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Moduł Obiegówki w USOSweb – instrukcja dla studenta, 

doktoranta, słuchacza 

Moduł Obiegówki jest dostępny w serwisie USOSweb. 

Logowanie do USOSweb’a 

 
Adres serwisu: https://usosweb.uksw.edu.pl 
 

Procedura dotycząca wydania obiegówki: 

 
1. Wydanie obiegówki – Dziekanat 

2. Pytania i Odpowiedzi obiegówki  

a. Dział Pomocy Materialnej dla Studentów 

b. Biblioteka Główna 

c. Kwestura 

d. Student  

e. Dziekanat (jeżeli takie pytanie zostało zdefiniowane) 

3. Weryfikacja i zamknięcie obiegówki – Dziekanat. 

 

Osoba, dla której obiegówka została wydana ma obowiązek sprawdzać stan udzielanych odpowiedzi, 

i w przypadku negatywnej odpowiedzi jak najszybciej skontaktować się z jednostką, której ta 

odpowiedź dotyczy. 
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Wydanie obiegówki 

Obiegówka zostaje wydana na prośbę studenta. Wydanie obiegówki odbywa się w dziekanacie, który 

określa w jakiej formie osoba ma złożyć prośbę.  

Po wydaniu obiegówki student otrzymuje wiadomość na adres e-mail (z USOS) z informacją, że w 

systemie USOSweb jest aktywna obiegówka, w tym samym czasie, każda z osób uprawiona do 

udzielania odpowiedzi także otrzymuje informację, że w systemie czekają pytania do wypełnienia. 

Po otrzymaniu wiadomości należy wejść jak najszybciej w moduł Obiegówki i ją wypełnić. 

Moduł Obiegówki jest umieszczony w dziale DLA WSZYSTKICH. 
 
Wejście do modułu Obiegówki: 
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Po wejściu w moduł Obiegówki, domyślnie znajdujemy się na stronie moje obiegówki, na której 

widzimy wydane dla nas obiegówki. W wierszu obiegówki widzimy następujące dane: 

• Status (Aktywna lub Zamknięta) 

• Imię i nazwisko osoby, która wydała obiegówkę 

• Imię i nazwisko osoby, dla które obiegówka została wydana 

• Nazwa szablonu obiegówki 

• Data wydania 

• Ikonka pokaż 
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Za pomocą ikonki pokaż wchodzimy w szczegóły wybranej obiegówki. W górnym bloku danych 

przedstawione są podstawowe dane dokumentu: nazwa; data i godzina wydania; osoba wydająca; 

osoba, dla której została wydana; program studiów, w ramach którego została wydana; stan; ostatnim 

polem jest komentarz wydającego, za pomocą którego wydający może przekazać osobom udzielającym 

odpowiedzi istotnych informacji. 

 

 

 

W dolnym bloku danych wyświetlone zostaną wszystkie pytania, obiegówki. 

 

Gdy obiegówka zostanie aktywowana, to automatycznie wszystkie osoby, które są w niej zawarte, na 

swoim koncie w USOSweb, w module Obiegówki, zobaczą przypisaną do siebie akcję: 

• student będzie mógł odpowiedzieć na pytania dotyczące wyrażenia zgody na komunikacje 

elektroniczną z uczelnią, 

• osoba udzielającą odpowiedzi będzie mogła odpowiedzieć na pytanie, w którym została 

wskazana jako osoba uprawiona do odpowiedzi, 

• osoba wydająca obiegówkę, jeżeli jest jednocześnie osobą odpowiadającą, będzie mogła 

udzielić odpowiedzi na przypisane do niej pytania,  a także jako wydający ma wgląd w 

obiegówkę i gdy wszystkie pytania będą miały odpowiedzi, może ją zamknąć 
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Udzielanie odpowiedzi w obiegówce 

Jeżeli w obiegówce są zawarte pytania do studenta, to po wejściu w obiegówkę możemy bezpośrednio 
udzielić odpowiedzi na pytania. Pytania dotyczą wyrażenia zgody na przesyłanie drogą komunikacji 
elektronicznej  informacji o wydarzeniach organizowanych przez UKSW oraz zapoznanie się z Klauzulą 
informacyjną dla absolwenta i oświadczeniem. 
 
Obiegówki dla osób skreślonych, nie zawierają poniższych pytań do studenta.  
 

 

Udzielanie odpowiedzi polega na przyciśnięciu wybranej odpowiedzi.  

W przypadku 4 pierwszych pytań należy wybrać TAK (jeżeli wyrażasz zgodę) lub NIE (jeżeli nie 

wyrażasz zgody).  

Jeżeli chodzi o kolejne pytania, dotyczące adresu e-mail, KLAUZULI i OŚWIDCZENIA to w tym 

przypadku mamy do wyboru: 

• nie dotyczy (gdy zostały udzielone odpowiedzi NIE na powyższe pytania) 

• Inna odpowiedź (Jeśli udzieliłeś odpowiedzi TAK na przynajmniej jedno z powyższych pytań, 

zapoznaj się proszę z KLAUZULĄ , wpisz E-MAIL KONTAKTOWY i potwierdź OŚWIADCZENIE)  – 

po naciśnięciu tej odpowiedzi ukaże się pole tekstowe, w którym należy wpisać adres e-mail. 
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Odpowiedzi do pytań w obiegówce 

Po wejściu w swoją obiegówkę widzimy wszystkie pytania oraz informację na temat odpowiedzi na 

wybrane pytanie.  

Moduł obiegówki zakłada 3 rodzaje wyników odpowiedzi: pozytywną, negatywną oraz niejasną.  

•  Odpowiedź pozytywna zazwyczaj jest zdefiniowana do odpowiedzi TAK 

• Odpowiedź negatywna dotyczy odpowiedzi NIE 

• Odpowiedź niejasna to taka, która na początku nie zawiera odpowiedzi TAK lub NIE 
 
Aby obiegówka mogła być zamknięta wszystkie odpowiedzi muszą mieć wynik pozytywny.  
Osoba, dla której została wydana obiegówka, jest zobowiązana do sprawdzania stanu odpowiedzi w 
obiegówce i w przypadku, gdy chociaż jedna z odpowiedzi będzie miała wynik negatywny bądź 
niejasny, należy skontaktować się z jednostką, której taka odpowiedź dotyczy, i wyjaśnić zaistniałą 
sytuację. Po spełnieniu wymagań jednostki, dotyczącej wydania odpowiedzi pozytywnej, należy 
ponownie skontaktować się z daną jednostką z prośba o zmianę odpowiedzi w obiegówce. 
 
W szczegółach obiegówki możemy podejrzeć osoby, które są odpowiedzialne za udzielanie odpowiedzi 
na pytania w obiegówce i w razie konieczności skorzystać z USOSweb’a i wysłać bezpośrednio 
wiadomość e-mail do wybranej osoby. 
Osoby możemy podejrzeć po naciśnięciu linku informacje o odpowiadających. 
 

  
 
Po naciśnięciu na imię i nazwisko odpowiadającego możemy przejść do danej osoby i wysłać 

bezpośrednio z USOSweb wiadomość dotyczącą obiegówki, w tytule wiadomości najlepiej umieścić 

numer obiegówki, imię i nazwisko, numer indeksu, aby osoba, do której chcemy wysłać wiadomość 

mogła bez problemu odnaleźć w systemie obiegówkę, której dotyczy problem. 
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Zamykanie obiegówek 

Gdy obiegówka zawiera wszystkie pozytywne odpowiedzi (przy każdej odpowiedzi znajduje się      

ikonka ) to jej status na liście obiegówek zostaje ustawiony jako zaliczona, co oznacza, że taką 

obiegówkę należy zamknąć. Za zamknięcie obiegówki w USOSweb odpowiada dziekanat. 

Po zamknięciu obiegówki udzielanie odpowiedzi zostaje zablokowane, a jej status zostaje zmieniony 

na Zamknięta.  

 


