
USOS - instruk
 

1. Logowanie do systemu USOS
 

Należy otworzyć przeglądarkę internetową

https://usos.up.wroc.pl 

Należy kliknąć przycisk "Zaloguj", który znajduje się w prawym górnym rogu strony.

instrukcja dla koordynatorów przedmiotó

1. Logowanie do systemu USOS 

worzyć przeglądarkę internetową i wpisać adres strony internetowej systemu USOS: 

zycisk "Zaloguj", który znajduje się w prawym górnym rogu strony.

cja dla koordynatorów przedmiotów 

i wpisać adres strony internetowej systemu USOS:  

 

zycisk "Zaloguj", który znajduje się w prawym górnym rogu strony. 

 



Zostaniemy przekierowani do osobnej strony logowania, gdzie należy zalogować się tak jak do 

systemu EOD, jednak bez frazy "upwr

Domyślne dane do logowania 

- login: pierwsza litera imienia i nazwisko (pisane wszystko razem małymi literami, bez spacji)

- hasło: mała pierwsza litera imienia, 8 pierwszych cyfr PESEL, wykrzyknik (pisane razem bez przerwy)

Następnie należy kliknąć przycisk "Zaloguj".

W przypadku poprawnie wykonanej operacji logowania, przeglądarka automatycznie przekier

na stronę https://usos.up.wroc.pl. W prawym górnym rogu strony p

Uwaga: w przypadku jeśli zamiast imienia i nazwiska pojawi się napis: użytkownik nieznany, należy 

zgłosić takie zdarzenie na adres mailowy: edziekanat@up.wroc.pl 

 

 

 

 

 

 

 

ani do osobnej strony logowania, gdzie należy zalogować się tak jak do 

upwr\" w loginie. 

: pierwsza litera imienia i nazwisko (pisane wszystko razem małymi literami, bez spacji)

hasło: mała pierwsza litera imienia, 8 pierwszych cyfr PESEL, wykrzyknik (pisane razem bez przerwy)

ie należy kliknąć przycisk "Zaloguj". 

W przypadku poprawnie wykonanej operacji logowania, przeglądarka automatycznie przekier

na stronę https://usos.up.wroc.pl. W prawym górnym rogu strony pojawi się nasze imię i nazw

Uwaga: w przypadku jeśli zamiast imienia i nazwiska pojawi się napis: użytkownik nieznany, należy 

zgłosić takie zdarzenie na adres mailowy: edziekanat@up.wroc.pl  

ani do osobnej strony logowania, gdzie należy zalogować się tak jak do 

: pierwsza litera imienia i nazwisko (pisane wszystko razem małymi literami, bez spacji) 

hasło: mała pierwsza litera imienia, 8 pierwszych cyfr PESEL, wykrzyknik (pisane razem bez przerwy) 

 

W przypadku poprawnie wykonanej operacji logowania, przeglądarka automatycznie przekieruje nas 

ojawi się nasze imię i nazwisko.  

Uwaga: w przypadku jeśli zamiast imienia i nazwiska pojawi się napis: użytkownik nieznany, należy 



2. Wprowadzanie ocen i  wydruk protokołów
 

Uwaga! Wprowadzać oceny mogą tylko 

koordynatorzy przedmiotu. 

Po zalogowaniu należy przejść do 

Następnie należy wybrać jeden z przedmiotó

wydrukować protokół. 

 

Uwaga! Każdy prowadzący powinien widzieć te protok

Protokoły które dotyczą studentów wyższych lat (w USOS wstawiane są oceny studentom którzy 

rozpoczęli studia od semestru 2015/16 zimowego)

należy wpisać w starym systemie: 

i  wydruk protokołów 

Wprowadzać oceny mogą tylko osoby przypisane do przedmiotu przez Dziekanat jako

Po zalogowaniu należy przejść do zakładki "Dla pracowników" i wybrać pozycję "Protokoły".

wybrać jeden z przedmiotów dla którego chcemy wprowadzić oceny lub 

Uwaga! Każdy prowadzący powinien widzieć te protokoły do których jest przypisany jako prowadzący. 

Protokoły które dotyczą studentów wyższych lat (w USOS wstawiane są oceny studentom którzy 

rozpoczęli studia od semestru 2015/16 zimowego) należy zignorować -oceny dla tych studentów 

pisać w starym systemie: https://pluton.up.wroc.pl/ 

przez Dziekanat jako 

i wybrać pozycję "Protokoły". 

 

w dla którego chcemy wprowadzić oceny lub 

isany jako prowadzący. 

Protokoły które dotyczą studentów wyższych lat (w USOS wstawiane są oceny studentom którzy 

oceny dla tych studentów 



Po wybraniu przycisku "wyświetl/edytuj" pojawi się lista protokołów dla danego przedmiotu. Należy 

kliknąć przycisk "zastosuj", aby p

 

Po kluknięciu przycisku "zastosuj" nastąpi otwarcie "edycji protokołu".

Po wybraniu przycisku "wyświetl/edytuj" pojawi się lista protokołów dla danego przedmiotu. Należy 

aby przejść do wpisywania ocen - pełny protokół (dla koordynatora)

sku "zastosuj" nastąpi otwarcie "edycji protokołu". 

 

Po wybraniu przycisku "wyświetl/edytuj" pojawi się lista protokołów dla danego przedmiotu. Należy 

pełny protokół (dla koordynatora) 

 



Dla każdej z osób należy wprowadzić wybraną z listy rozwijanej ocenę.

Dokonane zmiany należy zapisać przyciskiem

tego przycisk "Cofnij zmiany". 

 

 

Dla każdej z osób należy wprowadzić wybraną z listy rozwijanej ocenę. 

Dokonane zmiany należy zapisać przyciskiem "Zapisz", lub w przypadku błędów - 

 

 

 usunąć, służy do 

 



Wydruk protokołu można uzyskać przez kliknięcie przycisku "drukowanie protokołu".

Menu "Drukowanie protokołu" pozwala na 

lub zatwierdzić przyciskiem "Drukuj".

 

 

Wydruk protokołu można uzyskać przez kliknięcie przycisku "drukowanie protokołu".

Menu "Drukowanie protokołu" pozwala na ewentualne dopasowanie wydruku, można je pominąć, 

Drukuj". 

Wydruk protokołu można uzyskać przez kliknięcie przycisku "drukowanie protokołu". 

 

wydruku, można je pominąć, 

 



Po kliknięciu przycisku "Drukuj", powinno pojawić się okno dialogowe z zapytaniem czy 

zapisać/otworzyć wydruk protokołu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po kliknięciu przycisku "Drukuj", powinno pojawić się okno dialogowe z zapytaniem czy 

zapisać/otworzyć wydruk protokołu.  

Po kliknięciu przycisku "Drukuj", powinno pojawić się okno dialogowe z zapytaniem czy 

 



3. Ostateczne zatwierdzanie protokołu
 

Do ostatecznego zatwierdzenia protokołu służy przycisk "zatwierdzanie protokołów". 

Uwaga! Protokół zatwierdzony nie może już b

 

Ostateczne zatwierdzanie protokołu 

Do ostatecznego zatwierdzenia protokołu służy przycisk "zatwierdzanie protokołów". 

nie może już być edytowany przez koordynatora. 

Do ostatecznego zatwierdzenia protokołu służy przycisk "zatwierdzanie protokołów".  

 

 


