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USOSweb – Rejestracja na przedmioty wyrównawcze 

Zaloguj się do USOSweb (web.usos.agh.edu.pl). W zakładce Dla studentów kliknij w ikonę Rejestra-

cje. 

 

W okienku wyboru rodzaju rejestracji wybierz Rejestracje na przedmioty. 

 

Znajdź rejestrację na przedmioty wyrównawcze założoną dla twojego wydziału. Widzisz tury reje-

stracji wraz z terminami, w których tury będą się odbywać. Przejdź do rejestracji, aby wyświetlić do-

stępne przedmioty. 

 

https://web.usos.agh.edu.pl/
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USOSweb – Rejestracja na przedmioty wyrównawcze 

Wybierz przedmiot, na który chcesz się zapisać i kliknij ikonę koszyczka. Możesz zarejestrować się 

tylko na jeden przedmiot. 

(Jeśli nazwa przedmiotu ma postać „PW Matematyka, fizyka”, oznacza to, że kurs będzie obejmował 

zagadnienia z obu dziedzin.) 

 

Potwierdź swój wybór, klikając Kontynuuj. 

 

Złożenie prośby o rejestrację potwierdzone jest komunikatem: 
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USOSweb – Rejestracja na przedmioty wyrównawcze 

Możesz zarejestrować się tylko na jeden przedmiot. Jeśli chcesz zmienić swój wybór, musisz wyre-

jestrować się z przedmiotu, ponownie klikając w ikonę koszyczka. Możesz wtedy wybrać inny przed-

miot. 

DRUGA TURA 

W DRUGIEJ TURZE studenci zapisują się bezpośrednio do grup w przedmiotach, które wybrali 

w pierwszej turze. Jeśli nie brałeś udziału w pierwszej turze, nie będziesz mieć uprawnień, aby zareje-

strować się do grup. 

Terminy zajęć i sale podane są przy poszczególnych grupach – aby uzyskać podgląd bez rejestrowa-

nia się, kliknij ikonę listy . 

 

Zwróć uwagę na opis grupy oraz dedykacje – możesz rejestrować się do tych grup, które są prze-

znaczone dla twojego kierunku (w kolumnie dedykacja widnieje twój kierunek lub pole jest puste). 

Jeśli terminy zajęć odpowiadają ci, wróć do listy przedmiotów i kliknij w koszyk. Jeśli w przedmiocie 

założona jest tylko jedna grupa, zostaniesz do niej zarejestrowany. Jeśli w przedmiocie jest więcej grup, 

będziesz musiał wybrać spośród grup przeznaczonych dla twojego kierunku. Wyboru dokonujesz po-

przez zaznaczenie grupy (niebieska kropka) i kliknięcie przycisku Rejestruj. 
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USOSweb – Rejestracja na przedmioty wyrównawcze 

 

 

Jeśli żaden z terminów ci nie odpowiada i musisz zrezygnować z przedmiotu, 

nie rejestruj się w drugiej turze. Brak wyboru grupy zostanie potraktowany jak 

rezygnacja z uczestnictwa w kursie. 

W przypadku pytań bądź problemów proszę o kontakt z następującymi osobami: 

• Krzysztof Wajhajmer, tel. 12 617 51 22, e-mail: kwajhaj@agh.edu.pl 

• Jadwiga Okafor, tel. 12 617 32 64, e-mail: okafor@agh.edu.pl 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: pomoc-usos@agh.edu.pl 
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