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Instrukcja rejestracji do grup zajęciowych 

Logowanie do USOSWeb 

W polu adresu przeglądarki należy wpisać adres usosweb.amu.edu.pl 

 

Następnie otworzy się strona prezentowana poniżej, na której w prawym górnym rogu wybieramy 

„zaloguj się”. 

 

W ten sposób wyświetli się strona Centralnego Systemu Uwierzytelniania UAM 

W puste pola należy wpisać PESEL, oraz hasło ( dla osób przyjętych na pierwszy rok jest to hasło, takie 

jak na portalu kandydata, jeśli wcześniej nie zostało zmienione). Dane zatwierdzamy klikając 

„ZALOGUJ”. 
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W przypadku problemu z logowaniem do USOSWeb prosimy o kontakt z koordynatorami USOS 

Wydziału Studiów Edukacyjnych 

Zapomniane hasło - proszę skorzystać ze strony dostępnej na portalu Dla studenta -> USOS  

lub użyć poniższego adresu 

http://amu.edu.pl/wse/dla-studenta/dla-studenta/usos/zmiana-hasa-usosweb 

 

 

Po udanym logowaniu w prawym górnym rogu pojawi się imię i nazwisko osoby logującej 

 

 

 

 

 

 

Rejestracja do grup zajęciowych 

Z paska wybieramy zakładkę DLA STUDENTÓW 

 

 

 

Po wczytaniu strony należy wybrać „Rejestracja” 
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W kalendarzu rejestracji wyświetlą się wszystkie rejestracje, do których ma dostęp dany użytkownik,  

także rejestracje zakończone. Nie wszystkie przedmioty, na które należy się zarejestrować, znajdują 

się w tej samej rejestracji. W osobnych rejestracjach mogą być umieszczone: przedmioty wspólne dla 

wszystkich specjalności, przedmioty dla poszczególnych specjalności, seminaria, lektoraty itp.. 

Dodatkowo przy rejestracjach mogą się pojawić dodatkowe komentarze, powiązane z daną 

rejestracją. 

Przy wybranej rejestracji należy kliknąć „Przejdź do rejestracji” 

 

Aby zarejestrować się do grupy zajęciowej należy kliknąć ikonę koszyka z zieloną strzałką  

Możliwe jest sprawdzenie aktualnego zapełnienia grup zajęciowych przez kliknięcie  

Jeżeli zajęcia przedmiotu mają więcej niż 1 grupę wykładową lub/i konwersatoryjną pojawi się ekran 

wyboru grupy. 
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Po dokonaniu wyboru grup zajęciowych, należy kliknąć  

 

Zarejestrowanie do grupy zostanie potwierdzone komunikatem 

W przypadku braku pola  przy grupie oznacza to brak miejsc lub dana grupa zajęciowa jest 

dedykowana dla konkretnej specjalności (widać to w kolumnie Dedykacje jakie specjalności mają 

dostęp do danej grupy w przypadku braku wypisanych specjalności dostęp jest dla wszystkich do 

momentu wykorzystania miejsc w grupie) 
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Aby sprawdzić grupę zajęciowej do której się zapisaliśmy wybieramy w kalendarzu rejestracji, przy 

przedmiocie  lub 

 

 

Możliwe jest wyrejestrowanie się z grupy zajęciowej - w kalendarzu rejestracji należy kliknąć ikonę 

koszyka z żółtą strzałką 

 

 

 

Imię i nazwisko 


