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Logowanie do systemu USOSweb

Aby złożyć podanie studenckie należy zalogować się do systemy USOSweb. Strona znajduje się pod

następującym linkiem:

https://usosweb.pwste.edu.pl/

Po kliknięciu w ten link zostaniesz przekierowany na stronę główna USOSweb-a. Następnie w prawym

górnym  rogu  należy  kliknąć  na  odnośnik  Zaloguj.  Po  kliknięciu  w  ten  odnośnik  zostaniesz

przekierowany na stronę logowanie do systemu USOSweb (Rys. 1).

Rys. 1: USOSweb -logowanie do systemu

https://usosweb.pwste.edu.pl/


Następnie wprowadzamy swój login (1) – powinien on wyglądać w następujący sposób: ”s+numer

albumu”.  Kolejno  wprowadzamy  swoje  hasło  (2).  Po  wprowadzeniu  hasła  klikamy  na  przycisk

”ZALOGUJ”. 

Wyszukanie podania w systemie USOSweb

Po poprawnym zalogowaniu do systemu znajdujemy się na stronie głównej USOSweb (Rys.2).

Następnie klikamy na przycisk „DLA STUDENTÓW”  i przechodzimy do kolejnego formularza (Rys.

3).

Rys. 2: USOSweb strona główna.



W formularzu ”DLA STUDENTA” wybieramy w listy znacznik ”Podania” (1).

Rys. 3: USOSweb -formularz "DLA STUDENTA"



Złożenie nowego podania w systemie USOSweb

W tym kroku znajdujemy się na liście złożonych podań w systemie USOSweb (Rys. 4).

 Aby stworzyć nowe podanie klikamy na przycisk „Złóż nowe podanie”. Po kliknięciu w ten przycisk

zostaniemy przekierowani  do okna wyboru podania (Rys.5).

Rys. 4: USOSweb lista złożonych podań



Składanie nowego podania

Po kliknięciu w przycisk „złóż nowe podanie” zostaniemy przekierowani do wyboru podania (Rys. 5). 

Po załadowaniu strony wyszukujemy kolumnę o nazwie „Typ podania” (1) , następnie wyszukujemy

interesujące (zaznaczone na czerwono) nas podanie i klikamy w odnośnik „Wypełnij podanie” .

W przypadku  składania  podania  o  wydanie  duplikatu  legitymacji  wybieramy  Wniosek  o  wydanie

duplikatu….  Po  kliknięciu  zacznij  wypełniać  pojawi  się  nam  okno  jak  na  Rys.  6.  W przypadku

wybrania wniosku o wydanie legitymacji wybieramy Wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji

Studenckiej i klikamy zacznij wypełniać. Po kliknięciu zostaniemy przeniesieni do okna jak na Rys. 8

Rys. 5: USOSweb wybór podania



Wypełnienie podania o duplikat legitymacji

W przypadku wypełniania wniosku o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej pojawi się okno w

którym wybieramy powód  wydania duplikatu legitymacji (Rys. 6).

W sytuacji,  gdy żaden z  przedstawionych powodów nie wystąpił,  klikamy na inny powód (1).  Po

kliknięciu w ten przycisk pojawi się nam pole tekstowe (Rys. 7), które należy uzupełnić. Prosimy o Nie

usuwanie predefiniowanego tekstu a jedynie o uzupełnienie go o powód. 

Rys. 6: Wypełnianie wniosku o wydanie duplikatu legitymacji



W przypadku, gdy wybraliśmy powód klikamy na przycisk dalej  (2). Po kliknięciu w ten przycisk

zostaniem przeniesieni do formularza, w którym będziemy widzieć podsumowanie naszego wniosku

(Rys.  8).  Ekran  ten  pojawia  się  także  automatycznie  przy  wypełnianie  wniosku  o  wydanie

Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. 

Rys. 7: Wniosek o legitymacje uzupełnianie powodu wydania duplikatu legitymacji



Jeżeli chcemy aby potwierdzenie złożenia wniosku zostało wysłane na adres e-mail zaznaczamy opcje

podkreśloną   czerwonym kolorem (1)  W przypadku  chęci  złożenia  wniosku  klikamy  na  przycisk

„Zatwiedź” (2). Jeżeli chcemy wrócić do edycji podania klikamy na przycisk wróć do edycji (3).

W przypadku gdy klikneliśmy na przycisk Zatwierdź pojawi się komunikat jak na Rys. 9.

Rys. 8: Wniosek o legitymacje podsumowanie podania

Rys. 9: Podanie o legitymacjie komunikat przy składaniu wniosku



 

Aby nasz  wniosek został  poprawnie  zarejestrowany konieczne  jest  zatwierdzenie  tego komunikatu

klikając na przycisk „OK”
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