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Strona 2 z 8 - Rejestracje żetonowe w USOSweb 

Serwis USOSweb umożliwia rejestrację na przedmioty swobodnego wyboru (PSW), lektoraty (LEK) 

oraz zajęcia z wychowania fizycznego (WF). 

Aby dokonać rejestracji należy wybrać menu DLA STUDENTÓW -- > Rejestracja 

 

Rysunek 1 - Lokalizacja przycisku "Rejestracja" w USOSweb 

 

Wybieramy Rejestracje żetonowe (w menu bocznym po lewej stronie okna również znajduje się 

bezpośredni odnośnik na REJESTRACJE ŻETONOWE) 

 

Rysunek 2 - Menu "Wybierz rodzaj rejestracji", oznaczono "Rejestracje żetonowe" 

https://usosweb.ujd.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/index#rejestracje_box
https://usosweb.ujd.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/zetony/index
https://usosweb.ujd.edu.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracjeZetonowe


 

  

 

Strona 3 z 8 - Rejestracje żetonowe w USOSweb 

W kolejnym kroku w domyślnym widoku widzimy dostępne rejestracje w których możemy brać 

udział. 

Zaznaczenie opcji „Wyświetlaj niedostępne rejestracje” spowoduje pokazanie wszystkich rejestracji. 

 

Wybieramy odpowiedni rodzaj rejestracji i klikamy → Przejdź do rejestracji  

 

Rysunek 3 - Widok okna przeglądarki na stronie USOSweb, oznaczono czerwoną ramką przycisk "Przejdź do rejestracji" 

 

Rejestracje z tzw. „mikroturami” są aktywne tylko przez określoną jednostkę czasu 

(3 minuty) i tylko w tym momencie można się rejestrować / wyrejestrować na zajęcia.  

 

Rysunek 4 - Pasek postępu ze stanem: rejestracja aktywna 

  



 

  

 

Strona 4 z 8 - Rejestracje żetonowe w USOSweb 

Po „mikroturze” nastąpi 1 minutowa przerwa na przeliczenie wyników zapisów przez system. Po 

przerwie rozpocznie się nowa „mikrotura” i tak na przemian do zakończenia całej tury zapisów. 

 

Rysunek 5 - Pasek postępu ze stanem: przerwa w rejestracji 

 

Zapisując się zaznaczamy interesujący nas przedmiot 

 

Rysunek 6 - Na zdjęciu oznaczono czerwoną ramką wybór przedmiotu 



 

  

 

Strona 5 z 8 - Rejestracje żetonowe w USOSweb 

Klikając ikonę koszyka z zieloną strzałką zapisujemy się do odpowiedniej grupy zajęciowej (o ile 

przedmiot oferuje więcej niż jedną grupę). 

 

Rysunek 7 - Na zdjęciu czerwoną ramką oznaczono ikonę koszyka z zieloną strzałką 

  



 

  

 

Strona 6 z 8 - Rejestracje żetonowe w USOSweb 

Po złożeniu chęci zapisania się na przedmiot w „mikroturze” widzimy przybywającą liczbę osób 

np. +2 

 

Może dojść do sytuacji w której liczba osób chętnych przewyższy dostępny limit grupy. 

 

W momencie trwania aktywnej rejestracji widzimy swoje zgłoszenia rejestracyjne. 

 

UWAGA!!! 

Należy pamiętać, że samo zapisanie na przedmiot jest tylko  

„chęcią zarejestrowania” dopiero po zakończeniu „mikrotury” 

zobaczymy efekt, czy jesteśmy zarejestrowani. 



 

  

 

Strona 7 z 8 - Rejestracje żetonowe w USOSweb 

W przerwie pomiędzy mikroturami uruchamiany jest algorytm, który przetwarza zgłoszenia 

wszystkich użytkowników, w szczególności próbuje zapisać użytkowników do grup. Jak tylko 

zakończy swoje działanie, wyświetla wszystkim użytkownikom wyniki rejestracji. 

 

Celem algorytmu jest maksymalizacja liczby zrealizowanych zgłoszeń (zajętych miejsc w grupach) 

przy uwzględnieniu wszystkich zgłoszeń. Jeżeli istnieje kilka optymalnych przydziałów studentów 

do grup, to jeden z przydziałów zostanie wybrany arbitralnie. 

 

Jeżeli student wysłał zgłoszenie zapisania się (zgłoszenie przeniesienia się) i algorytm przydzielił mu 

miejsce (przeniósł z jednej grupy do drugiej), to jego pozostałe zgłoszenia na te zajęcia w następnej 

mikroturze zostaną usunięte. 

 

Jeżeli student wysłał zgłoszenie zapisania się (zgłoszenie przeniesienia się) i algorytm nie przydzielił 

mu miejsca (nie przeniósł z jednej grupy do drugiej), to wszystkie jego zgłoszenia zachowują się w 

następnej mikroturze. 

 

Jeżeli student jest zapisany do grupy zajęciowej i wysłał zgłoszenie wyrejestrowania się, to miejsce 

będzie zwolnione dopiero w następnej mikroturze. 

 

Jeśli student wysłał zgłoszenia wymiany z kilku grup, do których jest zapisany, do tej samej grupy 

docelowej i jedno z nich zostało zrealizowane, to pozostałe są usuwane; 

 

Jeśli student wysłał zgłoszenia wymiany z jednej grupy, do której jest zapisany, do kilku grup 

docelowych i jedno z nich zostanie zrealizowane, to pozostałe są usuwane. 

 

Po zakończeniu tury rejestracji wszystkie niezrealizowane zgłoszenia studenta są usuwane 

 

 



 

  

 

Strona 8 z 8 - Rejestracje żetonowe w USOSweb 

Efekt zapisów można zobaczyć w czasie trwania krótkiej przerwy sprawdzajac →Moje rejestracje 

 

 

Rysunek 8 - Moje rejestracje: zarejestrowane przedmioty. 

Jeżeli nie udało się zapisać do wskazanej grupy w trakcie trwania przerwy wyświetlony zostanie 

komunikat 

 

Jeśli student chciałby zmienić przedmiot na inny, ma możliwość wypisania się z wybranego 

wcześniej przedmiotu klikając na koszyk z czerwoną strzałką.  

 

Rysunek 9 - Złóż prośbę o wyrejestrowanie 

Operacja ta jest możliwa tylko w trakcie trwania mikrotury „aktywna rejestracja” 

 

Rysunek 10 - Brak możliwości wyrejestrowania się z przedmiotu, jeśli jest przerwa w rejestracji 


