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E – obiegówka 

Instrukcja użytkownika dla absolwentów/byłych studentów  
 

1) Logowanie do serwisu USOSWeb  PW 

  
 

2) Wybór modułu Obiegówki - po zalogowaniu się do USOSweb należy wybrać zakładkę „Dla 

wszystkich”, a następnie „Obiegówki”  

 

 

3) Stan obiegówki - Interpretacja odpowiedzi – kiedy osoba jest rozliczona z uczelnią?  
 

Aktywna obiegówka może mieć 4 stany: zaliczona, odrzucona, niewypełniona, do 

przejrzenia. Osoba jest rozliczona z uczelnią jedynie w przypadku gdy stan obiegówki to 

ZALICZONA.  
 

Osoby, które chcą odebrać z Działu Ewidencji Studentów dokumenty (np. dyplom, zaświadczenie) prosimy 

przed udaniem się po dokumenty o sprawdzenie stanu obiegówki.  

 

OBIEGÓWKA - zaliczona  
Oznacza, że na wszystkie pytania została udzielona odpowiedź pozytywna i jest to równoważne z 

pieczątką i podpisem w wymaganych polach obiegówki tradycyjnej.   

 

W wyżej przedstawionej Karcie obiegowej znajdują się informacje o osobie wydającej Kartę, dla 

kogo została wydana, w tym numer albumu oraz o programie, którego Karta obiegowa dotyczy. 

Stan karty powinien być zaliczony, co oznacza, że  na wszystkie pytania została udzielona 

odpowiedź pozytywna ( w nawiasie obok słowa Aktywna widnieje wtedy słowo zaliczona).  

 

OBIEGÓWKA – odrzucona  
 

W przypadku gdy na przynajmniej jedno pytanie zostanie udzielona odpowiedź NIE, wówczas Obiegówka 

ma stan Odrzucona. Po kliknięciu w stan obiegówki zostaną wyświetlone szczegóły obiegówki, w tym 

informacje o osobie, która udzieliła odpowiedzi na pytanie.  Osoba (tj. były student/absolwent), dla której 

Karta obiegowa została wydana po uregulowaniu zobowiązań wobec uczelni powinna ponownie 

skontaktować się z osobą, która udzieliła odpowiedzi na pytanie ( najlepiej poprzez USOS mail) i 

poinformować o uregulowaniu zobowiązań. Dopiero wtedy odpowiedź zostanie zmieniona.   

 

OBIEGÓWKA – do przejrzenia  
W przypadku gdy na jedno pytanie zostanie udzielona inna odpowiedź niż TAK, Obiegówka uzyskuje stan – 

do przejrzenia. Osoba, dla której została wydana Karta obiegowa powinna zapoznać się z komentarzem 

dołączonym do odpowiedzi.  

 

OBIEGÓWKA – niewypełniona  
 

Jeśli w obiegówce udzielone są odpowiedzi pozytywne (TAK), ale na przynajmniej jedno z pytań nie została 

jeszcze udzielona odpowiedź to stan obiegówki jest – niewypełniona 


