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USOSweb – instrukcja dla studentów 
 

1. Logowanie 
 

Do systemu należy zalogować się poprzez stronę: https://usosweb.tu.koszalin.pl/. Zalecaną 

przeglądarką jest Mozilla Firefox. 

 

 

Studenci pierwszego roku studiów używają tego samego loginu (identyfikatora) i hasła, z 

którego korzystali w systemie rekrutacji. 

Byli studenci Politechniki Koszalińskiej (w tym absolwenci) logują się za pomocą 

dotychczasowych danych. 

 

W razie problemów z logowaniem należy spróbować odzyskać hasło klikając -> zapomniane hasło. 

Jeżeli to nie poskutkuje, należy skontaktować się z administratorem systemu, pisząc e-maila na:   

usos-admin@tu.koszalin.pl.  

  

https://usosweb.tu.koszalin.pl/
mailto:usos-admin@tu.koszalin.pl
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2. Informacje podstawowe -> MÓJ USOSWEB 
 

W tej zakładce znaleźć można m.in. swój numer albumu (sekcja INFORMACJE O 

UŻYTKOWNIKU), swoje zajęcia lub swój plan zajęć (jeżeli został przygotowany w systemie). 
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3. Wniosek o wydanie legitymacji studenckiej 
 

W celu wygenerowania wniosku w zakładce -> DLA WSZYSTKICH należy wybrać -> Zdjęcie do 

legitymacji  

 

Podanie wygenerować można tylko wtedy, jeżeli zatwierdzone zostało zdjęcie do legitymacji. 

 

Wydrukowane i podpisane podanie należy zeskanować i przesłać do odpowiedniego 
pracownika Biura Obsługi Studentów (lista pracowników i obsługiwanych przez nich kierunków 
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znajduje się na stronie: https://www.tu.koszalin.pl/kat/950/dane-kontaktowe-i-godziny-obslugi-
studentow.  

Zlecenie wykonania legitymacji studenckiej nastąpi jedyni w sytuacji wniesienia opłaty za jej 
na indywidualny numer konta bankowego studenta. 

4. Numer konta bankowego oraz należności 
 

 Wszystkich opłat należy dokonywać na indywidualny numer konta przypisany do każdego 

studenta. Można go znaleźć w zakładce -> DLA WSZYSTKICH wybierając z menu bocznego -> 

płatności. 

 

Oprócz numeru konta można znaleźć tutaj informację np. na temat nierozliczonych płatności. 

 

 

  

https://www.tu.koszalin.pl/kat/950/dane-kontaktowe-i-godziny-obslugi-studentow
https://www.tu.koszalin.pl/kat/950/dane-kontaktowe-i-godziny-obslugi-studentow
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5. Numer grupy dziekańskiej 
 

Jeżeli na roku uruchomiona została więcej niż jedna grupa, USOSweb pozwala sprawdzić, do 

której grupy został wpisany student. W tym celu należy w zakładce DLA STUEDNTÓW wybrać z menu 

bocznego -> grupy dziekańskie. 

 

Np. 
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6. Numer grupy zajęciowej 
 

Z kolei w zakładce MÓJ USOSWEB -> GRUPY ZAJĘCIOWE lub -> ZAJĘCIA STUDENTA, znaleźć 

można numer grupy, w której odbywać się będą zajęcia. 

 

 

Aby wyświetlić numer grupy zajęciowej należy wybrać odpowiedni rok akademicki. Przy 

każdych zajęciach widoczny będzie numer grupy. 
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7. Zapisy na zajęcia 
 

W przypadku konieczności zapisania się na zajęcia (np. język obcy, WF, przedmioty obieralne, 

specjalnościowe) należy wybrać zakładkę -> DLA STUDENTÓW i dalej -> Rejestracje: 

 

 

Jeżeli widoczne są dostępne przedmioty, na które można się zarejestrować, należy wybrać 

odnośnik -> Przejdź do rejestracji (przy wybranym przedmiocie) → i proszę kliknąć koszyczek i wybrać  

 

Następnie należy wybrać wybrane zajęcia lub grupę i zapisać poprzez wybranie „koszyka” w 

kolumnie -> Akcje. 
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