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RADY PROGRAMOWE - Żetony 

"Żeton jest to forma wirtualnego pieniądza, przy pomocy którego osoby płacą za zajęcia, w których 

uczestniczą. Żeton ma określony typ. Koszt zajęć, na które można się zarejestrować wyrażony jest poprzez 

typ oraz liczbę żetonów, którą należy wydać celem dokonania rejestracji – nawet wtedy, gdy koszt żetonu 

wynosi zero. Żetony można dostać lub kupić za określoną kwotę pieniędzy."  

 

W Uniwersytecie Opolskim obowiązują żetony typu: 

WF – na zajęcia wychowania fizycznego 

JO – na lektorat języka obcego  

EJO – na egzamin z języka obcego  

 

1 żeton = 1 semestr zajęć.  

Żetony wykorzystywane są przez studentów studiów stacjonarnych I stopnia do elektronicznych 

zapisów na zajęcia.  

W systemie USOS w oknie  

Rejestracja żetonowa → Typy żetonów 

należy ustalić dla każdego programu i dla każdego typu żetonu liczbę żetonów, która w procesie 

immatrykulacji będzie generowana wszystkim studentom z danego kierunku.  

W górnej tabeli wybieramy „Typ żetonu”  

 

 

 

 

W dolnej tabeli, dla danego typu 

żetonu wybieramy  „Kod programu” 

 

ustalamy liczbę żetonów 
Zaznaczamy flagę 

„Czy generować” 

Pola „Kod etapu”, „Jednostka” 

pozostawiamy puste. 
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Generalnie studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia powinni otrzymać 2 żetony typu JO na 

dwa semestry lektoratu, 1 żeton typu EJO na egzamin z lektoratu oraz 2 żetony typu WF na zajęcia 

wychowania fizycznego. Od tej zasady oczywiście odstępuje się w zależności od decyzji rady 

programowej ile darmowych semestrów zajęć przysługuje danym studentom (np. kierunki nauczycielskie 

mają możliwość realizacji 4 darmowych semestrów lektoratu jednego wybranego języka – ustalamy im 

liczbę żetonów JO=4 i EJO=1. Kierunki filologiczne mają możliwość realizacji dwóch różnych języków 

po dwa semestry a więc otrzymają żetony w liczbie JO=4 i EJO=2).  

Proces ustalania liczby generowanych żetonów wykonuje się jednorazowo dla każdego programu 

studiów, jednak należy pamiętać o tym w momencie otworzenia nowego kierunku lub po zmianie decyzji 

o liczbie darmowych semestrów zajęć. 

 

   

 

 


