REJESTRACJE STUDENTÓW – BEZPOŚREDNIE DO GRUP NA PRZEDMIOTY
W SYSTEMIE USOSWEB
Po zalogowani się w systemie USOSweb przechodzimy na zakładkę Dla studentów i następnie
na Rejestracje.

Na następnym ekranie widzimy rejestracje wraz z informacjami o:
- statusie rejestracji (czy w trakcie, zakończona lub zablokowana) i terminie jej trwania
- sposobie rejestracji, np.: rejestracja bezpośrednia do grup – odmiana „kto pierwszy”
- informacji o wymaganej ilości wyborów w danej rejestracji (liczba w czerwonej ramce)
- możliwości przejścia do listy przedmiotów w danej rejestracji poprzez (--> Przejdź do rejestracji).
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Aby zobaczyć jakie przedmioty dostępne są w danej rejestracji, należy kliknąć „

Przejdź

do rejestracji”.
Ukazana zostanie lista przedmiotów wraz z informacjami: jakiego cyklu dydaktycznego dotyczy
dany przedmiot, jakiego typu są dane zajęcia, ile jest grup zajęciowych oraz będzie dostępny przyciski
możłiwych do wykonania akcji:
- ikonka „ i ” pozwoli uzyskać szczegółowe informacje o danym przedmiocie
- ikonka „ listy ” pozwoli sprawdzić aktualnie zapełnienie grup zajęciowych
- ikonka „ koszyka ” umożliwia zarejestrowanie się na wybrany przedmiot

Po wybraniu przedmiotu i naciśnięciu przy nim ikonki „koszyka” ukazany zostanie komunikat,
który należy zaakceptować, aby móc wybrać grupę zajęciową (w przypadku rejestracji bezpośredniej do
grup zajęciowych ukazany zostanie komunikat – o niemożliwości późniejszego wyrejestrowania się).
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W nowym oknie otrzymamy listę grup zajęciowych z danego przedmiotu: z informacją o ilości
zapisanych już osób, jakie są limity minimalne i maksymalne możliwych do zapisania się, informacje
o dydaktyku prowadzącym grupę (jeśli już wiadomo kto będzie prowadzącym).

Następnie należy wskazać odpowiednią grupę zajęciową na którą chcemy dokonać rejestracji
poprzez zaznaczenie „ • ” po prawej stronie przy wybranej grupie i następnie nacisnąć przycisk „Rejestruj”.
Po pomyślnym dokonaniu rejestracji otrzymamy komunikat „Pomyślnie zarejestrowano na przedmiot”
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Poprawnie dokonana rejestracja na wybrany przedmiot będzie także widoczna poprzez podświetlenie
ikonki „koszyka” po wróceniu do listy przedmiotów dostępnych w danej rejestracji.
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