500-PL-SP(X)-(nr spec.)-(typ)(l.p.) (tytuł)
1                      2                      3             4



Komunikacja e-mail

Wszystkie maile wysyłane na Uczelnię muszą być wysyłane z adresu poczty studenckiej, lub innego systemu pocztowego zarządzanego przez jednostkę 
centralną lub Wydziały UW

Wszystkie maile muszą zawierać:
- numer indeksu
- imię i nazwisko
- dokładny opis problemu, jeżeli zgłoszenie dotyczy zajęć, konieczne jest wpisanie kodu zajęć oraz numeru grupy

W ramach możliwości - jedna sprawa = oddzielny e-mail

W przypadku dłuższej korespondencji - nie kasować treści poprzednich wiadomości, tak aby w jednym mailu tworzył się wątek z daną sprawą.

USOSWEB@psych.uw.edu.pl


