Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki

USOSweb – podpinanie przedmiotów pod etap
https://usosweb.ajd.czest.pl

Instrukcja zawiera podstawowe informację dla studentów jak podpiąć wybrane wcześniej
przedmioty do wyboru w systemie USOSweb.

UWAGA !!!
Jest to obowiązkowa czynność, aby mieć wybrane przedmioty na karcie
egzaminacyjnej.

DOTYCZY STUDENTÓW, KTÓRZY WCZEŚNIEJ REJESTROWALI SIĘ NA
PRZEDMIOTY WYDZIAŁOWE LUB OGÓLNOADEMICKIE np. swobodnego wyboru
(PSW), lektoraty (LEK) oraz zajęcia z wychowania fizycznego (WF).

Opracowanie:
Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki
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1. Logowanie do systemu.
Aby zalogować się do systemu USOSweb należy wejść na stronę https://usosweb.ajd.czest.pl
i wybrać menu DLA STUDENTÓW, a następnie przechodzimy do Centralnego Systemu
Uwierzytelniania, gdzie podajemy Login (PESEL) oraz hasło.

Po poprawnym zalogowaniu przechodzimy na zakładkę MÓJ USOSWEB:
Widzimy w górnej części ekrany w okienku PODPIĘCIA informację „Masz 2 niepodpięte
przedmioty”.
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Klikając powyższą informację i przechodząc na zakładkę Podpięcia widzimy wybrane
wcześniej przedmioty obowiązujące w semestrze zimowym w roku akad. 2013/2014
[13/14Z], które posiadają status NIEPODPIĘTY.

Możemy skorzystać z opcji „Zaznacz niepodpięte” – wtedy automatycznie zaznaczą nam się
wszystkie niepodpięte przedmioty.
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Następnie klikamy przycisk (po prawej stronie) ZBIORCZE PODPIĘCIE.
Wybieramy w nowym oknie opcje „Chcę podpiąć pod konkretny etap tego programu”,
czyli semestr na którym będą obowiązywać przedmioty
klikamy przycisk PODEPNIJ
ZAZNACZONE.

Wynik dokonania podpięć powinien być jak na rysunku poniżej:
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2. Odpinanie przedmiotów – źle podpiętych
Jeżeli pomyłkowo podpięliśmy swoje przedmioty pod kierunek, a nie pod konkretny etap
(semestr) to musimy to poprawić.

W tym celu klikamy link

odepnij przy każdym źle podpiętym przedmiocie.

Jeżeli kontynuując podpięcia (jak w punkcie 1) dojdziemy do momentu, w którym
będziemy chcieli podpiąć przedmioty, które mają dotyczyć np. semestru drugiego
(kolejnego) WP-P-L-02, a takiego etapu nie będzie na naszej liście oznaczać to będzie, że
nie jesteśmy jeszcze wpisani na ten semestr.
anuluj i wróć do listy podpięć.
Dlatego też musimy kliknąć link
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Aby sprawdzić swoje rozliczone etapy (semestry) klikamy zakładkę DLA STUDENTÓW
Moje studia.

Następnie wybieramy Zaliczenia etapów.

W tym miejscu widzimy swoje rozliczone etapy (brak zaliczenia semestru zimowego
13/14Z, X – w trakcie), dlatego też jeszcze nie możemy podpiąć wybieranych
przedmiotów na semestr letni 13/14L.
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Jeżeli po rozpoczęciu semestru i posiadaniu wszystkich zaliczeń
przedmiotów nadal nasz etap nie jest rozliczony to należy zgłosić się do
właściwego DZIEKANATU w celu wyjaśnienia !!!

