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1.Logowanie do systemu 

Po wejściu na stronę logowania należy podać swój nr indeksu i klikną przycisk „Dalej” 

 

Następnie należy podać litery, o które poprosi system – wielkość liter nie ma znaczenia.  

System nie rozpoznaje polskich liter. Jeżeli w nazwisku występuje litera „ę” to przy logowaniu należy 

podać literę „e” i tak dla każdej polskiej litery. 

 

Po poprawnym logowaniu powinna pojawić się strona jak poniżej. 

 

2.Rezerwowanie terminu 

Klikamy w „Zarezerwuj termin” następnie wybieramy kolejno: 

- Dziekanat, do którego chcemy się umówić i klikamy „Rodzaj Studiów”. Wybieramy rodzaj studiów i 

klikamy „Kierunek”. Wybieramy kierunek i klikamy „Specjalność”. Wybieramy specjalność i klikamy 

„Data”.  
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Następnie wybieramy interesującą datę 

 

Kolejnym krokiem jest wybranie sprawy, jaką chce się załatwić w wybranym dziekanacie. Można 

wybrać maksymalnie 3 sprawy podczas jednej wizyty. 

 

Następnie wybieramy jedną z dostępnych godzin. Jeżeli godzina jest pokazana na czarno znaczy to, że 

te terminy są już niedostępne. Godziny dostępne są reprezentowane poprzez niebieskie linki. 

 

 

 

 



Instrukcja dla Studentów UJD do obsługi systemu „Elektroniczna kolejka do dziekanatu” 

dostępnego pod adresem www.ekolejka.ajd.czest.pl 

W tym momencie mamy zarezerwowany termin. 

 

3.Sprawdzanie swoich zarezerwowanych terminów 

Po kliknięciu linku „Sprawdź swoje terminy” student widzi terminy, na jakie się umówił. Poprzez 

kliknięcie „Zwolnij” można zwolnić wcześniej zarezerwowany termin, jeśli student wie, że nie będzie 

mógł pojawić się w dziekanacie w zarezerwowanym terminie a przez to udostępni ten termin innym 

studentom. Jeżeli kolejka w dziekanacie w danym dniu już wystartuje zapisanie się do niej nie będzie 

odnotowane i nie pojawi się na ekranie. Zapisać można się najpóźniej na 5 min przed startą pracy 

danego dziekanatu. 

 

 

 


