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Instrukcja rejestracji na zajęcia WF  

 
 

 

1. Logowanie  

 

W celu zalogowania się do systemu rejestracji na zajęcia WF należy w pierwszej kolejności 

wejść na stronę wf.amu.edu.pl i wybrać znajdujący się w prawym górnym narożniku 

odnośnik ZALOGUJ SIĘ.  

 

 

 

Następnie należy wpisać swój pesel oraz hasło (takie jak do systemu USOSweb) i nacisnąć 

przycisk z napisem ZALOGUJ.  
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2. Żetony 

 

W związku z tym, że rejestracja na zajęcia WF jest rejestracją żetonową każdemu studentowi 

zostaną przydzielone odpowiednie żetony w następujących terminach:   

 - do dnia 26 września 2017 r. – na semestr zimowy studentom odbywającym zajęcia 

w Poznaniu zostanie przyznany żeton typu WF-2017SZ-P, studentom odbywającym zajęcia 

w Gnieźnie żeton  typu WF-2017SZ-G, a studentom odbywającym zajęcia w Kaliszu żeton 

typu WF-2017SZ-K;  

 - do dnia 2 lutego 2018 r. – na semestr letni studentom odbywającym zajęcia w Poznaniu 

zostanie przyznany żeton typu WF-2018SL-P, studentom odbywającym zajęcia w Gnieźnie 

żeton typu WF-2018SL-G, a studentom odbywającym zajęcia w Kaliszu żeton typu 

WF-2018SL-K. 

Jeden żeton pozwoli zapisać się na jedne zajęcia WF.  

Aktualną liczbę żetonów student może sprawdzić wybierając, z menu znajdującego się po 

lewej stronie, odnośnik KOSZYK. 

 

 

 
W koszyku znajdują się aktualne informacje o liczbie żetonów przyznanych, dokupionych, 

wydanych i pozostałych do wykorzystania. Oprócz tego w koszyku student znajdzie 

informacje na temat dokonanych przez siebie rejestracji.  
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3. Przeglądanie informacji o przedmiotach dostępnych w rejestracji  

 

Chcąc przejrzeć listę dostępnych w ramach rejestracji przedmiotów oraz ich grup zajęciowych 

należy wybrać z menu znajdującego się po lewej stronie odnośnik REJESTRACJE.  

 

 

 
Na kilka dni przed rozpoczęciem rejestracji w miejscu tym pojawi się odnośnik do rejestracji 

na zajęcia WF. Początkowo będzie on znajdował się w dziale NIEAKTYWNE. 

 

 

 

Dopiero w momencie, gdy rejestracja zostanie uruchomiona pojawi się w dziale OTWARTE 

i zmieni kolor na zielony.  

 

 

 

Niezależnie od tego czy rejestracja na zajęcia WF jest aktywna czy nie  istnieje możliwość 

przeglądania dostępnych w ramach tej rejestracji zajęć oraz poszczególnych grup 

zajęciowych. Należy w tym celu kliknąć nazwę rejestracji i wówczas wyświetlona zostanie 
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lista grup przedmiotów. Każda grupa przedmiotów nazywa się tak jak przedmiot, który do 

niej należy. 

 

 

 

Po kliknięciu na nazwie odpowiedniej grupy lub jej kodzie pojawi się okno z informacjami o 

przedmiocie należącym do tej grupy.  

 

 

 

Po kliknięciu na nazwę przedmiotu, jego kod lub nazwę cyklu dydaktycznego pojawi się lista 

grup zajęciowych oferowanych w ramach tego przedmiotu. Należy jednak pamiętać, że jest 

to lista tylko tych grup, w których aktualnie są jeszcze wolne miejsca. Osoby 

zainteresowane przejrzeniem pełnej listy grup muszą dodatkowo po ukazaniu się listy kliknąć 

znajdujący się powyżej odnośnik: tutaj (wskazany na rysunku czerwoną strzałką). 
 

 
 

W związku z tym, że poszczególne grupy zajęciowe dedykowane są studentom określonych 

wydziałów, a nawet lat studiów, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę po pierwsze na to 
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czy interesująca nas grupa zajęciowa jest dedykowana wydziałowi, na którym podjęliśmy 

studia, a po drugie, dla którego roku jest dedykowana.  Lista wydziałów wraz z informacją o 

latach studiów, którym dana grupa  jest dedykowana podana jest w kolumnie Gr. dedyk.  

UWAGA!!! Podczas zapisów każdy student będzie mógł zapisać się tylko i wyłącznie do 

tych grup zajęciowych, które będą dedykowane wydziałowi, na którym podjął studia.  

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących danej grupy zajęciowej należy 

kliknąć odnośnik z terminem, w którym zajęcia te są prowadzone.  

 

Kliknięcie w jakikolwiek inny odnośnik znajdujący się w wierszu odpowiadającym 

interesującemu nas terminowi, np. w nr grupy, prowadzącego, lokalizacją, limit miejsc czy 

grupy dedykowane również spowoduje przejście do strony z informacjami o grupie.  
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UWAGA !!! Strona z informacjami o grupie zajęciowej jest bardzo ważną stroną, ponieważ 

właśnie na tej stronie dzięki znajdującej się na górze ikonie (ikona ta może przyjmować różne 

formy) będzie można zapisać się do danej grupy zajęciowej, wypisać z niej lub uzyskać 

informacje na temat tego dlaczego rejestracja do tej grupy nie jest możliwa.  

 

4. Zapisywanie i wypisywanie z zajęć 

 
W punkcie 3 przedstawiona została ścieżka jaką należy przejść w celu wyświetlenia 

informacji o określonej grupie zajęciowej. Po wyświetlenie tych informacji w miejscu 

zaznaczonym na poniższym rysunku czerwoną strzałką, znajduje się ikona koszyka.  

 

 

 

 
Ikona ta może przyjmować różne formy. Poniżej znajdują się oznaczenia poszczególnych 

ikon: 

 

- oznacza, że student nie jest jeszcze zarejestrowany do danej grupy zajęciowej  

i klikając na koszyk może się do tej grupy zapisać, 

 

- oznacza, że student jest już zarejestrowany do danej grupy zajęciowej i klikając na 

koszyk może się z tej grupy wyrejestrować,  

 



7 

 

 

- oznacza, że zapisanie do grupy nie jest możliwe, ponieważ 

rejestracja nie jest jeszcze aktywna, 

 

- oznacza, że rejestracja nie jest możliwa, ponieważ w grupie nie ma 

już wolnych miejsc, 

 

- oznacza, że rejestracja nie jest możliwa, 

ponieważ grupa nie jest dedykowana dla 

wydziału, którego dana osoba jest 

studentem,  

 

- oznacza, że rejestracja nie jest możliwa, 

ponieważ student już zarejestrował się do innej 

grupy zajęciowej a w ramach określonych 

zajęć nie można być zapisanym do więcej niż 

jednej grupy zajęciowej, 

 

- oznacza, że rejestracja nie jest możliwa, ponieważ 

zużyte zostały już wszystkie żetony jakimi 

dysponował student w tej rejestracji, 

 

 

Do określonej grupy zajęciowej można zapisać się tylko wtedy, gdy na stronie z informacjami 

o tej grupie zajęciowej znajduje się ikona koszyka z zieloną strzałką: . Wówczas po 

kliknięciu na taką ikonę nastąpi przejście do tzw. koszyka, gdzie pojawi się informacja 

potwierdzająca zapisanie do danej grupy zajęciowej. 

W koszyku oprócz przeglądania informacji o aktualnym wykorzystaniu żetonów oraz 

grupach, do których student jest obecnie zapisany można dokonać wyrejestrowania z 

wybranej wcześniej grupy zajęciowej. Wyrejestrowania dokonuje się poprzez kliknięcie 

ikony koszyka z czerwoną strzałką odpowiadającej grupie, z której student chce się wypisać.  
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Po jej kliknięciu pojawi się następujący komunikat.  

 

 

 

 

 

Chcąc wyrejestrować się z grupy zajęciowej należy wcisnąć przycisk OK. 

Wyrejestrowania można również dokonać na stronie z informacjami o grupie zajęciowej czyli 

tam gdzie student wcześniej dokonał zapisu. Wówczas zamiast ikony koszyka z zieloną 

strzałką pojawi się ikona koszyka z czerwoną strzałką:  , której kliknięcie umożliwi 

wypisanie się z grupy zajęciowej. 

 


