
Instrukcja zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego przy 

użyciu giełdy 

Przy zapisach na zajęcia z wychowania fizycznego od roku akademickiego 2017/18 można 

skorzystać z giełdy. Giełda jest to mechanizm umożliwiający wymianę pomiędzy studentami 

miejsc w tych grupach, w których nie ma już wolnych miejsc. Wymagania względem giełdy są 

następujące: 

 ogłoszenie można złożyć, jeśli w docelowej grupie zajęciowej nie ma już wolnych 

miejsc; 

 ogłoszenie można złożyć bez podania startowej grupy zajęciowej (będzie to 

dorejestrowanie) (Rysunek 2); 

 student nie może złożyć ogłoszeń do grup zajęciowych, do których jest już zapisany; 

 jeśli student jest już zapisany do innej grupy zajęciowej przedmiotu docelowego, to 

ogłoszenie może być jedynie ofertą wymiany grupy (z grupy do której jest zapisany do 

grupy docelowej) (Rysunek 3); 

 można złożyć kilka ogłoszeń o tej samej startowej grupie zajęciowej; 

 nie można złożyć dwóch jednakowych ogłoszeń; 

 podczas składania ogłoszenia użytkownik zostanie poproszony o zgodę na to, że w 

razie potrzeby zostaną dokupione żetony na realizację wymiany grup (Rysunek 4) - 

dotyczy sytuacji, gdy student chce zmienić zajęcia bezpłatne na zajęcia płatne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodanie nowego ogłoszenia odbywa się w podobny sposób jak zapisanie się na zajęcia, czyli 

poprzez kliknięcie na ikonkę przypominającą koszyk (Rysunek 1): 

 

Rysunek 1 - widok przed utworzeniem nowego ogłoszenia 

Po wybraniu koszyka student zostanie przeniesiony do ekranu informującego o chęci 

utworzenia nowego ogłoszenia na giełdzie (Rysunek 2 i 3):  

 

Rysunek 2 - sytuacja, gdy student nie był zapisany do żadnej grupy 

 

Rysunek 3 - sytuacja, gdy student jest zapisany do innej grupy 

Aby zostało utworzone ogłoszenie, student musi wybrać przycisk "DOREJESTRUJ BEZ 

WYMIANY" (Rysunek 2) lub "WYMIEŃ Z TĄ GRUPĄ" (Rysunek 3)  



Następnie system poprosi o potwierdzenie (Rysunek 4):

 

Rysunek 4 - komunikat z informacją o potwierdzeniu utworzenia nowego ogłoszenia 

Po zatwierdzeniu zostanie utworzone nowe ogłoszenie (Rysunek 5 i 6): 

 

Rysunek 5 - widok po utworzeniu ogłoszenia w sytuacji bez wcześniejszego zapisu 

 

Rysunek 6 - widok po utworzeniu ogłoszenia w sytuacji, gdy student był już zapisany do innej grupy 



Korzystając z giełdy student może utworzyć wiele ogłoszeń. W momencie gdy w którejś z 

interesujących studenta grup zwolni się miejsce, automatycznie zostanie on do niej zapisany 

(Rysunek 7): 

 

Rysunek 7 - widok giełdy z wieloma ogłoszeniami 


