2. Oświadczenia w USOSweb
W USOSweb oświadczenia składa się w module Wnioski o pomoc socjalną. Należy w górnym menu
wybrać opcję Dla studentów, a następnie z lewego menu opcję Wnioski. Na liście dostępnych
wniosków znajduje się ‘Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i
kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat (por. Rysunek 1).
Uczelnia może ograniczać możliwość składania oświadczenia do zadanego okresu czasu (np. tylko
na początku każdego semestru). Dzieje się to poprzez definiowanie tur dla obsługiwanego przez
system wniosku.
Student, który chce złożyć oświadczenie wybiera je na liście wniosków, po czym klika złóż wniosek.

Rysunek 1 Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do studiów bezpłatnych jako wniosek w USOSweb
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Na ekranie pierwszym (por. Rysunek 2) jest zacytowany fragment Rozporządzenia wyjaśniający
podstawę prawną wymogu złożenia oświadczenia. Oświadczenie składa się z czterech części,
student powinien wybrać dokładnie jedną z nich, odpowiadającą jego aktualnej sytuacji.

Rysunek 2 Ekran 1 oświadczenia studenta – informacyjny

Na ekranie drugim (por. Rysunek 3) student może wybrać część pierwszą oświadczenia lub
przejść dalej. W obecnej wersji jest dostępna tylko część pierwsza, przejście dalej prowadzi do
ekranu z informacją, że jest to ekran końcowy.
W roku akademickim 2011/2012 oświadczenia składają jedynie studenci rozpoczynający studia na
pierwszym roku. Wyjątkowo wszystkie te studia – ze względu na okres przejściowy wprowadzania
przepisów o studiach nieodpłatnych – uzyskują status studiów na pierwszym kierunku, na którym
nie obowiązuje odpłatność.
Po wyborze pierwszej części oświadczenia student powinien wybrać z listy program oraz kierunek.
Lista zawiera tylko te programy, na których student ma status aktywnego studenta, oraz kierunek
wiodący tego programu (może być więcej niż jeden w przypadku studiów równoległych).
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Student, który rozpoczął studia na więcej niż jednym kierunku (np. student studiów równoległych
DZ-JSIM) składa oświadczenie osobno dla każdego kierunku (student DZ-JSIM osobno dla kierunku
informatyka i dla kierunku matematyka) .
W przypadku takich studiów jak:
makrokierunki (np. MK-INZN, Inżynieria nanostruktur, czy DZ-STPR, Samorząd terytorialny i
polityka regionalna),
studia międzykierunkowe (np. DZ-JSEM, Międzykierunkowe Studia EkonomicznoMatematyczne, DZ-MSOS, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, czy DZ-MSMP,
Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze)
student składa jedno oświadczenie.
Po wyborze programu i kierunku należy kliknąć DALEJ.

Rysunek 3 Ekran drugi oświadczenia studenta – wybór części 1 oświadczenia i wskazanie kierunku studiów
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Kolejny ekran (por. Rysunek 4) zawiera przycisk ZATWIERDŹ pozwalający na ostateczne
zatwierdzenie danych do oświadczenia. Po zatwierdzeniu informacja o złożonym oświadczeniu jest
zapisywana w bazie danych systemu. Student powinien wydrukować oświadczenie (przycisk
drukuj) i złożyć je w jednostce prowadzącej studia studenta.

Rysunek 4 Oświadczenie gotowe do zatwierdzenia i wydruku

Oświadczenie w postaci PDF jest widoczne na Rysunek 5.
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Rysunek 5 Oświadczenie w postaci pliku PDF gotowe do wydrukowania
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