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Aplikacja Mobilny USOS

 przeznaczona dla studentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego

 opracowana przez zespół Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) 
na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

 do pobrania pod adresem: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.edu.uw.mobilny

 stworzona w ramach projektu „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu 
Warszawskiego związanych z edukacją”, realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020 https://euslugi.uw.edu.pl

 Biuro Prasowe UW obsługuje 2 moduły: „O uczelni”, „Aktualności”

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.edu.uw.mobilny
https://euslugi.uw.edu.pl/


Zasady publikacji treści 

w modułach „O uczelni” i „Aktualności”



 Aplikacja jest przeznaczona dla studentów i pracowników uczelni, a więc dla 
odbiorców wewnętrznych (skorzystanie z aplikacji wymaga zalogowania w 
systemie CAS). Dlatego zalecamy publikację w aplikacji informacji użytecznych z 
punktu widzenia osób studiujących i pracujących na uczelni.

 W module „O uczelni” zalecamy zamieszczanie praktycznych treści o jednostce, 
np. danych kontaktowych poszczególnych sekcji administracji oraz godzin przyjęć 
interesantów, ważnych linków do spisu pracowników czy do planów budynku, 
informacji na temat organizacji studenckich. 

 W module „Aktualności” zalecamy publikowanie informacji na temat toku studiów 
(ważnych terminów, rejestracji, egzaminów, zaliczeń), stypendiów, akademików, 
mobilności, spraw kadrowych, oferty – wyjazdów, szkoleń, praktyk, konkursów, 
grantów – skierowanej do studentów i pracowników, komunikatów 
dziekanów/rektorów. 

 W module „Aktualności” zalecamy publikację informacji jedynie o wybranych –
najważniejszych wydarzeniach odbywających się w jednostce. 



 Każda treść w modułach „O uczelni” i „Aktualności” powinna być publikowana w 
dwóch wersjach językowych – po polsku i angielsku (język, w którym wyświetlana 
jest aplikacja, zależy od indywidualnych ustawień telefonu każdego użytkownika). 
Wersja angielska może być zamieszczana w skróconej formie. 

 Treści powinny mieć zwięzłą formę. Mogą być skrótem wybranych informacji 
publikowanych na stronie internetowej jednostki i zawierać przekierowanie do 
dłuższej wersji.   

 Należy dbać o stronę językową oraz wizualną publikowanych treści (zgodny z 
zasadami i zrozumiały język, dobrą jakość publikowanych zdjęć). 

 Należy na bieżąco aktualizować informacje o jednostce. 



Obsługa modułów

„O uczelni” i „Aktualności”



Moduł „O uczelni”

Gdzie w aplikacji wyświetlają się informacje o uczelni i jednostkach?



Moduł „O uczelni”

Gdzie w aplikacji wyświetlają się 
informacje o uczelni i jednostkach?



Moduł „O uczelni”

Jak wprowadzić treści o jednostce? 

logowanie: https://usosadm.uw.edu.pl
mobilny USOS / Rozdziały, karty i treści uczelniane

https://usosadm.uw.edu.pl/


Moduł „O uczelni”

Co oznaczają nazwy „rozdział”, 
„karta”, „treści uczelniane”?

rozdział (nazwa jednostki)

karta rozdziału 

treści na karcie



Moduł „O uczelni”

Należy dodać rozdział (nazwę jednostki). Każda jednostka może 
stworzyć 1 rozdział. 

Formularz dodawania rozdziału

Dla rozdziału należy użyć kodu ze słownika 
„Jednostki organizacyjne”: 
https://usosadm.uw.edu.pl/usosadm/slown
iki/jednostki/jednostkiOrganizacyjne.jsf.

Należy użyć oficjalnej nazwy wydziału w 
wersji polskiej i angielskiej lub skrótu.

https://usosadm.uw.edu.pl/usosadm/slowniki/jednostki/jednostkiOrganizacyjne.jsf


Moduł „O uczelni”

Po utworzeniu rozdziału należy dodać kartę rozdziału. Do każdego rozdziału 
można dodać jedną lub więcej kart, rekomendowana maksymalna liczba kart 
dla każdego rozdziału to 5.

Formularz dodawania karty rozdziału 

Nazwa oraz nazwa w języku angielskim 
wyświetlają się w aplikacji. Kod karty 
(skrócona nazwa) wyświetla się tylko w 
panelu administratora. 



Moduł „O uczelni”

Po utworzeniu karty rozdziału należy dodać treść na karcie rozdziału (do 
każdej karty można dodać jedną lub więcej treści na karcie).



Moduł „O uczelni”

Formularz 
dodawania 
treści na karcie

Treść karty powinna być 
zwięzła. 

Do treści na karcie można 
wgrać zdjęcie. Powinno mieć 
ono wymiary 800x600 
pikseli. Zalecamy 
stosowanie zdjęć aktualnych 
i dobrej jakości. Zachęcamy 
do korzystania z 
uniwersyteckiej bazy zdjęć: 
http://promocja.uw.edu.pl/m
ultimedia/baza-zdjęć.  

http://promocja.uw.edu.pl/multimedia/baza-zdjec


Moduł „O uczelni”

Zapisana treść na karcie



Moduł „Aktualności”

Jak wprowadzić aktualność? 

logowanie: https://usosadm.uw.edu.pl
mobilny USOS / Aktualności i wydarzenia

https://usosadm.uw.edu.pl/


Moduł „Aktualności”

Gdzie w aplikacji wyświetlają się aktualności?



Moduł „Aktualności”

Gdzie w aplikacji wyświetlają 
się aktualności?



Moduł „Aktualności”

Dodawanie aktualności 



Moduł „Aktualności”

Formularz 
dodawania 
aktualności

Treść aktualności powinna być 
zwięzła. 

Do aktualności można wgrać 
zdjęcie. Powinno mieć ono 
wymiary 800x450 pikseli. 
Podczas dodawania zdjęcia 
można utworzyć „awatar” –
zdjęcie w formacie kwadratu, 
które wyświetla się na liście 
aktualności (slajd nr 18). 

Zalecamy stosowanie zdjęć 
aktualnych i dobrej jakości. 
Zachęcamy do korzystania z 
uniwersyteckiej bazy zdjęć: 
http://promocja.uw.edu.pl/multi
media/baza-zdjęć. 

http://promocja.uw.edu.pl/multimedia/baza-zdjęć


Moduł „Aktualności”

Aktualność zapisana
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www.uw.edu.pl/dla-mediow

media(at)uw.edu.pl

http://www.uw.edu.pl/dla-mediow

