Rejestracja elektroniczna na zajęcia

1.Wstęp
Zapisy na zajęcia (rejestracje) odbywają się w serwisach www.usosweb.uni.opole.pl (USOSweb)
www.ul.uni.opole.pl (UL)
Logowanie odbywa się za pomocą uniwersyteckiego adresu e-mail wraz z hasłem do niego przypisanym.

lub

Adres e-mail ma postać nr_indeksu@student.uni.opole.pl i jest wygenerowany przez system w momencie przyjęcia na
studia i przyznaniu studentowi numeru indeksu.
Zarządzanie studenckim kontem pocztowym możliwe jest na stronie https://login.uni.opole.pl
Serwisy USOSweb i UL są zintegrowane z główną bazą danych Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS).
Dane wprowadzone do systemu USOS widoczne są w systemach USOSweb i UL (i odwrotnie) po synchronizacji danych,
która odbywa się cyklicznie kilka razy dziennie.
Kilka dni przed terminem rozpoczęcia rejestracji należy upewnić się czy pamiętamy hasło do studenckiej poczty.
Zapomniane hasło można zresetować na stronie https://login.uni.opole.pl - link do zmiany hasła wysłany zostanie na
prywatny adres e-mail podany podczas rekrutacji na studia.

2.Rejestracje na www.usosweb.uni.opole.pl
W serwisie USOSweb odbywają się rejestracje na zajęcia bez żetonów. Są to zapisy na zajęcia wychowania
fizycznego, kursy ogólnouczelniane, seminaria lub inne zajęcia do wyboru.

Przed rozpoczęciem rejestracji zalecane jest sprawdzenie, czy masz dostęp do właściwej rejestracji. Ważne jest to
zwłaszcza dla rejestracji, gdzie liczy się „kto pierwszy ten lepszy”.
Po zalogowaniu się na www.usosweb.uni.opole.pl w zakładce AKTUALNOŚCI -> KALENDARZ REJESTACJI po wybraniu
jednostki organizującej rejestrację, wyświetlą się szczegóły rejestracji. Ikona  oznacza, że gdy rejestracja się
rozpocznie, będziesz mógł się zapisać na oferowane zajęcia.
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Może się zdarzyć, że z jakiegoś powodu (np. urlopu) nie zostałeś uprawniony do danej rejestracji

Wówczas dzień przed rejestracją należy to zgłosić w jednostce, która organizuje rejestrację, aby dostęp uaktywnić.
Aby uaktywnić dostęp do rejestracji konieczna jest synchronizacja danych.

W zakładce „DLA STUDENTÓW” -> Rejestracja

otworzy się ekran z listą dostępnych rejestracji, na tej stronie wyświetlą się tylko rejestracje, w których zalogowany
użytkownik może wziąć udział:
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Należy dokładnie zapoznać się z opisami rejestracji:
Np. ikonka
oznacza, że w tej rejestracji można wybrać tylko jeden przedmiot.
Po kliknięciu w link „Pokaż przedmioty związane z tą rejestracją” otworzy się ekran z listą przedmiotów do wyboru:

Aby się zarejestrować na wybrany przedmiot należy kliknąć w przycisk
, otworzy się okno z listą grup
zajęciowych tego przedmiotu z informacją o limicie miejsc, prowadzącym, liczbie zapisanych osób lub terminem:

Po wybraniu grupy należy kliknąć w przycisk „REJESTRUJ”, po czym wyświetli się informacja o pomyślnym
zarejestrowaniu na zajęcia:

-3-

Luty 2017 ©
Centrum Informatyczne UO

Po odświeżeniu strony za pomocą przycisku „odśwież” ,
Pojawi się informacja potwierdzająca wybór
grupy.

Po ponownym wejściu do zakładki „kalendarz rejestracji”,

jeśli ustawienia rejestracji pozwalają na zmianę decyzji, to za pomocą przycisku
wyrejestrować.
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3.Rejestracje żetonowe na www.ul.uni.opole.pl
W serwisie UL odbywają się rejestracje na zajęcia z wykorzystaniem tkz. żetonów. Są to zapisy na LEKTORATY dla
studentów studiów stacjonarnych I stopnia.
Przed rozpoczęciem rejestracji należy sprawdzić stan posiadanych żetonów. Informacja ta dostępna jest
zalogowaniu się na www.ul.uni.opole.pl w zakładce „KOSZYK”:

po

Żetony dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia przyznane są w odpowiedniej liczbie automatycznie.
Ewentualnej korekty można dokonać, nie później niż 1 tydzień przed rozpoczęciem rejestracji, za pośrednictwem
dziekanatu.
1 żeton pozwala na zapisanie się na jeden semestr zajęć, bezpłatnie. Po wykorzystaniu przyznanych bezpłatnych
żetonów, każde następne zapisanie się na zajęcia będzie generowało płatność.

W zakładce „REJESTRACJE” zobaczymy listę rejestracji będących w trakcie (podświetlony link), oczekujących na
otwarcie lub zakończonych:

Po kliknięciu w link wybranej rejestracji otwiera się ekran, na którym wybieramy grupę przedmiotów objętych daną
rejestracją:
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Po kliknięciu w link wybranej grupy oferowanych przedmiotów otwiera się kolejny ekran z listą przedmiotów:

Po kliknięciu w wybrany przedmiot otwiera się lista grup zajęciowych danego przedmiotu z informacją o terminie
odbywania zajęć, prowadzącym i liczbą zapisanych osób w grupie i limitem miejsc:

Po kliknięciu w wybraną grupę otwiera się ekran, w którym dokonuje się zapisu na wybrane zajęcia:
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Obok przycisku

wyświetla się informacja np. że ta rejestracja wymaga opłaty np. z powodu braku żetonów.

Aby się zarejestrować należy kliknąć w

.

W przypadku, gdy znajdziemy się na tej stronie jeszcze przed otwarciem rejestracji obok przycisku
wyświetli
się czas pozostały do otwarcia rejestracji. Jeśli czas pozostały do otwarcia jest mniejszy niż 2 minuty widoczne jest
odliczanie co sekundę. Nie należy odświeżać strony. Każde odświeżenie spowoduje przesunięcia użytkownika na
koniec kolejki.
W momencie gdy rejestracja będzie otwarta należy kliknąć w przycisk
Pomyślne zarejestrowanie na zajęcia kosztuje zużycie 1 żetonu.
W przypadku, gdy rejestracja jest płatna użytkownik otrzymuje dodatkową informację:

Potwierdzenie takiej rejestracji spowoduje wygenerowanie płatności, którą należy uregulować zgodnie z
regulaminami uczelni.
Następnie wyświetlony zostanie komunikat o pomyślnej rejestracji:
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Obok przycisku

wyświetla się informacja, że użytkownik, jest zarejestrowany na wybrane zajęcia. Jeśli

ustawienia rejestracji pozwalają na zmianę decyzji, to za pomocą przycisku
wyrejestrować.

można się z zajęć

Jeśli były to zajęcia płatne, to w momencie wyrejestrowania płatność zostanie anulowana. Jeśli rejestracja na zjęcia
była z wykorzystaniem żetonu, to żeton zostanie zwrócony.
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