ZAŁĄCZNIK nr 1

Składanie oświadczenia studenta o spełnianiu warunków
do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat
1. Informacje ogólne
Do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów
bez wnoszenia opłat zobowiązani są studenci I roku studiów stacjonarnych, którzy rozpoczęli studia w
roku akademickim 2013/2014.
Studenci, którzy w roku akademickim 2013/2014 podjęli studia na dwóch lub więcej kierunkach studiów
stacjonarnych wypełniają oświadczenie dla każdego kierunku osobno.
Wypełnione, wydrukowane i podpisane oświadczenia należy dostarczyć do właściwego dziekanatu
w terminie do dnia 31.05.2014 r.
2. Instrukcja
Po zalogowaniu do systemu USOSweb należy z górnego menu wybrać opcję Dla studentów,
a następnie Moje studia i Wnioski. W celu złożenia oświadczenia należy na liście wniosków odnaleźć
„Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych
w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat” i kliknąć odpowiadający mu link złóż wniosek (Rysunek 1).

Rysunek 1

Po jego kliknięciu pojawi się ekran z fragmentem Rozporządzenia wyjaśniającym podstawę prawną wymogu
złożenia oświadczenia (Rysunek 2).

Rysunek 2

Zgodnie z wyświetloną informacją oświadczenie składa się z czterech części, a student powinien wybrać
dokładnie
jedną
z
nich,
odpowiadającą
jego
aktualnej
sytuacji.
Obecnie
jednak
w USOSwebie dla studentów UAM dostępne są tylko pierwsza i trzecia część oświadczenia.
W myśl Regulaminu opłat UAM studenci studiów stacjonarnych wskazują jako studia na pierwszym, drugim
i kolejnym kierunku studiów wyłącznie studia stacjonarne rozpoczęte w uczelni publicznej od roku
akademickiego 2013/2014. Studia rozpoczęte w roku akademickim 2012/2013 lub w latach poprzednich
traktowane są na UAM jako „zerowe”.
Oświadczenie wypełniają wyłącznie studenci I roku studiów stacjonarnych.
Chcąc kontynuować składanie oświadczenia należy kliknąć przycisk DALEJ.
Dla kierunku studiów, który jest naszym pierwszym kierunkiem stacjonarnym w uczelni publicznej (w
myśl obowiązujących przepisów) należy wypełnić część pierwszą oświadczenia.
A. CZEŚĆ PIERWSZA OŚWIADCZENIA
Chcąc złożyć oświadczenie w części pierwszej należy w kolejnym kroku potwierdzić chęć złożenia
oświadczenia (część pierwsza), poprzez kliknięcie pola wyboru zaznaczonego na rysunku strzałką (Rysunek
3) oraz wybrać program studiów i kierunek, na którym ma zostać złożone oświadczenie.

Rysunek 3

Po kliknięciu przycisku DALEJ pojawi się kolejny ekran, na którym znajdować się będzie przycisk ZATWIERDŹ
pozwalający na ostateczne zatwierdzenie oświadczenia (oświadczenie w części pierwszej).
Przed zatwierdzeniem oświadczenia wskazane jest sprawdzenie poprawności danych poprzez kliknięcie na
link podgląd niezatwierdzonego wniosku (Rysunek 4).

Rysunek 4

Po zatwierdzeniu oświadczenia zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o wypełnionym oświadczeniu
(Rysunek 5).

Rysunek 5

W celu wydrukowania oświadczenia należy z menu znajdującego się po lewej stronie wybrać Lista
wniosków, a następnie w dziale Wnioski, które zacząłeś wypełniać wybrać odpowiednie oświadczenie i
kliknąć link drukuj (Rysunek 6).

Rysunek 6

UWAGA !!! Wydrukowane oświadczenie należy dostarczyć do właściwego dziekanatu.

Dla kierunku studiów, który jest naszym drugim (kolejnym) kierunkiem stacjonarnym w uczelni publicznej
(w myśl obowiązujących przepisów) należy wypełnić część trzecią oświadczenia.
B. CZEŚĆ TRZECIA OŚWIADCZENIA
Chcąc złożyć oświadczenie w części trzeciej należy klikając przycisk DALEJ przejść do ekranu poświęconego
trzeciej części oświadczenia (pomijając pola wyboru dla wcześniejszych części).

Rysunek 7a – 7b

Następnie klikamy pole wyboru zaznaczone na rysunku strzałką (Rysunek 8a/8b) oraz wybieramy program
studiów i kierunek, na którym ma zostać złożone oświadczenie. Następnie należy podać informacje o
pierwszym kierunku studiów (w myśl obowiązujących przepisów): Uczelnia, kierunek studiów.
Dla przykładu przedstawiono poniżej dwie sytuacje:
a) pierwszy kierunek studiów: socjologia/Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu/2013; drugi
kierunek studiów: historia/UAM/2013 – Rysunek 8a
b) pierwszy kierunek studiów: socjologia/Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu/2013; drugi
kierunek studiów: historia/UAM/2013 – Rysunek 8b
c)

Rysunek 8a

Rysunek 8b

Po kliknięciu przycisku DALEJ pojawi się kolejny ekran, na którym znajdować się będzie przycisk ZATWIERDŹ
pozwalający na ostateczne zatwierdzenie oświadczenia (oświadczenie w części trzeciej).
Przed zatwierdzeniem oświadczenia wskazane jest sprawdzenie poprawności danych poprzez kliknięcie na
link podgląd niezatwierdzonego wniosku (Rysunek 9).

Rysunek 9

Po zatwierdzeniu oświadczenia zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o wypełnionym oświadczeniu
(Rysunek 10a/10b). Poniżej przedstawiono dwa przykłady, o których wspomniano powyżej.
a)

Rysunek 10a

b)

Rysunek 10b

W celu wydrukowania oświadczenia należy z menu znajdującego się po lewej stronie wybrać Lista
wniosków, a następnie w dziale Wnioski, które zacząłeś wypełniać wybrać odpowiednie oświadczenie i
kliknąć link drukuj (Rysunek 11).

Rysunek 11

UWAGA !!! Wydrukowane oświadczenie należy dostarczyć do właściwego dziekanatu.

