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Akademiki – wnioski, meldowanie, 
płatności 
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Moduł pozwala w sposób kompleksowy zarządzać zameldowaniem 
studentów w akademikach. Od złożenia wniosków, poprzez zameldowanie, 
naliczenie wszelkiego rodzaju opłat, do bieżącej obsługi mieszkańców. 
   
Na UAM korzystamy z modułu od roku akademickiego 2008/2009. W roku 
2018/2019 przeszliśmy na obsługę modułu poprzez USOSadm Java.  

Moduł Akademiki 
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Moduł Akademiki – statystyki 
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Wnioskowanie o akademiki w systemie USOSweb wdrożyliśmy w roku akademickim 
2018/2019. Natomiast od roku 2020/2021 wnioski składane są wyłącznie 
elektronicznie. Studenci mogą wybrać preferowany akademik i typ pokoju. Po 
zakończeniu wnioskowania uruchamiamy centralnie algorytm, który przydziela 
miejsca. Jest to ogromna oszczędność czasu – wcześniej rozpatrywanie wniosków 
angażowało wiele osób.  

Moduł Akademiki – wnioski 
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Moduł Akademiki – wnioski 
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Dużym plusem modułu akademikowego  jest kompleksowy formularz Mieszkańcy. 
Pracownik na jednym ekranie widzi najważniejsze informacje o: 

• Osobie – m.in. imię, nazwisko, zdjęcie; 

• Zameldowaniu – m.in. numer pokoju, daty zameldowania i wymeldowania; 

• Płatnościach/należnościach  - m.in. naliczone opłaty z informacją czy zostały opłacone. 

Również z tego miejsca jest możliwość przejścia do obsługi typowych scenariuszy m.in. zamiana 
pokoju, zamiany osób w pokojach, itp.  
 

Moduł Akademiki – Mieszkańcy 



Moduł Akademiki – Mieszkańcy 
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Pracownicy Akademików w 
sposób łatwy i odporny na 
pomyłki naliczają opłaty 
jednorazowo dla wszystkich 
zameldowanych mieszkańców. 
Na bieżąco mają podstawowy 
podgląd na opłaty mieszkańca. W 
tle działa rozbudowany moduł 
księgowy, który w formie 
dekretów zapamiętuje każdą 
operację na koncie studenta. 
Moduł ten może być traktowany 
jako księga pomocnicza.  

Moduł Akademiki – płatności 
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Remigiusz Ciemiński 

Podania na UAM 
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Moduł Podań  pozwala na zdefiniowanie różnych typów podań, które studenci 

mogą składać wykorzystując USOSweb. 

 
Wypełnione podanie trafia do USOSadm Java, w którym rozpatrywane jest przez 
uprawnioną osobę, a następnie ‚wykonywane’ przez pracownika BOS. W razie 
konieczności na temat danego studenta może wypowiedzieć się prowadzący 
zajęcia. 
 

Moduł Podań 



USOSweb USOSadm Java 

Moduł Podań 
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Z modułu korzystamy od 2014 roku, od tego czasu studenci złożyli ponad 100 tys. 
podań. Z każdym rokiem zwiększa się liczba spraw, które studenci mogą załatwić z 
wykorzystaniem tego modułu.  
 
Możliwość zdalnego złożenia podania znacznie zmniejszyła liczbę studentów w 
BOSach, usprawniła przepływ informacji między Studentem – Dziekanem,  
a BOSem.  
 
Korzyść dla studentów, którzy sprawy mogą załatwić nie wychodząc z domu.  

Moduł Podań na UAM 
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Przykładowe typy podań, które mogą składać studenci na UAM: 

• Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej. 
• Podanie o indywidualny tok studiów. 
• Podanie o zmianę specjalności. 
• Podanie o uwzględnienie zaliczenia przedmiotu odbytego w ramach innych 

studiów. 

Moduł Podań – przykłady  
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Remigiusz Ciemiński 

Oświadczenia, ślubowania, zgody 
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Z wykorzystaniem USOSweb lub Mobilnego USOS studenci mają możliwość 

akceptacji różnego typu oświadczeń, zgód czy ślubowań.  

 
Dokumenty do akceptacji pojawią się po zalogowaniu do CAS, na UAM wszystkie  
oświadczenia są obowiązkowe, student musi je zaakceptować jeżeli chce korzystać 
z USOSweb i Mobilnego USOS. 

Oświadczenia, ślubowania, zgody 
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Funkcjonalność wdrożyliśmy w roku akademickim 2020/2021. Od razu dla 

wszystkich studentów, pomimo jednorazowego dodania ponad 30 tys. 

dokumentów, nie mieliśmy żadnych problemów wydajnościowych. Wszystko 

zadziałało od razu za pierwszym razem.  

 

Dzięki przejściu na taki format akceptacji ślubowań, w łatwy sposób na poziomie 

całej uczelni możemy wychwycić studentów, którzy nie podpisali ślubowania 

(osoby, które możemy skreślić). 

 

 
 
 

Oświadczenia, ślubowania, zgody – na UAM 
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Oświadczenia, ślubowania, zgody 
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• Korzyści dla środowiska i finansów uczelni – przestaliśmy drukować 
oświadczenia o odpłatnościach, zgody RODO, ślubowania – są to dziesiątki 
tysięcy rocznie zaoszczędzonego papieru, tuszu, czasu. 

• Korzyści dla BOSów – brak kolejek studentów, brak konieczności weryfikacji 
podpisów, łatwo można sprawdzić kto podpisał wymagane dokumenty, a kto 
nie. 

• Korzyści dla studentów – akceptują dokumenty z „kanapy” poprzez USOSweb  
lub aplikację mobilną. 

• Korzyści dla wizerunku uczelni – nowoczesne rozwiązanie wpisujące się w 
możliwość załatwienia coraz większej liczby spraw on-line. 

Oświadczenia, ślubowania, zgody – korzyści  
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Remigiusz Ciemiński 

Wysyłka deklaracji PIT z wykorzystaniem 

USOSadm 
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• Od 2018 roku wykorzystujemy USOS do przesyłania PIT-ów studentów.  

• Deklaracje wysyłane są z wykorzystaniem bramki masowej – dzięki czemu czas 
wysyłki jest bardzo krótki. 

• Wcześniej dane studentów musiały być przepisywane, generowało to błędy, 
pomyłki. W USOS mamy wszystkie potrzebne dane.  

• Student ma możliwość odebrania dokumentu w systemie USOSweb – mamy 
zapisaną informacje kiedy to zrobił. 

• Jest to wygodny, szybki i bezpieczny sposób wysyłki deklaracji PIT. 

Wysyłka deklaracji PIT z wykorzystaniem 
USOSadm   



24 

1632 1638 

1475 

1173 

737 703 
561 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Liczba wystawionych deklaracji PIT  

Wysyłka deklaracji PIT – statystyki na UAM 


