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REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY 

 

Po zalogowaniu się na stronie https://usosweb.ignatianum.edu.pl/ przejdź na zakładkę „Dla studentów” 

 

Następnie wybierz „Rejestracje” 

 

I „Rejestracje na przedmioty” 

 

W kalendarzu rejestracji znajdź rejestrację dla twojego kierunku i rocznika, zapoznaj się z jej opisem 

gdzie umieszczone są informacje ile przedmiotów powinieneś wybrać, a następnie „Przejdź do 

rejestracji” 
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W rejestracji możesz zarejestrować się do grupy zajęciowej ( ), wyrejestrować się ( ), nad 

koszykami zobaczysz stan zapełnienia grupy, możesz też sprawdzić opis przedmiotu klikając w jego 

nazwę, niektóre przedmioty mogą mieć przed nazwą znaczek i ( ) po najechaniu którego zobaczysz 

więcej informacji. 

Nie możesz zarejestrować się do grupy ( ), która jest już pełna ( ), chyba, że ktoś zwolni 

miejsce. 
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Po kliknięciu w ikonę rejestrującą w przypadku gdy przedmiot ma tylko jedną grupę, wyświetlony zostanie 

komunikat: 

 

Po odświeżeniu strony w panelu zapisów będzie widoczna ikona wyrejestrowania się z zajęć:  
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Po kliknięciu w nią można wyrejestrować się z zajęć  

 

Po zatwierdzeniu przyciskiem OK, wyświetlony zostanie komunikat: 

 

Po odświeżeniu strony ponownie pojawia się panel rejestracji i gdzie będzie można dokonać wyboru.  

Jeżeli przedmiot, na który prowadzone są zapisy ma kilka grup – informacja ta znajduje się na  panelu 

rejestracji w zaznaczonym miejscu:  

 

Po kliknięciu w ikonę rejestracji otworzy się strona z panelem wyboru grup zajęciowych, do których 

student może się zapisać 
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Należy zaznaczyć właściwą grupę a następnie kliknąć REJESTRUJ. 

Wyświetli się komunikat potwierdzający zapisanie do grupy  

 

A po odświeżeniu strony pojawi się widok:  

 

Aby zmienić grupę należy się wyrejestrować z przedmiotu i zarejestrować ponownie. Nie ma możliwości 

zmiany grupy będąc jednocześnie zarejestrowanym na przedmiot. 
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