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Rejestracje żetonowe prowadzone są w AGH od semestru letniego 2019/2020. 

Mimo prowadzenia toku studiów w dwóch systemach ewidencyjnych  

(USOS i Dziekanat.XP) rejestracje udostępniane są wszystkim studentom AGH. 

Pozwalają na sprawną obsługę zapisów, przy stosunkowo dużej liczbie przedmiotów i grup 

ćwiczeniowych. Taka forma zapisów umożliwia bezpośrednie podpinanie przedmiotów do 

planu studiów oraz tworzenie indywidualnych grafików w chwili zapisu na przedmioty.   

Rejestracje żetonowe w USOSweb 

Semestr letni 

2019/20 

zimowy 

2020/21 

letni 

2020/21 

zimowy 

2021/22 

Liczba 

przedmiotów 

81 103 75 126 

Liczba zapisów 1033 1193 1238 2028 
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• Rejestracje żetonowe USOSweb w 
AGH wykorzystywane są do 
prowadzenia zapisów na przedmioty 
Bloku obcojęzycznego w ramach 
międzywydziałowego programu 
„Uczelniana Baza Przedmiotów 
Obieralnych AGH”. 

•  Rejestracja żetonowa pozwala na 
obsłużenie grup studentów o różych 
wymaganiach programowych, tj. 
studentów zagranicznych z programów 
wymian międzynarodowych oraz 
studentów regularnych AGH.  

 

Rejestracje żetonowe w USOSweb 
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Studenci zagraniczni wybierają przedmioty z wszystkich obszarów tematycznych  
dostępnych w rejestracji żetonowej. 
Natomiast studenci regularni AGH, zgodnie z realizowanym planem i programem studiów,  
otrzymują określoną liczbę oraz rodzaj żetonów (przedmioty: ICTs, inżynierskie, 
humanistyczno-społeczne, nauki ścisłe). 

 
 

Rejestracje żetonowe w USOSweb 
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Korzystanie z rejestracji żetonowych w USOSweb pozwala na centralizację 
procesu, ujednolicenie procedury przy jednoczesnym uwzględnieniu 
specyfiki wymagań programowych. 
 

Proces w skali uczelni obsługuje JEDEN pracownik administracyjny. 
 
 

Rejestracje żetonowe w USOSweb 
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ANKIETER  i wybór Rektora UO w 2020 r.   
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KIEDYŚ 
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Podpisywanie ELS/ELD i sztuczki z czasoprzestrzenią 

Zdalny podpis (serwer podpisu) – przesunięcie procesu w przestrzeni 
Jeden certyfikat = obsługa kilku stacji wydruku 

Serwer 
podpisu 
Certyfikat drukarza        

Terminal 
wydruku ELS 

Drukarka 

Terminal 
wydruku ELS 

Drukarka 

Terminal 
wydruku ELS 

Drukarka 
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CERTYFIKATY 
W  UŻYCIU  

2009 2021 

Generowanie struktur dla 
studentów wpisanych na 

kolejny semestr 
USOS 

Przedłużenie legitymacji 
gotowym plikiem 

Przedłużenie legitymacji 
gotowym plikiem 

Przedłużenie legitymacji 
gotowym plikiem 

Podpisywanie ELS/ELD i sztuczki z czasoprzestrzenią 

Generowanie struktur – rozłożenie procesu w czasie 
Szybsza praca sekretariatów, mniej certyfikatów i problemów 
organizacyjnych 
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Wybór Rektora 

 

Wybory Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

Wybory Dziekanów i Dyrektorów Instytutów 

Wybory w USOSweb 
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• Ogromne przyspieszenie procesu 

 

• Nie trzeba sprawdzać tożsamości 

elektorów 

 

• Natychmiastowe wyniki 

 

• Wysoka frekwencja, brak problemów 

z osiągnięciem kworum 

 

• Zmniejszony nakład prac 

biurokratycznych 

Wybory w USOSweb 
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Wybory najlepszych dydaktyków 

 

Laudacje Studenckie 

 

Diamentowa Kreda 

 

Złote Belfry 

Wybory w USOSweb – plebiscyty (od 2016) 
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Wybory Samorządu Studenckiego – od dwóch kadencji 

 

Wybory Przewodniczących Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego 

 

Wybory różnych studenckich ciał kolegialnych 

 

Wybory starostów 

 

Wybory studenta roku 

Wybory w USOSweb – sprawy studenckie 


