Rejestracja dwuetapowa na moduły
Rejestracja składa się z dwóch etapów realizowanych w odrębnych turach rejestracji. Każda
tura określona jest poprzez daty początku i końca. Pierwszy etap rejestracji polega na
składaniu próśb o wpisanie na wybrany moduł lub moduły. Pozytywnie rozpatrzona prośba
umożliwia rejestrację do konkretnej grupy zajęciowej w drugim etapie rejestracji.
Poszczególne etapy rejestracji zostały opisane poniżej.

I etap – Składanie próśb o rejestrację na moduł
Na tym etapie rejestracji studenci składają prośby o zarejestrowanie się na określoną liczbę
modułów. Limity przy przedmiocie pełnią rolę orientacyjną, to znaczy na każdy moduł może
zarejestrować się (złożyć prośbę) dowolna liczba osób.
Po zakończeniu tury rejestracji, wszystkie złożone prośby o zarejestrowanie na moduły
zostaną przez pracowników wydziału poddane weryfikacji, czyli rozpatrzone pozytywnie lub
negatywnie. Weryfikacja będzie przebiegała na podstawie rankingu utworzonego w oparciu
o średnią z modułów uzyskaną w określonym przedziale czasowym.

1. Pozycja w rankingu
Przed przystąpieniem do procedury rejestracji student powinien sprawdzić swoją pozycję w
rankingu. Informacja ta dostępna jest w serwisie USOSweb w zakładce Dla studentów 
Rankingi (Rys. 1).

Rys. 1. Pozycja w rankingu

Szansa wygranej – jest to przybliżona szansa bycia lepszym od dowolnej innej, losowo
wybranej osoby z rankingu. Osoby na tej samej pozycji w rankingu mają równe szanse (50%)
wygranej ze sobą.
Jeżeli istnieje wątpliwość, że wyświetlana średnia nie została policzona prawidłowo, należy
zgłosić się do dziekanatu.
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2. Kalendarz rejestracji
Po zalogowaniu się na stronie USOSweb należy przejść do zakładki Dla studentów 
Rejestracje, w której wyświetlana jest lista rejestracji, do których student został uprawniony
(Rys.2).

Rys. 2. Lista rejestracji

3. Składanie prośby o rejestrację
Wybór aktywnej rejestracji (status: w trakcie), a następnie opcji Przejdź do rejestracji
umożliwia dostęp do listy modułów (Rys.3).

Rys. 3. Złożenie prośby o rejestrację

Przed przystąpieniem do rejestracji student powinien zapoznać się ze szczegółowymi
informacjami o rejestracji poprzez wybór przycisku
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(Rys. 4).

Ponieważ prośby o rejestrację będą weryfikowane na podstawie rankingu, warto skorzystać
z informacji o statystykach i wstępnie oszacować swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie
prośby poprzez porównanie limitu miejsc, liczby złożonych próśb oraz swojej pozycji
w rankingu.

Rys. 4. Statystyki rejestracji

Poprzez wybór opcji wróć do katalogu przedmiotów na wyświetlonej liście modułów,
student rejestruje się poprzez wybór ikony
składając tym samym prośbę. Ponieważ
uruchomiona procedura wymaga potwierdzenia, należy w wyświetlonym komunikacie
wybrać opcję Kontynuuj (Rys. 5).

Rys. 5. Potwierdzenie złożonej prośby o rejestrację

Jeżeli złożenie prośby przebiegnie pomyślnie ikona koszyka zmienia się na kolor czerwony.
W trakcie trwania tury rejestracji student może wyrejestrować się (wycofać prośbę) z danego
modułu i wybrać inny (Rys. 6).
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Rys. 6. Efekt złożenia prośby o rejestrację

 prośba została złożona z możliwością jej cofnięcia, w celu wyboru innego modułu
w czasie trwania tury rejestracji.
Ponieważ każdy student musi wybrać określoną liczbę modułów, nie jest wymagane
korzystanie z opcji priorytetów
, których nadanie w tym wypadku nie ma znaczenia, gdyż
wszystkie prośby traktowane są równorzędnie (priorytety nadawane są automatycznie
według kolejności składania próśb).

4. Koszyk
W koszyku można sprawdzić szczegółowe informacje o efektach rejestracji w danej turze na
wybrane moduły (Rys. 7):
 jesteś zarejestrowany (prośba zaakceptowana)
W następnej turze rejestracji student może wyrejestrować się z modułu tracąc jednocześnie
zaakceptowaną prośbę. Należy jednak pamiętać, iż każda kolejna prośba przechodzi od nowa
poprzez proces akceptacji. Być może nie będzie możliwości ponownego zarejestrowania.
 złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (oczekiwanie na akceptację)
 twoja prośba została odrzucona – możliwość rejestracji na moduł w kolejnej turze
 twoja prośba została odrzucona (permanentnie) – brak możliwości złożenia prośby
na moduł w kolejnych turach.
Używanie Koszyka jest wygodne, ponieważ daje możliwość dostępu z jednego miejsca do
listy modułów z różnych rejestracji, na które student zarejestrował się lub złożył prośbę.
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Rys. 7. Moduły w koszyku

II etap – rejestracja bezpośrednio go grup zajęciowych
W II etapie rejestracji mogą uczestniczyć tylko studenci, których złożone prośby o
zarejestrowanie na moduły zostały zaakceptowane. Należy pamiętać, iż na tym etapie nie
będzie możliwości zarejestrowania się bądź wyrejestrowania z modułu. Rejestracja
bezpośrednio do grup zajęciowych opiera się o zasadę „kto pierwszy ten lepszy”, czyli
decyduje kolejność zapisów, a nie pozycja w rankingu (inaczej niż w I etapie).
W przypadku, gdy student nie zarejestrował się na moduł w I etapie, powinien zgłosić się
do wyznaczonego koordynatora rejestracji.

1. Przegląd modułów
Przed rozpoczęciem rejestracji student powinien upewnić się czy prośby zostały
zaakceptowane w odniesieniu do wybranych modułów (status: Jesteś zarejestrowany
(prośba zaakceptowana)). Najbardziej przejrzystą formą wglądu jest koszyk dostępny
poprzez wybór zakładki Dla studentów  Koszyk (Rys. 8).
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Rys. 8. Lista modułów w koszyku

 możliwość rejestracji do grup zajęciowych
 prośba o rejestrację na moduł pomyślnie zaakceptowana

2. Rejestracja do grup zajęciowych
Wybór ikony
uruchamia procedurę rejestracji do grupy zajęciowej modułu. Po
wyborze numeru grupy opcja Rejestruj kończy proces (Rys. 9).

Rys. 9. Zatwierdzenie wyboru grupy zajęciowej

Opcja odśwież informuje studenta o pozycji w wybranej grupie zajęciowej (Rys. 10).
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Rys. 10. Liczba zapisanych studentów do grupy

W przypadku wyboru następnego modułu najkorzystniej jest za pomocą łącza wróć do
koszyka wyświetlić listę modułów rejestracji (Rys. 11).
Koszyk pokazuje moduły z ikoną symbolizującą aktualny stan rejestracji.

Rys. 11. Zawartość koszyka

Student w trakcie tury może zrezygnować z wybranej grupy zajęciowej
sobą wyrejestrowania z modułu.

co nie pociąga za

Jeżeli w trakcie rejestracji zostanie przekroczony limit miejsc w grupie, znacznik wyboru
grupy znika, a ikona

komunikuje o przekroczeniu limitu miejsc w grupie (Rys. 12).

7

Rys. 12. Przekroczenie limitu grupy zajęciowej
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