
Od dnia 15 grudnia 2021 studenci i pracownicy WAT mogą pobierać aplikację  Mobilny USOS z portalu 
Google Play. Aplikacja umieszczona została pod adresem:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.edu.wat.mobilny&gl=PL 

 

To aplikacja stworzona z myślą o użytkownikach smartfonów ma poprawić funkcjonalność USOS jako 
systemu obsługi toku studiów. Aplikacja jest darmowa. 

Mobilny USOS przenosi podstawowe możliwości USOSweb na ekrany smartfonów i tabletów, dzięki 
czemu powiadomienia, na przykład o wystawionych ocenach, docierają natychmiast do użytkownika. 
Aplikacja oferuje następujące funkcje: 

Dla studentów i  pracowników 

• Grupy zajęciowe - dostępne są informacje o przedmiocie, prowadzących i uczestnikach zajęć; 
miejsce odbywania zajęć można obejrzeć na mapach Google'a, a terminy spotkań dodać do 
używanego na komórce kalendarza. 

• Oceny - w tym module student zobaczy wszystkie uzyskane oceny. System na bieżąco przesyła 
powiadomienia o nowych ocenach. 

• Ankiety - student może wypełnić ankietę, pracownik widzi aktualną liczbę wypełnionych ankiet. 
• USOSmail - pozwala wysyłać wiadomości do uczestników jednej lub wielu grup zajęciowych. 
• Moje eID - PESEL, indeks, numer ELS/ELD/ELP itp. są dostępne jako kod QR i kod paskowy. 
• O uczelni - w tym module dostępne są ogólne informacje dotyczące wykładów, kursów, 

stypendiów czy sposobów organizacji czasu wolnego na WAT. 
• Aktualności - na bieżąco publikowane są najważniejsze informacje o wydarzeniach uczelnianych, 

jak również ogłoszenia na temat spraw studenckich. 
• Mapa - umożliwia podgląd lokalizacji budynków WAT na mapie. 
• Wyszukiwarka - umożliwia wyszukiwanie przedmiotów i pracowników. 
• Kalendarz akademicki – zawierający wszystkie ważne dla społeczności akademickiej wydarzenia. 
• Protokoły – dostęp do otwartych protokołów z możliwością uzupełniania ocen. 
• Sprawdziany Pracownika – dostęp do wystawiania częściowych ocen w postaci sprawdzianów. 

Mobilny USOS jest dostępny w polskiej i angielskiej wersji językowej.  
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Za pośrednictwem Mobilnego USOS’a Studenci WAT mogą zamawiać elektroniczne wersje swoich 

legitymacji. Instrukcja jak to wykonać znajduje się pod adresem: 

https://youtu.be/07Wfng7DDJ8 

 

mLegitymacja studencka to mobilna wersja dokumentu (Elektronicznej Legitymacji Studenckiej), 

potwierdzająca status studenta i uprawniająca do korzystania z ustawowych ulg. Mobilna legitymacja 

studencka jest pełnoprawnym odpowiednikiem plastikowej Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. 

Nie oznacza to jednak, że znika obowiązek posiadania tradycyjnego dokumentu. mLegitymacja pełni 

funkcję uzupełniającą. Pozwala np. potwierdzić status studenta w sytuacji, gdy dana osoba nie ma 

przy sobie fizycznego dokumentu. Legitymacja studenta WAT jest jednocześnie przepustką na teren 

chroniony WAT i mLegitymacja jej nie zastąpi. 

Jej uruchomienie jest możliwe dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel, dostępnej zarówno dla 

użytkowników urządzeń z systemem Android, jak i iOS. Aplikacja mObywatel to cyfrowy portfel na 

dokumenty i usługi. Dzięki aplikacji można bezpiecznie pobierać i okazywać swoje dane, realizować 

https://youtu.be/07Wfng7DDJ8
https://phavi.umcs.pl/ph/r,1024,800/multimedia/2019/0107/162715-screenshot-7-sty-2019-15-39-10-.png


eRecepty bez podawania numeru PESEL, potwierdzić uprawnienia kierowcy, sprawdzić punkty karne, 

okazać i sprawdzić dane swojego samochodu, a także korzystać z mLegitymacji studenckiej. 

Kto może korzystać z mLegitymacji? 

mLegitymację może zamówić student, który spełnia łącznie wszystkie poniższe kryteria: 

- ma aktywny status studenta; 

- ma numer PESEL; 

- ma numer albumu; 

- ma zdjęcie w systemie USOS; 

- ma Elektroniczną Legitymację Studencką (plastikową); 

- ta (plastikowa) Elektroniczna Legitymacja Studencka została przedłużona w USOS; 

- dane osobowe studenta nie zmieniły się od czasu wydania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. 

Warto podkreślić, że to student decyduje, czy i kiedy zainstaluje mLegitymację, wszystkie kroki 

wykonuje samodzielnie bez ingerencji uczelnianej administracji. 

Zgłoszenia są sukcesywnie przekazywane do systemu mObywatel za pośrednictwem USOS. Po ich 

zrealizowaniu w USOSweb lub Mobilnym USOS, pojawi się powiadomienie o możliwości pobrania 

mLegitymacji dzięki otrzymanemu kodowi QR i kodowi aktywacyjnemu. Jedna mLegitymacja może 

być zainstalowana wyłącznie na jednym telefonie. 

Jak zamówić mLegitymację w USOSweb? 

• Zaloguj się na swoim koncie w USOSweb 

• Przejdź do zakładki „Dla studentów” (górne menu panelu) 

• W bocznym menu zakładki wybierz mLegitymacja przy obszarze Moje studia 

• Kliknij na Zamów mLegitymację 

• Odczekaj czas potrzebny na przetworzenie zamówienia i wróć za kilka minut, powtarzając 

powyższe kroki 

Jak aktywować mLegitymację? 

• Otwórz aplikację mObywatel i zaloguj się. 

• W panelu „Wybór dokumentu” kliknij na „Legitymacja Studencka”. 

• Przejdź przez etapy aktywacji i zapoznaj się z regulaminem (opcjonalnie możesz zezwolić 

aplikacji na użycie aparatu do wprowadzania informacji; domyślnie możesz wprowadzać je 

tekstowo). 

• Zeskanuj kod QR i potwierdź kodem aktywacyjnym - oba kody będą znajdować w USOSweb 

w zakładce mLegitymacja - po czym naciśnij „Aktywuj”. 

• Po wykonaniu powyższych czynności możesz zacząć używać swojej mLegitymacji. 

 


