
USOSweb: zgłoszenie programu do rozliczenia 

 

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 (opisane w oddzielnym dokumencie); 

 zgłaszania w ustalonych przez Uczelnię terminach w systemie USOS do rozliczenia 

zrealizowanych, wynikających z programu studiów, etapów kształcenia. 

 

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. 

Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń wymaganych w danym semestrze przychodzi czas na 

zgłoszenie programu do rozliczenia. Wykonanie tej czynności jest niezbędne aby pracownik 

dziekanatu mógł rozliczyć Cię z wymagań semestralnych oraz dokonać wpisu na kolejny 

semestr. Pamiętaj, że podstawowy termin na zgłoszenie programu do rozliczenia upływa z datą 

zakończenia sesji poprawkowej, po tym czasie Twój program zostanie zgłoszony do rozliczenia 

automatycznie blokując tym samym Tobie możliwość podpięcia modułów pod program i etap 

studiów. Jeśli otrzymałeś/aś zgodę na przedłużenie sesji egzaminacyjnej, wtedy termin na 

zgłoszenie programu do rozliczenia jest przez pracownika dziekanatu wydłużany do dnia 

zakończenia sesji. 

 

 

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


Aby zgłosić program studiów do rozliczenia:  

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 Zaliczenia etapów. 

 

Zanim zgłosisz program do rozliczenia warto upewnić się, czy spełniłeś/aś wszystkie 

wymagania – wyświetl szczegóły dotyczące rozliczanego semestru. 

 

https://usosweb.us.edu.pl/


Na stronie zawierającej szczegóły dotyczące rozliczenia wybranego etapu studiów możesz 

sprawdzić, czy spełniłeś wszystkie wymagania (przedmiotowe oraz punktowe) konieczne do 

zaliczenia semestru. 

 

Aby zgłosić program do rozliczenia należy powrócić do poprzedniej strony, używając 

odnośnika wróć do listy programów i etapów. 

Pamiętaj, że zgłaszając program do rozliczenia utracisz możliwość podpinania modułów pod 

program i etap dlatego tak ważnym jest, aby przed zgłoszeniem programu do rozliczenia 

upewnić się, że wszystkie moduły są prawidłowo podpięte. Warto również sprawdzić, czy 

wszystkie uzyskane przez Ciebie oceny zostały uzupełnione w USOSweb (zakładka DLA 

STUDENTÓW → Oceny końcowe).  



Jeśli wszystkie oceny znajdują się w systemie a moduły zostały przez Ciebie podpięte pod 

właściwy program i etap studiów zgłoś program do rozliczenia. 

 

W kolejnym kroku zostaniesz poproszony/a o potwierdzenie wykonania tej czynności, 

wybierając ZGŁOŚ potwierdzasz chęć zgłoszenia programu do ostatecznego rozliczenia. 

 

 



Efekt rozliczenia semestru przez kierunkowy dziekanat będzie widoczny w USOSweb, w 

zakładce DLA STUDENTA → Zaliczenia etapów. 

 


