
Wprowadzanie ocen w USOSweb 

W systemie USOS istnieje pojęcie koordynatora, czyli osoby która ma prawo oceniać przedmiot 

realizowany w konkretnym semestrze oraz pojęcie prowadzącego, czyli osoby która prowadzi zajęcia. 

Bardzo często jest to ta sama osoba. W UMFC pedagog, który ma prawo wystawać oceny jest 

zarówno koordynatorem całego przedmiotu w danym semestrze, jak i prowadzącym grupę 

zajęciową. Zajęcia indywidualne również modelowane są za pomocą grupy – grupy jednoosobowej. 

Dla każdego przedmiotu w danym semestrze przygotowany został protokół i to do niego wprowadza 

się oceny. Protokół ma zdefiniowany typ ocen: zaliczenie, skala UMFC (F/0 ... A+/25) i nie jest 

możliwe wprowadzenie oceny innego typu. 

System USOSweb dostępny jest pod adresem https://usosweb.chopin.edu.pl. 

 

Wstawianie ocen dostępne jest w menu DLA PRACOWNIKÓW pod przyciskiem Protokoły. Opcja ta 

jest aktywna tylko dla osób zalogowanych, którym uprawnienia do wypełniania protokołów nadał 

Dział Nauczania. Instrukcja logowania do serwisu dostępna jest na stronie WWW Uczelni. 

 

https://usosweb.chopin.edu.pl/


Na ekranie przedstawione są wszystkie przedmioty zalogowanego pedagoga. Widok przedmiotów 

można filtrować semestrami (opcja domyślna) lub wyświetlić wszystkie.  

 

W przedostatniej kolumnie znajduje się informacja o roli pedagoga w danym przedmiocie: K – 

koordynator, P – prowadzący, K+P – koordynator prowadzący zajęcia. Oceny wprowadzamy tylko 

dla przedmiotów z rolą K+P. Do strony z protokołami przechodzimy przyciskiem wyświetl/edytuj. 

 

Ze strony Widoki protokołu Do listy studentów przechodzimy za pomocą przycisku zastosuj po prawej 

stronie prowadzonej grupy zajęciowej. Pod typem zajęć i numerem grupy (np. Wykład – grupa nr 3) 

mogą znaleźć się dodatkowe informacje wprowadzone przez dziekanat (np. pedagog - N. Akademicki) 

 



Na stronie edycji protokołu oceny studentów należy wprowadzić wybierając je z listy rozwijanej.

 

System uniemożliwia wystawianie ocen innego typu niż zdefiniowane. Dla przedmiotu kończącego się 

oceną w skali UMFC (F/0 ... A+/25) nie można wprowadzić oceny ZAL.  

 



Po wprowadzeniu części lub wszystkich ocen należy je zapisać za pomocą przycisku ZAPISZ. 

 

W kolumnie Termin 1 wyświetlona jest data graniczna oddania protokołu. Po tym terminie nie będzie 

już możliwe wprowadzenie oceny. Dla studentów, którzy przystąpią do sesji poprawkowej w systemie 

zostanie przygotowany dodatkowy termin protokołu Termin 2. 

Protokołu nie zatwierdzamy, ani go nie drukujemy. Obydwie te operacje zostaną wykonane przez 

pracowników dziekanatu. 

Wprowadzenie danych do protokołu jest równoważne z własnoręcznym podpisem na protokole, 

dlatego zabronione jest przekazywanie hasła dostępowego do systemu USOSweb osobom trzecim. 


