
  

Lista aktualnych 

wydarzeń odbywających 

się na WNPiD 

Pole logowania 

(login i hasło jak do 

systemu USOSWEB 

Linki do tablic 

poszczególnych kierunków 

i roczników: 

S – Studia Stacjonarne 

N – Studia Niestacjonarne 

Otwierając stronę główną planera wyświetlają się: wydarzenia odbywające się w bieżącym tygodniu na WNPiD; linki do tablic poszczególnych kierunków, 

Przycisk logowania do swojego konta, pole wyszukiwania oraz kalendarz 

Pole Wyszukiwania – umożliwia wyszukiwanie planu 

wykładowcy po wpisaniu odpowiedniego nazwiska, 

przedmiotu – po wpisaniu jego nazwy, czy sprawdzenie 

obłożenia sal po wpisaniu ich numerów 

Przycisk umożliwiający 

wyświetlenie spersonalizowanego 

planu subskrybowanych zajęć 

Kalendarz - umożliwia 

zmianę wyświetlanego 

tygodnia 



Po zalogowaniu i wybraniu z menu zakładki swojego konta otwarta zostanie indywidualna strona konta użytkownika, umożliwiająca subskrybowanie zajęć. 

Wpisanie adresu e-mail i jego ustawieniu przyciskiem „ustaw e-mail” umożliwia otrzymywanie informacji o wprowadzanych w planach zmianach – 

odwołaniu zajęć, zmianie ich terminu czy miejsca ich odbywania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pole do wpisania adresu e-mail 

oraz przycisk jego ustawiania 



 Wyboru subskrybowanych zajęć dokonuje się poprzez przycisk „Dodaj subskrybcję” .  Kliknięcie w przycisk powoduje otwarcie 

nowego okna, w którym po dokonaniu wyboru semestru (Zima/Lato/Niestacjonarne) oraz wyboru kierunku, którego zajęcia chcemy subskrybować rozwinie 

się lista możliwych do subskrybowania zajęć. Wybranie odpowiednich zajęć należy potwierdzić przyciskiem akceptacji. Subskrybowane zajęcia można 

„odsubskrybować” odznaczając pole wyboru subskrybowanego przedmiotu 

 

 Pole wyboru semestru 

Pole wyboru kierunku 

Pole wyboru 

subskrybowanego przedmiotu 

Nazwisko prowadzącego, nazwa przedmiotu oraz 

numer grupy lub nazwa grupy specjalnościowej 

Brak numeru lub nazwy grupy specjalnościowej 

oznacza, iż przedmiot jest prowadzony dla całego 

roku 

Brak  

Przycisk akceptacji  



 

Po kliknięciu w link odpowiedniego kierunku wyświetlony zostanie plan wybranego rocznika  w wybranym na kalendarzu tygodniu – zmieniając datę w 

kalendarzu wyświetlany jest plan na kolejne tygodnie 

Zmieniając datę w kalendarzu możemy 

sprawdzić plan zajęć na kolejne tygodnie 

Nazwa przedmiotu 

Nazwisko wykładowcy 

Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć 

Numer grupy ćwiczeniowej 

Skrót nazwy grupy 

specjalnościowej 

Forma zajęć i numer sali 


