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USOS jako projekt MUCI 

1. Zintegrowana rodzina aplikacji do obsługi toku studiów – od rekrutacji do 

dyplomu. 

2. Narzędzia integracji USOS z innymi systemami dziedzinowymi na uczelni. 

3. Użytkownicy – władze uczelni, administracja (dziekanaty, kadry, kwestura), 

kandydaci na studia, studenci wszystkich poziomów i rodzajów studiów, 

absolwenci, nauczyciele akademiccy. 

4. Ciągły rozwój, także w ramach projektów prowadzonych na uczelniach 

MUCI. 

5. Społeczność współpracująca w wielu obszarach: RODO, Ustawa 2.0, JSA, 

POL-on, bezpieczeństwo systemów, wpływ na stanowienie prawa w zakresie 

szkolnictwa wyższego. 

6. Bogata dokumentacja dla administratorów i końcowych użytkowników. 

7. Serwis informacyjny usos.edu.pl, redmine, wiki, listy dyskusyjne, zespoły 

tematyczne. 

8. Spotkania, szkolenia, wideokonferencje. 

http://usos.edu.pl/
http://redmine.usos.edu.pl/
http://wiki.usos.edu.pl/
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Internetowa rekrutacja kandydatów 

1. Nowoczesny system rekrutacji kandydatów na studia wszystkich stopni (w 

tym podyplomowe), Szkoły Doktorskie, studia częściowe, kursy, 

potwierdzanie efektów kształcenia uzyskanych poza uczelnią. 

2. Wiele rekrutacji na przestrzeni lat w jednej instancji. 

3. Rekrutacje z wieloma turami, osobne tury dla różnych programów studiów. 

4. Formuły egzaminacyjne i rekrutacyjne, automatyczna kwalifikacja. 

5. Zróżnicowane modele płatności, integracja z systemami płatności 

elektronicznych i płatności masowych. 

6. Archiwizacja danych z zachowaniem danych do statystyk. 

7. Dostosowanie do wyświetlania na urządzeniach różnej wielkości – monitory, 

tablety, komórki, polska i angielska wersja językowa. 

8. Podpisy cyfrowe pod decyzjami administracyjnymi. 

9. Szablony dokumentów ze znacznikami do pobierania danych z systemu. 

10. Zgodność z RODO i wymaganiami WCAG. 

11. Integracja z USOS (w obie strony) – poprzez API. 

12. Integracja z Informatorem ECTS (studia częściowe). 

13. Integracja z KReM i login.gov.pl. 

https://krem.uw.edu.pl/
https://login.gov.pl/
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Centralny Serwis Uwierzytelniania 

1. Wszystkie aplikacje USOS są przygotowane do działania w 

integracji z Centralnym Serwisem Uwierzytelniania (jedno 

repozytorium haseł) w modelu pojedynczego logowania. 

2. Uczelnie mogą korzystać z własnych rozwiązań lub z  

narzędzi dostarczanych przez MUCI. 



7 

USOSadm – USOS dla administracji 

1. Nowy (Java)  i stary (Oracle Forms) USOSadm (stan przejściowy). 

2. Polska i angielska wersja językowa. 

3. Wszystkie procesy związane z tokiem studiów. 

4. Immatrykulacja 

– Wpisanie na właściwy etap studiów. 

– Przydzielenie numeru albumu z puli centralnej. 

– Przydzielenie uprawnień do serwisów webowych, konta pocztowego, żetonów. 

– Pobranie zdjęcia. 

– Wydruk zaświadczeń dla studentów, Księga Albumów. 

5. Elektroniczna Legitymacja Studenta, Doktoranta, Absolwenta, Pracownika 

– Zlecenie wydruku z wykorzystaniem danych osobowych i zdjęć z USOS. 

– Wsparcie dla wszystkich technologii dostępnych na rynku. 

– Podpisywanie i przedłużanie ważności – także w trybie masowym (wszystkie 

dostępne typy certyfikatów). 

– Prowadzenie rejestru wydanych legitymacji, certyfikatów, uprawnień. 

– Wyszukiwanie osób po numerze stykowym i bezstykowym. 
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System 

wskazuje osoby 

o podobnych 

danych – 

unikanie 

duplikatów 



Formularz danych osobowych 
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USOSadm – USOS dla administracji 

1. Pomoc materialna 

– Wnioski procedowane zgodnie z KPA. 

– Obsługa w pełni elektroniczna od złożenia wniosku przez 

studenta do wydania decyzji. 

– Różne algorytmy stypendialne. 

– Eksport przelewów do systemu bankowego. 

– Archiwizacja list stypendialnych. 

– Raporty i sprawozdania (w tym POL-on). 

2. Oferta dydaktyczna 

– Przedmioty, sylabusy. 

– Sposób zaliczania, punkty ECTS (i inne). 

– Rodzaje i liczba godzin zajęć. 

– Grupy, prowadzący, terminy, sale. 
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USOSadm – USOS dla administracji 

1. Protokoły, oceny, średnie, rankingi. 

2. Historia studiów: etapy, skreślenia, powtórzenia, warunki, 
decyzje administracyjne. 

3. Elektroniczne podania studenckie. 

4. Ankietowanie zajęć. 

5. Wymagania programów studiów. 
– Automatyczne rozliczanie. 

– Indywidualne decyzje, różnice programowe, 

– Podpięcia przedmiotów na poczet programów. 

– Zmienność wymagań w czasie. 

6. Dyplomy 
– Praca dyplomowa, egzaminy dyplomowe, komisje, wyliczanie średniej, 

drukowanie dyplomu i suplementu, księga dyplomów. 

7. Pracownicy 

– Pensum 

– Udział w komisjach. 
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Studia – programy studiów  
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Studia – wymagania przedmiotowe 
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Studia – wymagania punktowe 
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Studia – indywidualne decyzje  
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Sprawozdawczość – GUS S-12 pracownicy  



19 

USOSadm – USOS dla administracji 

Płatności za usługi edukacyjne. 

1. USOS jako księga pomocnicza do księgi głównej. 

2. Definiowanie cennika opłat. 

3. System indywidualnych kont wirtualnych (w różnych formatach). 

4. Proponowanie należności, rozbicie na dostępne plany ratalne. 

5. Import plików z informacjami o wpłatach (wiele banków). 

6. Automatyczne rozliczanie wpłat z należnościami. 

7. Mnóstwo raportów. 



PIT dla studenta 

podpisany 

elektronicznie 
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USOSadm – USOS dla administracji 

I wiele innych modułów: 
1. Praktyki studenckie. 

2. Wymiana międzynarodowa + Erasmus Without Paper. 

3. Wsparcie dla Klubu Absolwentów. 

4. Obsługa cudzoziemców podejmujących pełne studia. 

5. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. 

6. Akademiki. 

7. Archiwum uniwersyteckie. 

8. Sprawozdawczość. 

• Integracja z POL-on. 

• Synchronizacja identyfikatorów POL-onowych jako wstęp do 
integracji on-line przez API REST. 

• NAWA. 

9. Role i filtry, parametry globalne, dziennik zmian. 

10. Wsparcie dla lokalnych raportów. 
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Kadrowanie zdjęć Wizytówki osób 

Dynamiczne selektory 
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Wprowadzanie współrzędnych budynku 

Ładowanie zdjęć i logo 

To samo na 

stronach 

USOSweb 



Wykorzystanie kodów paskowych do usprawnienia masowej obsługi 
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USOSweb – wirtualny dziekanat 

Dla pracowników 

– plan zajęć, mapki Google,  

– edycja sylabusów, 

– przekazywanie dezyderatów – preferencji dotyczących 
prowadzonych zajęć i grafiku zajęć, 

– listy uczestników grup zajęciowych, eksport danych, 

– wysyłanie wiadomości tekstowych do uczestników, 

– przechowywanie wyników przeprowadzonych sprawdzianów i 
przeliczanie ich na oceny końcowe z przedmiotów, 

– wystawianie ocen i zaliczeń, drukowanie i zatwierdzanie 
protokołów, 

– zarządzanie procesem kwalifikacji na wyjazdy w ramach 
programu ERASMUS, 

– opiniowanie podań studenckich, 

– branie udziału w wyborach prowadzonych na uczelni 
przeprowadzanych w środowisku USOSweb. 
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USOSweb – wirtualny dziekanat 

Dla studentów 

– plan zajęć, mapki Google, 

– zapisy na zajęcia, egzaminy, wyjazdy w ramach programu ERASMUS 

(rejestracje) według jednej z kilku dostępnych metod, 

– sprawdzanie uzyskanych ocen i zaliczeń, 

– składanie podań i monitorowanie przebiegu ich realizacji, 

– składanie wniosków o pomoc socjalną, akademiki, stypendia naukowe, 

– wypełnianie ankiet dotyczących procesu dydaktycznego, 

– uzyskiwanie informacji o płatnościach za usługi edukacyjne, otrzymanej 

pomocy materialnej itp., 

– komunikowanie się z uczestnikami swoich grup zajęciowych i ich 

prowadzącymi, 

– uzupełnianie osiągnięć przedmiotowych i punktowych otrzymanych w 

ramach wyjazdów z programów ERASMUS, MOST, 

– łączenie (podpinanie) zaliczanych przedmiotów z realizowanymi 

programami studiów,  

– śledzenie losów i wypełnianie elektronicznej obiegówki, 

– uczestniczenie w wyborach organizowanych w ramach USOSweb. 



USOSweb 

dla 

studenta 
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Wypełnianie ankiet 
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Wyniki ankiet dla 

nauczyciela 

akademickiego 



Globalne 

wyniki 

ankiet dla 

dziekana, 

rektora 



Elektroniczne pobieranie karty przebiegu studiów z 

uczelni partnerskich (wymiana międzynarodowa) 
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Archiwum Prac Dyplomowych 

1. Katalog prac dyplomowych, w podziale na 

jednostki, kierunki i typy dyplomów. 

2. Prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie, 

doktorskie. 

3. Archiwum elektronicznych wersji prac 

dyplomowych. 

4. Recenzowanie prac. 

5. Wydruk recenzji, karty pracy dyplomowej, wniosku 

o powołanie komisji. 

6. Integracja z ORPPD, JSA, OSA, Plagiat.pl. 

7. Wiele parametrów konfiguracyjnych (w tym 

sterowanie procesem obsługi pracy dyplomowej). 

 



Zespołowa 

praca 

licencjacka 



Statystyki eksportu do ORPPD (angielska wersja językowa) 
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EVA – Ewaluacja pracowników 

1. Wspiera proces oceny okresowej nauczycieli 
akademickich (wynikającej z Ustawy), składanie 
sprawozdań z pracy naukowej i dydaktycznej, 
aplikowanie o dodatki naukowe. 

2. Komisja oceniająca. 

3. Bazuje na domyślnej wersji kwestionariusza (czyli 
zestawu pytań w raporcie osiągnięć) oraz domyślnego 
zestawu osiągnięć pracownika w raporcie oceny 
okresowej. Oba mogą zostać dostosowane do lokalnych 
potrzeb uczelni. 

4. Zintegrowana z PBN. 

5. Pobiera z USOS dane o wynikach ankiet, działalności 
dydaktycznej, promowanych pracach dyplomowych i 
doktorskich. 

6. Polska i angielska wersja językowa. 
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Kwestionariusz oceny okresowej w angielskiej wersji językowej 



Pobieranie publikacji z PBN dla wskazanej osoby 

(identyfikator PBN) i zakresu dat 



Dane pobrane z PBN mogą być modyfikowane 



Pobranie z 

USOS danych o 

prowadzonych 

pracach 

dyplomowych i 

doktorskich 

(można je 

modyfikować) 

Pobranie z 

USOS wyników 

ankiet 

studenckich 

(ich nie można 

modyfikować, 

tylko dopisać 

komentarz) 
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System Rezerwacji Sal 

Serwis służący do rezerwowania sal w skali uczelni. 

Pozwala na efektywne zarządzanie wykorzystaniem 

pomieszczeń dydaktycznych (docelowo także 

kosztami związanymi z ich wynajmem).  

Najważniejsze funkcje: 

– Możliwość oglądania na grafiku w kolejnych tygodniach 

zajęć rozbitych na spotkania. 

– Rezerwowanie sal na spotkania. 

– Wyszukiwanie konkretnych zajęć, osób lub wolnych sal (z 

podaniem terminu i wyposażenia sali). 

– Eksport planów zajęć do formatu PDF. 

– Podgląd zdjęć sal. 
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U góry – grafik spotkań w sali danego dnia. 

Po prawej – rezerwacja sali na spotkanie. 
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Podgląd zdjęcia sali  
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Planista 

Wspomaganie układania planu zajęć 

– Graficzne planowanie zajęć. 

– Plan roboczy i plan oficjalny (po zatwierdzeniu). 

– Tworzenie spotkań odpowiadających terminom grup zajęciowych. 

– Możliwość układania planu niezależnie dla różnych tygodni, a tym 

samym planowanie zajęć o mało regularnych terminach spotkań. 

– Oglądanie danych z różnych perspektyw (sale, przedmioty lub 

pracownicy; terminy lub spotkania), pozwalając na wybór najbardziej 

odpowiedniego w danej sytuacji ujęcia prezentowanych informacji. 

– Kontrola poprawności terminów odbywania zajęć i zajętości sal 

(wykrywanie konfliktów). 

– Możliwość uwzględniania dezyderatów pracowniczych składanych w 

USOSweb. 

– Podgląd i wydruk ułożonego planu dla pracownika, sali, grupy 

przedmiotów, programu i etapu studiów. 



Planowanie zajęć 



Planowanie zajęć 
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Mobilny USOS 

1. Aplikacja mobilna na platformę Android i iOS. 

2. Moduły: Protokoły, Oceny, Sprawdziany, Plany zajęć, 

Przedmioty, Grupy zajęciowe, Ankiety, USOSmail, Kalendarz 

roku akademickiego, Kalendarz rejestracji, Moje legitymacje, 

Moje eID, Przydatne informacje, Aktualności, Mapy. 

3. Powiadomienia o ocenach i punktach ze sprawdzianów. 

4. Atrakcyjna szata graficzna, jasny i ciemny motyw. 

5. Zgodność z WCAG. 

6. Polska i angielska wersja językowa. 

7. Plany do końca roku: Płatności, powiadomienia z modułu 

Wnioski. 

8. Plany na najbliższą przyszłość: integracja z eLegitymacją (we 

współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji). 
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Ankieter 

1. Narzędzie do przeprowadzania dowolnych ankiet 
ogólnouczelnianych – także dla osób spoza USOS. 

2. Ankiety mogą mieć charakter tajny lub jawny, mogą też być 
grupowane w kontekście badań panelowych. 

3. Grupy respondentów: kandydaci na studia, studenci, 
doktoranci, pracownicy, absolwenci, studenci przyjeżdżający 
na studia częściowe, dowolny zbiór osób (adresy e-mail). 

4. Ankieta jest przygotowywana w XML-u, może wymagać 
zalogowania lub być publicznie dostępna. 

5. Pytania z jedną lub wieloma dopuszczalnymi odpowiedziami, 
z odpowiedzią pisemną, zależne od odpowiedzi na inne 
pytania, możliwa jest też losowa kolejność pytań. 

6. Możliwość testowej publikacji ankiety. 

7. Dostosowany do wyświetlania na urządzeniach różnej 
wielkości – monitory, tablety, komórki. 

8. Polska i angielska wersja językowa. 
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Edycja ankiety 
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Informator ECTS 
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Narzędzia integracji – Migrator 

1. Porównuje i synchronizuje dane zmienione od ostatniej migracji, 

czyli działa przyrostowo. 

2. Prosta konfiguracja – definicja uzgadnianych tabel. 

3. Jeśli dane mają być przenoszone w obu kierunkach, to po stronie 

bazy satelitarnej wymagane jest logowanie operacji, których 

efekty mają być przeniesione do bazy centralnej. 

4. Wymaga sterowników do obsługi wspieranych baz danych 

(obecnie: Oracle, PostgreSQL, MySQL, MS SQL). 

5. Uruchamiany z częstotliwością zależną od potrzeb serwisu. 

6. Szybkość działania zależy od ilości migrowanych danych, może 

być rzędu 1-5 minut  bądź 15-40 minut. 

7. Wszystkie wykonywane operacje są szczegółowo logowane. 

8. Sprawdza się bardzo dobrze jako narzędzie integracji z 

systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi (np. ERP, systemy 

biblioteczne). 



Migrator migruje dane z bazy USOS do bazy systemu bibliotecznego, dzięki 

czemu jest możliwa zdalna aktywacja/deaktywacja konta bibliotecznego 

studenta/doktoranta/pracownika 
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Narzędzia integracji – USOS API 

1. Serwer i zestaw metod (API) dających dostęp do 
danych zawartych w bazie systemu USOS. 

2. Publicznie dostępne API w angielskiej wersji 
językowej. 

3. Daje dostęp do danych aplikacjom posiadającym 
„klucz administracyjny” lub wymagającym 
uwierzytelnienia użytkownika.  

4. Używana przez aplikacje USOS (np. USOSweb, 
APD, Mobilny USOS) i przez aplikacje pisane 
przez zewnętrznych dostawców. 

5. Zapewnia zgodność wstecz – bardzo ważna 
cecha z punktu widzenia zewnętrznych 
dostawców oprogramowania. 



Publiczna dokumentacja USOS API 



61 

Krajowy Rejestr Matur 



Podgląd wywołania usług sieciowych w interfejsie 

administratora systemu KReM 



1. Portal USOS daje dostęp do 

wszystkich zasobów – 

dokumentacja, listy dyskusyjne, 

informacje o wydarzeniach. 

2. Dokumentacja instalacyjna jest 

generowana automatycznie z 

kodu źródłowego. 

3. Model danych w postaci 

hipertekstowej jest dostępny 

przez przeglądarkę. 

4. Do zgłaszania postulatów jest 

używany system śledzenia 

wątków redmine. 

5. Do automatycznych testów i 

buildów korzysta się z Jenkinsa. 

6. Oprócz bazy Oracle wszystkie 

używane technologie są 

darmowe. 

7. Małe uczelnie mogą korzystać z 

darmowej wersji Oracle 

Express edition. 

8. Dedykowane listy dyskusyjne. 

9. Spotkania, szkolenia, 

konsultacje przez Skype, 

telekonferencje. 



Pełny model danych w podziale na podsystemy dostępny on-line 



Model danych – diagramy ERD 





Business Intelligence and Reporting Tool (BIRT) 

Raport wywołany z 

APD 

Raport w BIRT w tej 

samej postaci może 

być dostępny w 

różnych aplikacjach 

(w tym wypadku w 

USOS i APD) 
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Użyteczne odnośniki 

1. Portal USOS: https://usos.edu.pl  

2. Serwisy USOS dostępne w instalacji DEMO 
https://www.usos.edu.pl/usos-demo:  
– https://usosadm.demo.usos.edu.pl/usosadm  

– https://usosweb.demo.usos.edu.pl  

– https://apd.demo.usos.edu.pl  

– https://eva.demo.usos.edu.pl  

– https://irk2.demo.usos.edu.pl/pl/  

3. Wybrane serwisy produkcyjne UW: 
– https://irk.oferta.uw.edu.pl  

– https://usosweb.mimuw.edu.pl  

– https://apd.uw.edu.pl  

– https://srs.uw.edu.pl  

– https://eva.mimuw.edu.pl  

https://usos.edu.pl/
https://www.usos.edu.pl/usos-demo
https://www.usos.edu.pl/usos-demo
https://www.usos.edu.pl/usos-demo
https://usosadm.demo.usos.edu.pl/usosadm
https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
https://apd.demo.usos.edu.pl/
https://eva.demo.usos.edu.pl/
https://irk2.demo.usos.edu.pl/pl/
https://irk2.demo.usos.edu.pl/pl/
https://irk2.demo.usos.edu.pl/pl/
https://irk.oferta.uw.edu.pl/
https://usosweb.mimuw.edu.pl/
https://apd.uw.edu.pl/
https://srs.uw.edu.pl/
https://eva.mimuw.edu.pl/

