
Niezbędnik studenta I-go roku: 

System USOSweb jest jedną z wielu aplikacji webowych współdziałającą z Uniwersyteckim 

Systemem Obsługi Studiów (w skrócie USOS), często nazywaną "wirtualnym 

dziekanatem", do której mają dostęp studenci, doktoranci i pracownicy naukowo-

dydaktyczni. W przypadku studentów i doktorantów loginem jest numer albumu. W menu po 

lewej stronie w DOKUMENTACH będą zamieszczone ważne informacje w trakcie 

trwania Twoich studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Będziesz także korzystał z innych 

aplikacji webowych stanowiących ważny element systemu USOS. Są to: 

 USOSul Rejestracja żetonowa, gdzie będziesz mógł zapisać się na zajęcia z 

wychowania fizycznego oraz z języków obcych,  

 APD Archiwum Prac Dyplomowych, w którym przejdziesz przez proces 

przygotowawczy do obrony swojej pracy dyplomowej. 

Jak się zalogować do USOS-Web ? 

1. Na stronie https://usosweb.uni.wroc.pl wybierz opcję „zaloguj się” 

 

2. W powyższym panelu w polu „Identyfikator” wpisz Numer albumu, który po przyjęciu 

na studia otrzymasz za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przy rejestracji. 

W przypadku posiadania prywatnego konta pocztowego w domenie Gmail e-mail 

informacyjny z Identyfikatorem może trafić do folderu „Spam”.   

3. Jeżeli hasło nie zostało przesłane mailowo, w panelu wybierz opcję „zapomniane hasło” 

 

https://zapisy.uni.wroc.pl/
https://apd.uni.wroc.pl/
https://usosweb.uni.wroc.pl/


4. W panelu wpisz adres e-mail, na który otrzymasz link z instrukcjami dalszego 

postępowania oraz kliknij na opcję „USTAW HASŁO”. 

 

* UWAGA. Uaktywnienie nowego hasła następuje po migracji danych. Na serwerach UWr. 

migracje zaczynają się codziennie o 04:00, 09:00, 12:00, 15:00 i 20:00 i trwają ok. 10 minut. 

Po zakończeniu najbliższej migracji hasło jest aktywne. 

 

 

ZAPISY NA ZAJĘCIA 
na wykłady, do wybranych grup (laboratoryjnych, seminaryjnych) oraz na przedmioty do 

wyboru (PDW).  

 

Program studiów dostępny jest na stronie: 

 
https://chem.uni.wroc.pl/pl/kierunki-studiow/studia-i-stopnia 

 

obowiązuje Program studiów: 2019/20 

 

Zapisy (rejestracje) na zajęcia na Wydziale Chemii będą odbywać się w dniach od 

26.09.2020 godz. 08:00 do 30.09.2020 godz. 23:59. Ze względu na stopień skomplikowania 

planu niektórych zajęć, zapisy na przedmioty będą ograniczone tylko do niektórych kursów. 

Plany zajęć dostępne są na stronie: 

https://chem.uni.wroc.pl/pl/plany-zajec 

Zapisy na zajęcia będą dostępne na kontach indywidualnych po zalogowaniu na stronie 

https://usosweb.uni.wroc.pl w zakładce DLA STUDENTÓW / Rejestracje.  

 

Regularne zajęcia, zgodnie z planem, rozpoczną się od 02.10.2020. 

 

https://chem.uni.wroc.pl/pl/kierunki-studiow/studia-i-stopnia
https://chem.uni.wroc.pl/pl/plany-zajec
https://usosweb.uni.wroc.pl/

