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1. Po zalogowaniu się do Wirtualnej Uczelni (https://wu.lazarski.pl), naleŜy 
wybrać z menu Wybór Przedmiotów: 

 

 
 
Semestr bie Ŝący – przy wyborze grup na semestr jesienny 
Semestr z wyprzedzeniem – przy wyborze grup na semestr wiosenny 

 

2. UkaŜe się okno wyboru przedmiotów i grup: 

 

NaleŜy przesunąć się w dół listy przedmiotów do momentu pojawienia się ikon  i 
przedmiotów ze statusem do wyboru. Są to przedmioty, które student otrzymał w tym 
semestrze w ofercie (czyli przedmioty jeszcze niezaliczone, a nauczane w danym 
semestrze). 

Program 

studenta 

nauczany w 

tym semestrze 

Program 

studenta 

nienauczany w 

tym semestrze 

Miejsce na 

wybrane 

przedmioty 



 

 

Formy realizacji przedmiotów: 
W – wykład 
Ć    – ćwiczenia 
K – konwersatorium 
S – seminarium 
V – warsztaty 
Kk  - Konwersatorium komputerowe 
El - E-learning 

 
Formy zaliczenia: 

e – egzamin 
z – zaliczenie 
. – nie jest wymagane zaliczenie 

 

 

JeŜeli przy przedmiocie ukazuje się znak  , przedmiot jest wskazany do realizacji. 
MoŜna go wybrać i zapisać się do grupy przedmiotowej. Po kliknięciu tego przycisku 
ukaŜe się lista grup wraz z terminami. 
 
Przy opisie grupy znajdują się pozycje oznaczające ilość osób: 
l.m. max: – całkowity limit miejsc w grupie 
l.m. zaj: - ilość miejsc zajętych w grupie 
 

3. W przypadku uznania oceny pozytywnej z poprzednich semestrów, zapis do 
grupy z zaliczonej formy nie będzie moŜliwy. Sytuacja taka została 
przedstawiona na poniŜszym rysunku: 

 

Przycisk rozwinięcia 
listy grup 
danego przedmiotu. 

Przyciski 
zatwierdzania 
wyboru przedmiotu i 
grupy. 

Przyciski cofający 
zatwierdzanie 
wybranego 
przedmiotu i 
grupy. 



 
 

4. NaleŜy zaznaczyć wybraną grupę  ( jeŜeli przedmiot ma kilka form np. 
wykładową i ćwiczeniową naleŜy wybrać grupę z kaŜdej z form) i kliknąć 

przycisk . Wybrana pozycja zostanie przeniesiona na prawą stronę 
okna oraz ukaŜe się liczba punktów ECTS i suma opłat za wybrane 
przedmioty.  
 
Status wstępnie wybrany przy przedmiocie po prawej stronie oznacza Ŝe 
miejsce w grupie jest wstępnie zarezerwowane, ale istnieje jeszcze moŜliwość 
wypisania się z danego przedmiotu i grupy i ponowne zapisanie do nowej.  

 
 
  



5. W przypadku grupy przedmiotów wybieralnych, jak poniŜej (kilka przedmiotów 
z tą samą nazwą na czerwono): 
 

 
 
 po wybraniu jednej pozycji znika moŜliwość wyboru pozycji pozostałych. 
 

6. Podczas zatwierdzania wybranego przedmiotu następuje sprawdzanie 
konfliktów z juŜ wybranymi pozycjami. W przypadku wykrycia konfliktu, ukaŜe 
się poniŜszy komunikat: 
 

 
 

Przedmiot nie będzie zatwierdzony. Istnieje moŜliwość wycofania innego 
przedmiotu, będącego w konflikcie z przedmiotem preferowanym. 

 
7. Anulowanie wyboru przedmiotu polega na: 

a. kliknięciu przycisku  przy wybranym przedmiocie z prawej strony 
okna, 

b. wycofaniu przedmiotu za pomocą przycisku  
 

 



 
8. Wybór przedmiotów jest przez system zapamiętany i moŜna kontynuować 

zapisy w innym dniu. 
 

9. Przycisk  pozwala sprawdzić obecny limit miejsc w grupach, po 
dłuŜszej pracy w oknie wyboru przedmiotów. 

 
10. Ostateczne zatwierdzenie wyboru, warto poprzedzić wywołaniem akcji 

. W celu ostatecznego zakończenia wyboru, naleŜy 

kliknąć przycisk . UkaŜe się poniŜsze 
okno, w którym naleŜy wybór zaakceptować. 

 
 

11. Po akceptacji wyboru, moŜna juŜ wydrukować swój plan zajęć. 

 

 

Kontakt w przypadku problemów z zalogowaniem si ę do Wirtualnej Uczelni : 

Uczelnia Łazarskiego pok 119 (I piętro sektor C), tel (22) 5435 493 

e-mail: wu@lazarski.edu.pl 

 

W przypadku kwestii dydaktycznych prosimy o kontakt  z Dziekanatem. 


