Bezpośrednia rejestracja na przedmioty i do grup zajęciowych umoŜliwia kaŜdemu uprawnionemu
studentowi zarejestrowanie się na wybrany przedmiot i grupę ćwiczeniową. Studenci podczas rejestracji
wybierają konkretne grupy i widzą natychmiast, czy zostali na nie zapisani.

W celu zarejestrowania się na zajęcia naleŜy zalogować się do systemu USOSweb, (usosweb.amu.edu.pl) z
poziomego menu wybrać opcję DLA STUDENTÓW, a następnie kliknąć na znajdujący się w środkowej
części ekranu napis Rejestracja. Zostało to pokazane na poniŜszym rysunku.

Na ekranie pojawi się pokazany poniŜej kalendarz rejestracji zawierający listę rejestracji. Lista zawiera tylko
te rejestracje, które są związane ze studiami zalogowanego studenta.

Po kliknięciu w „Przejdź do rejestracji” pojawia się lista przedmiotów przypisanych do wybranej
rejestracji. Przedmioty moŜna posortować alfabetycznie lub według cyklu dydaktycznego klikając na
nagłówek odpowiedniej kolumny.

Wybrana rejestracja moŜe składać się z wielu przedmiotów, które wyświetlane są na kilku stronach. Na
początku wyświetlanych jest tylko pierwszych 30 przedmiotów. Aby zobaczyć wszystkie przedmioty naleŜy
kliknąć na pokaŜ wszystko lub przechodzić kolejno po stronach poprzez kliknięcie na następna strona.

Przy nazwie kaŜdego z przedmiotów widnieje cykl dydaktyczny, w którym przedmiot jest uruchomiony
oraz informacja o rodzajach zajęć realizowanych w obrębie tego przedmiotu. W kolumnie Akcje znajdują się
następujące ikony:
•

- wyświetlenie aktualnego stanu zapełnienia wszystkich grup naleŜących do tego przedmiotu.
Najechanie myszką na pasek powoduje wyświetlenie informacji o liczbie osób zarejestrowanych i
limicie miejsc;

•

- wyświetlenie szczegółowej informacji o liczbie osób zarejestrowanych i limitach miejsc w
poszczególnych grupach zajęciowych. Ponadto strona zawiera informacje o prowadzących grupy
oraz terminach zajęć;
- wyświetlenie szczegółowych informacji o rejestracji;

•
•
•
•
•

- ikona informująca, Ŝe są wolne miejsca w danej grupie zajęciowej. Kliknięcie na ikonę
spowoduje zarejestrowanie się na przedmiot;
- ikona informująca, Ŝe nie ma wolnych miejsc w danej grupie zajęciowej.
- ikona informująca, Ŝe zalogowany student jest juŜ zarejestrowany na dany przedmiot.
Kliknięcie na ikonę spowoduje wyrejestrowanie z przedmiotu;
- ikona informująca, Ŝe zalogowany student jest juŜ zarejestrowany na dany przedmiot, jednak
nie ma moŜliwości wyrejestrowania z przedmiotu;

Po wybraniu ikony
przy przedmiotach, w ramach których istnieje tylko jedna grupa zajęciowa, system
od razu zarejestrowuje na dany przedmiot. W przypadku przedmiotów, w skład których wchodzi kilka grup
zajęciowych naleŜy dodatkowo wskazać interesującą grupę dla kaŜdego rodzaju zajęć i kliknąć przycisk
REJESTRUJ.
Po zakończeniu rejestracji wyświetlone zostaje potwierdzenie zarejestrowania:

W przypadku błędnego zarejestrowania się na przedmiot istnieje moŜliwość wyrejestrowania się z danego
przedmiotu. W tym celu naleŜy wejść do modułu Koszyk i kliknąć na ikonę
przedmiocie.

przy błędnie wybranym

