
Instrukcja wpisywania ocen do protokołów w USOSWeb 
 
1 Logowanie do USOSWeb  

 

Należy otworzyć przeglądarkę internetową i wejść na stronę  

usosweb.ue.wroc.pl  
Po otwarciu strony należy kliknąć zaloguj się w prawym górnym rogu: 

 
 

Na stronie Centralnego Systemu Uwierzytelniania UE należy podać swój IDENTYFIKATOR -

imię.nazwisko (bez polskich znaków) i hasło (takie jak do poczty uczelnianej) i kliknąć ZALOGUJ: 
 

 
 
 



2 Wprowadzanie ocen do USOSWeb  

 

Po zalogowaniu do USOSWeb na czarnym pasku menu należy kliknąć DLA PRACOWNIKÓW: 
 

 
 

Następnie należy kliknąć Protokoły: 
 

 
 

Wybieramy rok akademicki, w którym odbywały się zajęcia oraz odnajdujemy na liście 

odpowiedni protokół (np. nazwa - egzamin) i klikamy wyświetl/edytuj (po prawej stronie) 

 

 
 



Na kolejnym ekranie „widoki protokołu” należy wybrać protokół grupy zajęciowej, na której 

prowadziło się zajęcia (np. Wykład – grupa nr 1, Ćwiczenia – grupa nr x etc.) a nie „pełny 

protokół (dla koordynatora)” – ma to znaczenie przy drukowaniu protokołu 

Następnie należy kliknąć odnośnik zastosuj obok wybranego widoku protokołu: 

 

 
 

Wpisywanie ocen do protokołu odbywa się poprzez wybranie odpowiedniej oceny ze znajdującej 

się przy każdym nazwisku rozwijanej listy (aby usunąć błędnie wpisaną ocenę należy wybrać 

pustą pozycję na rozwijanej liście). 

Jeżeli na jednej stronie protokołu nie mieszczą się wszystkie osoby można przechodzić między 

stronami korzystając z przycisków nawigacyjnych |< << >> >| znajdujących się nad i pod listą 

osób.  

Po dokonaniu jakichkolwiek zmian na danej stronie protokołu (po wpisaniu nowych ocen, 

usunięciu lub modyfikacji istniejących) należy zapisać zmiany klikając przycisk ZAPISZ znajdujący 

się pod listą osób: 

 

 
 
3 Drukowanie protokołu z USOSWeb 
 
Aby poprawnie wydrukować protokół z nazwiskiem prowadzącego zajęcia należy upewnić się, że 

został wybrany odpowiedni „widok” protokołu – widok grupy zajęciowej,  na której prowadziło 

się zajęcia (np. Wykład – grupa nr 1). 
Jeśli wybrany jest widok „pełny protokół (dla koordynatora)” należy kliknąć zmień obok nazwy 

widoku i wybrać widok grupy zajęciowej (np. Wykład – grupa nr 1). 
Aby wydrukować protokół należy kliknąć link drukowanie protokołu znajdujący się nad listą osób: 



 
W okienku parametrów wybieramy opcje wydruku protokołu- wybieramy typ protokołu, który 

ma być wydrukowany (protokół zbiorczy lub pojedynczy) i klikamy czerwony przycisk DALEJ. 

 

 

 
 

Następnie pojawi się okno, w którym należy dopasować wygląd drukowanego protokołu. 

W celu wydrukowania protokołu należy kliknąć DRUKUJ.  

 

 



 

Po wybraniu opcji DRUKUJ pojawi się możliwość zapisania na dysku twardym pliku w formacie 

pdf. 

Aby zakończyć pracę z systemem USOSWeb należy kliknąć odnośnik wyloguj się znajdujący się w 

prawym górnym rogu strony. 

P.S. W razie problemów prosimy o kontakt mailowy- helpit@ue.wroc.pl. 


