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Wypełnianie i drukowanie protokołów w USOSweb. 
 

  

 

 

Po zalogowaniu się w USOSweb  w oknie  „Dla pracowników”  po wybraniu opcji „Protokoły” 

 

 
wyświetli się lista dostępnych protokołów:  

 

 

Wybór roku akademickiego Każdy przedmiot 

posiada typ zajęć, 

dla każdego typu 

zajęć dostępne są 

protokoły. Protokoły 

dla konwersatorium, 

wykładu oraz 

egzaminu. W 

przypadku egzaminu 

protokół posiada 

dwa terminy 

zaliczenia.  

Przycisk 

„wyświetl/edytuj” 

powoduje przejście 

do strony z 

protokołami 

wybranych zajęć. 
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Koordynator przedmiotu może edytować 

oceny pod warunkiem, że jednocześnie jest 

prowadzącym daną grupę studentów. Na 

protokole dla koordynatora wyświetlą się 

nazwiska wszystkich studentów zapisanych 

na przedmiot nawet tych, którzy znajdują się 

w grupie, której nie jest prowadzącym.  

Wybrane zajęcia to „Wykład” w 

semestrze zimowym roku 

akademickiego 2013/2014 

Zaleca się wypełnianie protokołu oraz drukowanie 

protokołu dla grupy. Studenci w konkretnej grupie 

muszą stanowić rzeczywistą grupę studentów jaka 

odbywa zajęcia w określonym terminie. 
Po wybraniu opcji „zastosuj” 

wyświetli się okno z listą 

studentów i polami do 

wpisania ocen. 

Ciekawą opcją jest edycja 

komentarzy. Komentarz 

prywatny widoczny jest w 

dziekanacie. Komentarz 

publiczny widoczny jest dla 

studenta.  
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Po wystawieniu ocen, protokół gotowy jest do wydrukowania.  

 

Po wybraniu opcji „Drukowanie protokołu” - otworzy się okno pierwsze, w którym wybiera się 

typ wydruku: 

 

 

 
Po wybraniu opcji „Dalej” otworzy się okno drugie: 

 

W oknie drugim można ustawić inne parametry drukowania. Zaleca się pozostawić domyślnie 

ustawione opcje: 

 

 

 

 

W przypadku egzaminów „protokół zbiorczy”.  

W przypadku innych zajęć „pojedynczy”  

Po wybraniu opcji „Drukuj” 

otworzy się dokument w 

formacie PDF, który następnie 

można wydrukować na drukarce. 
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Drukowanie listy studentów 
 

 

Po wybraniu zakładki „Mój USOSweb” 

 

 
 

 

wyświetli się tabelka z przedmiotami i zajęciami przedmiotu jakie prowadzi zalogowany 

użytkownik.  

 

Po wybraniu konkretnych zajęć  (w tym przypadku Wykład grupa nr 1) wyświetli się strona 

z informacjami wpisanymi do systemu USOS przez Rady Programowe, Planistów i Dziekanat. 

  

 

Na zajęcia powinni uczęszczać studenci zapisani na dane zajęcia. Lista studentów musi zgadzać 

się ze stanem faktycznym. Wiąże się to z rozliczeniem studenta z zajęć, z wydrukiem kart 

zaliczeniowych i protokołów oraz zdobywaniem cennych punktów ECTS. 



 

 

Strona 5 

 

  
Luty 2014 © zalas@uni.opole.pl  

Centrum Informatyczne 

 
 

Po wybraniu „Lista studentów w PDF” i ustawieniu dodatkowych parametrów otworzy się lista 

w pliku PDF, która dodając dodatkowe kolumny, może stanowić listę obecności, z konkretnymi 

terminami zajęć.  

 

 

 

Listę studentów można również pobrać jako plik arkusza kalkulacyjnego.  

 

Automatycznie do wszystkich 

studentów wybranej grupy 

można wysłać e-mail na 

adresy studenckiej poczty. 


