
Rejestracja na przedmioty HES z UBPO za 
pośrednictwem USOSweb



• Aby móc zalogować się do systemu USOSweb
należy posiadać kontro pocztowe w domenie 
student.agh.edu.pl 

• Uczelniany adres e-mail jest identyfikatorem 
w systemie USOSweb

 więcej info na temat pocztowego konta 
uczelnianego znajduje się pod linkiem:
https://panel.agh.edu.pl/newuser/newuser.php



• Logowanie: 
 pod adresem login.usos.agh.edu.pl
 w prawym górnym rogu znajduje się przycisk
-zaloguj się-



Strona logowania:



Po zalogowaniu:
 Przechodzimy do zakładki -Dla studentów -

 Wybieramy -Rejestracja-



Aby rozpocząć wybór przedmiotu(-ów) klikamy 
-przejdź do rejestracji-



Klik w koszyk: 
rejestracja na 
przedmiot

Sprawdzenie 
zapełnienia na 
przedmiocie i 
limitów

Klik w nazwę: info 
o przedmiocie, 
terminarz zajęć

Podpięcie 
pod 
program 
studiów

Informacja o bieżącej
rejestracji

Ekran po przejściu do rejestracji:

Szczegółowe info 
o liczbie 
zarejestrowanych 
osób i limitach 
miejsc w grupach 
zajęciowych

Wyrejestrowanie  
wybranego 
wcześniej 
przedmiotu



Procesy i zasady rejestracji/wyrejestrowania 
się/zmiany grupy zajęciowej:

 Rejestracja typu „kto pierwszy” – liczy się kolejność zgłoszenia 
 Aby zapisać się na przedmiot – klik w ikonę koszyka
 Poza zarejestrowaniu strzałka przy ikonie koszyka stanie się żółta
 Aby wyrejestrować się – ponowny klik w ikonę koszyka
 Jeśli przedmiot ma więcej grup zajęciowych – wskazujesz grupę (zob. 

slajd ekran wyboru grupy) i klikasz –rejestruj-
 Jeśli przedmiot ma więcej grup zajęciowych – możliwość zgłoszenia 

chęci zmiany grupy w ramach giełdy wymiany grup
 Po zakończeniu tury zapisów nie ma możliwości 

rejestracji/wyrejestrowania się/złożenia deklaracji zmiany grupy



Ekran wyboru grupy zajęciowej:

Wybór grupy



Giełda wymiany grup

Giełda wymiany grup:



Po przejściu do giełdy wymiany grup:



Giełda wymiany grup - zasady:

 Zgłoszenie chęci zmiany grupy dotyczy przedmiotów, które 
mają więcej niż jedną grupę zajęciową

 Zgłoszenie chęci zmiany grupy dotyczy studentów, którzy już 
zapisali się na przedmiot

 Nie ma możliwości zgłoszenia chęci dołączenia do grupy 
zajęciowej przedmiotu, który osiągnął górny limit uczestników, 
przez studenta niezapisanego na żaden przedmiot 

 Jeśli w grupie, do której chcesz się przenieść, jest miejsce – po 
zgłoszeniu chęci zmiany – zostajesz do niej przeniesiony 
automatycznie

 Jeśli aktualnie nie ma miejsc wolnych – obok grupy, do której 
chcesz się przenieść, pojawi się informacja o zgłoszonej 
deklaracji, z której możesz zrezygnować

 Pamiętaj, że mimo deklaracji, w przypadku niezwolnienia się 
miejsca, pozostajesz zapisany do grupy pierwotnie wybranej



Po złożeniu deklaracji zmiany grupy:


