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CZYM JEST USOS?

USOS umożliwia szybki kontakt
między wykładowcami a studentami

USOS zastępuje papierowy indeks

USOS umożliwia składanie
wniosków oraz oświadczeń



SYNCHRONIZACJA
DANYCH

należy pamiętać o synchronizacji,
gdy będziemy zastanawiać się np.
dlaczego nie mamy wciąż dostępu
do rejestracji, do której zostaliśmy

dopisani

większość danych, które są
wprowadzane do USOS jest

widoczna po nocnej synchronizacji
danych

synchronizacja danych odbywa się
każdego dnia ok. 1 w nocy i wtedy

USOSweb jest niedostępny



TERMINY

należy pamiętać o dotrzymywaniu
terminów np. termin rejestracji na
zajęcia, termin złożenia wniosków

terminy są wyszczególnione m.in. w
Regulaminie Studiów, zarządzeniach

Dziekana Wydziału, a także
informuje o nich Biuro Obsługi

Studentów oraz Biuro USOS

terminy rejestracji są dostępne na
stronie internetowej Wydziału

(wfpik.amu.edu.pl)



INFORMACJE
informacje dotyczące działalności biura

USOS są dostępne na stronie internetowej
Wydziału (wfpik.amu.edu.pl) w zakładce

"Studia"->"Biuro USOS"

komunikaty wydziałowe oraz wiadomości od
wykładowców są wysyłane na pocztę
studencką (domena @st.amu.edu.pl),
dlatego bardzo ważne jest regularne

sprawdzanie tej poczty



POCZTA
UNIWERSYTECKA

komunikaty wydziałowe trafiają do zakładki
"Inne", zatem proszę o jej regularne

sprawdzanie

z wykładowcami oraz pracownikami
administracji powinniśmy kontaktować się
wyłącznie z poczty uniwersyteckiej; po

migracji systemu pocztowego wiadomości,
które są wysyłane z innych kont trafiają do

folderu "Wiadomości-śmieci" i nie są
odbierane



PODPIĘCIA
PRZEDMIOTÓW

podpięcie to przypisanie przedmiotu, na
który jesteśmy zapisani, do programu
studiów, który realizujemy i w ramach

którego będziemy się rozliczać

należy podpiąć wszystkie przedmioty pod
program oraz odpowiedni etap studiów

przedmioty prowadzone w semestrze
zimowym należy podpiąć do 30 kwietnia

br., natomiast przedmioty z semestru
letniego - do 31 października br.



ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW

w takich kwestiach jak dopisanie do
grupy ponad limit czy zmiana grupy

zajęciowej potrzebna jest zgoda
pełnomocnika ds. dydaktycznych i

ta decyzja jest dla mnie wiążąca

każdy problem jest do rozwiązania

niektóre sprawy zmuszają do
skontaktowania się z Centrum

Informatycznym, co powoduje, że
należy poczekać dłużej na
rozwiązanie danej kwestii



Wniosek o: miejsce w Domu Studenckim, stypendium socjalne, zapomogę, stypendium Rektora dla najlepszych
studentów.
Oświadczenie o dochodach.
Wniosek o wyrejestrowanie z egzaminu/fakultetu (dotyczy wykładów kursowych oraz wykładów i konwersatoriów
fakultatywnych).
Oświadczenie o zakończeniu sesji egzaminacyjnej (bez złożenia tego oświadczenia nie zostaniemy rozliczeni w
terminie przez Biuro Obsługi Studentów!).
Wniosek o powtarzanie niezaliczonego przedmiotu z jednoczesnym kontynuowaniem studiów na roku wyższym.
Wniosek o powtarzanie niezaliczonego przedmiotu bez kontynuowania studiów na roku wyższym.
Wniosek o wznowienie studiów.
Wniosek o uwzględnienie zaliczonych przedmiotów.
Wniosek o zaliczenie przedmiotów w kolejnych latach studiów.

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Pozostałe wnioski należy składać w wersji papierowej. Lista podań dostępna jest na Mapie Spraw Studenckich: Biuro
Obsługi Studentów | Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej (amu.edu.pl)

Dokumenty składane w USOSweb

https://wfpik.amu.edu.pl/studia/biuro-obslugi-studentow


Moduł składania podań oraz wniosków



zajęcia z Wychowania fizycznego kontaktujemy się ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM
(swfis.amu.edu.pl),
lektorat z języka obcego nowożytnego kontaktujemy się ze Studium Językowym UAM (p. Monika Waleńska-
Trybuś, lektorat@amu.edu.pl). 

W sprawie rejestracji na:

Rejestracja na zajęcia z Wychowania fizycznego/języka obcego
nowożytnego



mgr Agata Guzikowska
pokój 60 (parter)

 
Godziny otwarcia:

poniedziałek-środa: 10:00-15:00
czwartek: 11:30-15:00

piątek: nieczynne
 

agata.guzikowska@amu.edu.pl
tel. 61 829 46 98


