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Rejestracja bezpośrednia do grup – odmiana z kolejką 
chętnych z uwzględnieniem rankingu 

W trakcie rejestracji studenci składają prośby o zarejestrowanie się na moduł i do grupy 
zajęciowej, zajmując tym samym miejsce w kolejce. W wyniku włączonej opcji ‘Czy tura 
dopuszcza przepełnienia’ system zezwala na zapisywanie się do kolejki chętnych pomimo 
przekroczenia limitu miejsc w grupie.  

Jeżeli w turze rejestracji został uwzględniony ranking, głównym kryterium wpływającym na 
kolejność studenta w kolejce będzie średnia ocen. Tym samym student z mniejszą średnią 
nigdy nie będzie na wyższej pozycji od studenta z wyższą średnią pomimo, iż ten pierwszy 
złożył prośbę wcześniej. Jeżeli jednak dwóch studentów ma taką samą średnią ocen, to 
pierwszy w kolejce będzie student, który wcześniej złożył prośbę. 

Po zakończeniu rejestracji administrator przelicza kolejkę, czyli system akceptuje prośby w 
poszczególnych grupach zajęciowych według rankingu (średniej ocen) i limitu w przypadku 
przepełnienia. Proces ten jest nieodwracalny. W następnych turach proces rankingu i kolejki 
będzie dotyczyć tylko tych studentów, którzy dotychczas nie zarejestrowali się jaki i tych 
którzy wyrejestrują się w celu zmiany modułu lub grupy zajęciowej. 

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 

Należy brać pod uwagę ranking, którego nazwa sugeruje powiązanie z rejestracją natomiast 
rankingi pomocnicze nie odgrywają tu żadnej roli. 
 
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. 
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Jeżeli istnieje wątpliwość, że wyświetlana średnia nie została policzona prawidłowo, należy 
zgłosić się do Dziekanatu. 

2. Kalendarz rejestracji 

Po zalogowaniu się na stronie usosweb.us.edu.pl wybór zakładki Dla studentów  
Rejestracje powoduje wyświetlenie listy rejestracji do których student został uprawniony 
(Rys. 2). 

 
 

 
Rys.  2. Lista dostępnych rejestracji 

 

Atrybuty rejestracji: 

 

  tura faworyzowana, czyli prośby studentów będą uwzględniane pod kątem ich 
  pozycji w rankingu; 

   wskaźnik modułów do wyboru (w przypadku braku atrybut nie występuje). 

3. Moduły rejestracji 

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

   wybranie tej ikony jest jednoznaczne ze złożeniem prośby o zarejestrowanie 
        (student zostaje dodany do kolejki chętnych); 

    łączna liczba miejsc w grupach zajęciowych modułu; 

  hipotetyczna pozycja w kolejce chętnych, którą zająłby student wybierając daną 
grupę zajęciową (Rys. 4).  

 

 
Rys. 4. Potencjalna pozycja w kolejce 

4. Zapisy do kolejki chętnych 

Po wybraniu modułu w ramach danej rejestracji i kliknięciu ikony  student musi 
zaznaczyć grupę zajęciową do której chce uczęszczać tylko w przypadku, gdy moduł ma 
więcej niż jedną grupę zajęciową. Wybór grupy potwierdza przycisk Zgłoś prośbę (Rys. 5).  
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Rys. 5. Wybór grupy zajęciowej 

Po zakończeniu procedury rejestracji należy opcją Odśwież sprawdzić swoją pozycję w 
kolejce chętnych, przy czym numer pozycji będzie zależny od numer na liście rankingu. 
Przykładowo student o wyższej średniej przesuwa na dalszą pozycję studenta o niższej 
średniej (Rys. 6). 
 

 
Rys.  6. Pozycja w kolejce po rejestracji 

5. Koszyk  

W koszyku można sprawdzić szczegółowe informacje o efektach rejestracji w danej turze na 
wybrane moduły (Rys. 7):  

   jesteś zarejestrowany (prośba zaakceptowana) 

   złożyłeś prośbę o zarejestrowanie z możliwością wyrejestrowania w trakcie tury 

   twoja prośba została odrzucona – możliwość rejestracji na moduł w kolejnej turze 

Mechanizm koszyka jest wygodny ponieważ student ma dostęp w jednym miejscu do listy 
modułów na które zarejestrował się lub złożył prośbę. 
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Rys. 7. Moduły w koszyku 

 


