
USOSweb: podpięcia  

 

Do obowiązków każdego studenta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zalicza się m.in.:  

podstawa prawna: Regulamin Studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 

 dokonywanie w systemie USOS, w ustalonych przez Uczelnię terminach, podpięć 

modułów pod właściwy program i etap studiów; 

 zgłaszania w ustalonych przez Uczelnię terminach w systemie USOS do rozliczenia 

zrealizowanych, wynikających z programu studiów, etapów kształcenia (opisane w 

oddzielnym dokumencie); 

 

Słowniczek pojęć: 

 program studiów to inaczej kierunek w wybranej formie i na określonym poziomie 

kształcenia, np. matematyka, studia stacjonarne pierwszego stopnia; 

 etap studiów to nic innego jak semestr studiów, np. pierwszy semestr studiów 

stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku matematyka; 

 podpięcie to przypisanie modułu, który realizujesz do programu i etapu, na którym 

aktualnie studiujesz. Podpięcia wykonywane w USOSweb niejako zastępują ręczne 

wypełnianie papierowych indeksów; 

 zgłoszenie programu do rozliczenia jest „elektronicznym” odpowiednikiem złożenia 

papierowego indeksu w dziekanacie, po uzyskaniu wszystkich wymaganych wpisów. 

Aby przystąpić do podpięcia modułów:  

1. wejdź na stronę https://usosweb.us.edu.pl/ 

2. zaloguj się poprzez Centralny System Uwierzytelniania Uniwersytetu Śląskiego; 

3. z poziomego menu umieszczonego w górnej części strony wybierz moduł DLA 

STUDENTÓW;  

4. z menu znajdującego się po lewej stronie lub spośród dostępnych kafli wybierz 

kategorię podpięcia. 

https://usosweb.us.edu.pl/userfiles/file/USOSweb_rozliczenie.pdf
https://usosweb.us.edu.pl/userfiles/file/USOSweb_rozliczenie.pdf
https://usosweb.us.edu.pl/


 

Na ekranie pojawi się lista wszystkich modułów, na które jesteś zarejestrowany/a. Moduły 

możesz podpinać pojedynczo, klikając przy wybranym module w link [ dodaj podpięcie ] lub 

zbiorczo, zaznaczając wybrane moduły a następnie naciskając przycisk ZBIORCZE 

PODPIĘCIE. 

 

Dodając podpięcie indywidualnie bądź zbiorczo należy wskazać, z jakim programem i etapem 

studiów chcesz powiązać wybrane moduły. Pamiętaj, że aby wybrane moduły zostały użyte do 

rozliczenia semestru, musisz je obowiązkowo podpiąć pod właściwy program i etap. 



 

Po dokonaniu podpięć upewnij się, czy na pewno wszystkie moduły objęte planem studiów są 

podpięte pod właściwy program i etap studiów. 

 

Jeśli powtarzasz moduł z poprzednich semestrów, podepnij powtarzany moduł pod warunkowo 

zaliczony semestr czyli ten, na którym dany moduł był wymagany w programie kształcenia. 

Jeśli realizujesz moduł awansem, podepnij go tylko pod program a w przyszłości uzupełnisz to 

podpięcie o właściwy etap studiów. 

Jeśli do programu studiów, na którym aktualnie studiujesz podpięte są moduły z innego 

kierunku lub stopnia studiów niezwłocznie zgłoś ten fakt w dziekanacie swojego kierunku. 


