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Najważniejsze adresy www

Główna strona Wojskowej Akademii Technicznej
• https://www.wat.edu.pl
• https://www.wojsko-polskie.pl/wat/

Główna strona systemu USOSweb
• https://usos.wat.edu.pl

Portal Microsoft Office Online 
• https://portal.office.com

Serwis wewnętrzny Akademii
• https://portal.wat.edu.pl

Baza aktów wewnętrznych
• https://lex.wat.edu.pl



Najważniejsze adresy mailowe

• https://pomoc.wat.edu.pl
System helpdeskowy – preferowana forma zgłaszania problemów 
technicznych
• usos@wat.edu.pl
Zgłaszanie problemów technicznych dotyczących systemu USOS.
Ze względów bezpieczeństwa Zespół USOS:

• nie zmienia haseł do kont w USOSWeb
• nie zmienia adresów e-mail
• nie modyfikuje ocen i protokołów

W sprawach niezwiązanych z problemami technicznymi właściwym 
jest odpowiedni dziekanat.

• pomoc@wat.edu.pl
Zgłaszanie pozostałych problemów technicznych, w szczególności 
problemy z dostępem do sieci, dostępem do poczty @wat.edu.pl, 
dostępem do usług i serwisów Akademii



Zasady komunikacji z uczelnią

• Każdy pracownik oraz doktorant otrzymuje skrzynkę pocztową 
w domenie wat.edu.pl

• Komunikacja z Wojskową Akademią Techniczną odbywa się 
wyłącznie z wykorzystaniem skrzynek służbowych

• Wraz z adresem mailowym pracownik otrzymuje dostęp do 
witryny office.com, a w nim:
• Microsoft Office 2016 oraz Skype for Business (do niedawna 

znany pod nazwą Lync)
• Przestrzeń dyskowa (OneDrive for Business) 
• Office Online
• OneNote, Sharepoint, Teams, Sway, Forms… (online)



Zasady komunikacji z uczelnią

Komunikacja 
z Wojskową Akademią Techniczną 

odbywa się wyłącznie 
z wykorzystaniem skrzynek służbowych



Co to jest USOS?

USOS
• skrót od Uniwersytecki System Obsługi Studiów
• kompleksowe narzędzie informatyczne służące do zarządzania 

sprawami studiów w szkole wyższej
• składa się z dwóch głównych podsystemów

• USOS – system dla dziekanatów
• USOSweb – system dla studentów i prowadzących zajęcia

• podsystemy są ze sobą powiązane synchronizacją, która odbywa 
się w godzinach porannych. Oznacza to, że zmiany wykonywane 
po jednej „stronie” widoczne są z drugiej następnego dnia



Główne zastosowania USOS

• przygotowywanie oferty dydaktycznej (przedmioty, zajęcia, 
grupy, terminy, prowadzący),

• zarządzanie tokiem studiów (programy studiów wszystkich 
stopni i rodzajów, zapisy na zajęcia, protokoły z ocenami, 
zaliczenia itd.),

• prace i egzaminy dyplomowe,
• stypendia,
• płatności za usługi edukacyjne,
• wsparcie dla Procesu Bolońskiego,
• praktyki zawodowe studentów,
• ankiety,
• sprawozdawczość,
• sprawy pracownicze (zatrudnienia etatowe i nieetatowe, 

rozliczanie pensum itp.)



Najważniejsze zasady dla studentów

• Pilnuj aby dane, które posiada dziekanat były aktualne.
W szczególności adres stały/korespondencyjny, dane osobowe

• Sprawdzaj czy dane widoczne w USOSweb są poprawne, 
w szczególności:
• oceny
• rozliczenia etapów
• rozliczenia płatności
• numer konta bankowego
• przyznane stypendia

• UWAGA!!! Dane w USOS są najważniejsze. Jeśli nie ma np. 
oceny to niezależnie od tego co twierdzi prowadzący zajęcia 
dany przedmiot nie będzie zaliczony a co za tym idzie nie będzie 
zaliczony semestr.



Elektroniczna Legitymacja 
Studencka/Doktorancka

• Od semestru zimowego 2016/17 nowe legitymacje ELS\ELD oraz 
wtórniki wydawane są tylko za pośrednictwem systemu USOS

• Z kartą ELS\ELD związana jest również przepustka na teren WAT, 
okres ważności przepustki wynosi jeden semestr. 
Nieprzedłużenie karty w terminie spowoduje brak możliwości 
wejścia na teren WAT

• Wydawaniem i obsługą ELS\ELD zajmuje się macierzysty 
dziekanat

• Przy zniszczeniu lub utracie ELS\ELD należy niezwłocznie zgłosić 
ten fakt do dziekanatu



https://usos.wat.edu.pl/



USOSweb



USOSweb



USOSweb - oceny



Oprogramowanie dla naukowców

• Wykaz oprogramowania dostępnego dla naukowców w ramach 
podpisanych umów dostępny jest na stronie głównej

Rozwój -> Dystrybucja oprogramowania

http://www.wat.edu.pl/



Oprogramowanie dla naukowców

• W ramach podpisanych umów dostępne jest oprogramowanie:



Oprogramowanie dla naukowców

• Microsoft Office 365
Po zalogowaniu na https://portal.office.com



Oprogramowanie dla naukowców



Oprogramowanie dla naukowców

• Microsoft Azure dla Edukacji (Azure Dev Tools for Teaching)

platforma zapewniająca wykładowcom i uczniom dostęp do 
profesjonalnych narzędzi programistycznych i oprogramowania 
firmy Microsoft.

Wcześniejsza dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych 
była realizowana w oparciu o elektroniczny serwis „ELMS WebStore
for Microsoft Imagine”

Od 15 lutego 2019 firma Microsoft przemianowała program 
Microsoft Imagine na Microsoft Azure Dev Tools for Teaching.

Logowanie do portalu:
https://azure.microsoft.com/pl-pl/account/



Oprogramowanie dla naukowców

• LabView i Multisim

LABoratory Virtual Instrument Engineering Workbench - środowisko 
programistyczne ułatwiające tworzenie oprogramowania dla 
potrzeb laboratoriów pomiarowych.

Pliki instalacyjne i numery seryjne do instalacji można pobrać na 
stronie labview.wat.edu.pl (dostępne tylko w sieci wewnętrznej 
WAT). Dostęp do kluczy uwierzytelniany jest loginem i hasłem konta 
służbowego (w domenie @wat.edu.pl i/lub @student.wat.edu.pl)

Pozostałe informacje:
www.ni.com/labview



Oprogramowanie dla naukowców

• Matlab i Simulink

Język i środowisko programistyczne do obliczeń matematycznych i 
technicznych. Umożliwia gromadzenie danych, ich analizę, badanie, 
wizualizację. Zawiera narzędzia do modelowania i symulacji oraz 
integracji z C, C++, Fortranem i Java.

Klucz studencki dostępny na stronie WAT, klucze pracownicze 
dystrybuowane są przez wydziałowych administratorów licencji. 

Dostęp do oprogramowania poprzez utworzenie konta na stronie 
https://www.mathworks.com/ i podpięcie licencji WAT



Oprogramowanie dla naukowców

• Statistica

Licencja obejmuje Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki (wersja 
polska i angielska) oraz Zestaw do Analiz Marketingowych i 
Rynkowych (wersja polska)

Każdy użytkownik przed zainstalowaniem oprogramowania musi 
wypełnić kartę rejestracyjną zamieszczoną na stronie producenta 
(link na stronie WAT)

Klucze instalacyjne oraz pliki instalatorów dostępne są na stronie 
https://statistica.wat.edu.pl (Uwaga: strona dostępna tylko w sieci 
WAT). 
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