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USOSWEB

1. 1. Rejestracja na zajęcia jest 
obowiązkowa i odbywa się 
poprzez stronę 
https://usosweb.uw.edu.pl

2. 2. Po zalogowaniu się do 
systemu, proszę wybrać 
zakładkę DLA STUDENTÓW, 
a następnie przejść do sekcji 
REJESTRACJA

https://usosweb.uw.edu.pl/


3. Po przejściu do sekcji REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY, 
pojawi się dedykowana Państwu lista przedmiotów

4. Układając własny plan zajęć, należy posługiwać się 
obowiązującym Państwa programem studiów, który jest 
dostępny na stronie Instytutu: 

https://www.iberystyka.uw.edu.pl/content/programy-
studiów

Przypominamy, że powinni Państwo samodzielnie 
rejestrować się zarówno na przedmioty obowiązkowe, 
jak i fakultatywne (do wyboru). 

5. Aby zapisać się na zajęcia, należy kliknąć symbol 
koszyka, który będzie dla Państwa aktywny od 
26.09.2021 r. od godziny 09:00. Pasek nad symbolem 
koszyka będzie pokazywał aktualny stan zapełnienia 
grupy.

https://www.iberystyka.uw.edu.pl/content/programy-studiów
https://www.iberystyka.uw.edu.pl/content/programy-studiów
https://www.iberystyka.uw.edu.pl/content/programy-studiów
https://www.iberystyka.uw.edu.pl/content/programy-studiów


Znaczenie 
symboli



KALENDARZ 
REJESTRACJI

Po wybraniu z listy naszej jednostki (Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, 33050000), pojawią się informacje dotyczące tur i terminów 
rejestracji dla oferowanych przez nas kierunków i poszczególnych etapów studiów. 

Ewentualne prośby o dopisanie ponad limit będą rozpatrywane przez Kierownika Studiów wyłącznie po zakończeniu rejestracji. Proszę nie 
zgłaszać próśb o dopisanie przed 5.10, nie będą one rozpatrywane. Bardzo prosimy o wybieranie grup z dostępnymi miejscami.

W skład kalendarza wchodzą poszczególne 

rejestracje, które dzielą się na tury. 

Każda tura ma określony czas otwarcia i 

zamknięcia. Aby go wyświetlić, należy wejść w 

zakładkę AKTUALNOŚCI, a następnie przejść 

do sekcji KALENDARZ REJESTRACJI. 



REJESTRACJA NA 
PRZEDMIOTY 

W SEMESTRZE 
ZIMOWYM 

2021/22

Rejestracja bezpośrednia do grup zajęciowych 
w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich 

rozpocznie się 26.09.2021r. o godzinie 09:00, 
a zakończy się 05.10.2021r. o godzinie 23:59.



REJESTRACJA ŻETONOWA

▪ Zapisy na przedmioty ogólnouniwersyteckie, lektoraty, zajęcia WF oraz przedmioty pedagogiczne (moduł 
dydaktyczny/nauczycielski) odbywają się poprzez stronę: https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/

▪ Harmonogram rejestracji żetonowych różni się od harmonogramu rejestracji na zajęcia oferowane przez ISIiI.

▪ Każdemu studentowi została przydzielona pula żetonów (300 OG, 240 LEK, 90 WF, 2 EGZ-JO  oraz 210PED). 

▪ Podobnie jak w przypadku rejestracji poprzez USOSweb, rejestracje żetonowe podzielone są na tury. Aby móc 
zapisać się na zajęcia, najpierw należy się zalogować, a następnie wybrać grupę, korzystając z przydzielonych 
żetonów.

▪ Rejestracja oznacza wydanie określonej liczby żetonów. Jeśli student nie wyrejestruje się z przedmiotu w 
terminie i nie zaliczy go, utraci żetony. 

▪ Jeśli student wykorzysta przypisany mu limit żetonów, a nie uzyska wymaganej programem studiów liczby 
punktów ECTS, będzie musiał złożyć prośbę o zwiększenie limitu żetonów, co wiąże się z koniecznością uiszczenia 
opłaty.

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/

