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e-Obiegówka 
 

 

Od 15 stycznia 2021 roku wprowadzamy Elektroniczną Obiegówkę na naszym Wydziale.  

Rozliczenie karty obiegowej przez Dziekanat, Instytut Dyplomujący, Administrację Domu Studenckiego, Bibliotekę 

Wydziałową i Bibliotekę Główną będzie odbywało się zdalnie w USOSweb.  

Studenci, którzy złożą dokumenty do egzaminu dyplomowego od 15 stycznia 2021 roku będą mieli otwierane 

obiegówki w systemie USOSweb przez pracowników Dziekanatu. 

Byli studenci oraz absolwenci, którzy jeszcze nie rozliczyli karty obiegowej proszeni są o zgłaszanie mailem (z adresu 

w domenie PW) prośby o uruchomienie obiegówki w USOSweb do pracownika Dziekanatu, który administrował 

ich proces dydaktyczny.   

Adresy e-mail do pracowników Dziekanatu są dostępne na stronie:   

https://is.pw.edu.pl/dziekanat/ 

 

 

1. Wybór modułu Obiegówki 

Po zalogowaniu do USOSweb (https://usosweb.usos.pw.edu.pl) należy wybrać zakładkę DLA WSZYSTKICH, a następnie 

OBIEGÓWKI. 

 

 
 

 

2. Stan e-obiegówki: Kiedy absolwent lub były student jest rozliczony z uczelnią?  

Aktywna elektroniczna obiegówka może uzyskać 4 stany:  

• zaliczona,  

• odrzucona,  

• niewypełniona,  

• do przejrzenia.  

 

https://is.pw.edu.pl/dziekanat/
https://usosweb.usos.pw.edu.pl/
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ZALICZONA: 

Absolwent lub były student jest rozliczony z uczelnią jedynie w przypadku gdy stan jego obiegówki to ZALICZONA 

lub DO PRZEJRZENIA, o ile na wszystkie pytania została udzielona odpowiedź TAK, poza sekcją MKZA, która dotyczy 

Monitoringu Karier Zawodowych Absolwentów PW, w sekcji tej odpowiedzi udziela sam zainteresowany i może 

odpowiedzieć NIE. 

Przed odbiorem dokumentów (np. dyplomu) z Działu Ewidencji Studentów PW należy upewnić się, że nasza obiegówka 

uzyskała ww. status. 
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ODRZUCONA: 

Jeżeli na co najmniej jedno pytanie została udzielona odpowiedź NIE, obiegówka otrzymuje stan ODRZUCONA. 

Odpowiedź NIE oznacza, że osoba, dla której wystawiono obiegówkę nie uregulowała wszystkich zobowiązań wobec 

uczelni. Po wypełnieniu brakujących zobowiązań, w celu uaktualnienia stanu obiegówki (zmiany odpowiedzi) należy 

poinformować o tym fakcie pracownika, który udzielił negatywnej odpowiedzi (po kliknięciu w obiegówkę zostaną 

wyświetlone jej szczegóły min. dane tego pracownika). 

 

 
 

 

NIEWYPEŁNIONA: 

Jeżeli na co najmniej jedno pytanie nie udzielono jeszcze odpowiedzi, a na pozostałe pytania odpowiedziano TAK 

to obiegówka uzyskuje stan NIEWYPEŁNIONA. 
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DO PRZEJRZENIA: 

Jeżeli na co najmniej jedno pytanie została udzielona odpowiedź inna niż TAK lub NIE obiegówka uzyskuje stan 

DO PRZEJRZENIA. Oznacza to, że pracownik odpowiedzialny za rozliczenie zamieścił komentarz – informację dla osoby 

rozliczanej lub, że sam zainteresowany w sekcji dotyczącej Monitoringu Karier Zawodowych Absolwentów PW udzielił 

innej odpowiedzi niż TAK. 

 

 


