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1. Logowanie do systemu
Logowanie do sytemu odbywa się poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła
w odpowiednich polach:

* PAMIĘTAJ! * *
Każdy użytkownik ma założony w systemie swój indywidualny identyfikator i hasło.
Hasła nie można przekazywać osobom trzecim, przechowywać zapisanego
w miejscu ogólnodostępnym.
Zakończenie pracy powinno odbywać się poprzez wylogowanie z programu a nie
naciśnięcie ikonki „x”.
Odchodząc od komputera należy się wylogować lub zabezpieczyć dostęp do
komputera hasłem.

Po poprawnym zalogowaniu ujrzymy ekran początkowy, z którego będziemy
wykonywali wszystkie czynności.
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Na pasku menu znajdują się takie opcje jak:

Osoby | Pracownicy | Programy | Przedmioty | Zajęcia | Rankingi | Planista
Rejestracja | Rejestracja żetonowa | Dyplomy | Płatności | Stypendia | Praktyki | Bon
Akademiki | Doktoranci | Ankiety | Sprawozdawczość | Archiwum | Słowniki
Administracja | Koniec | Okno

Podkreślone opcje to te, z których będziemy korzystać najczęściej.

Opcja KONIEC służy do wychodzenia z programu.

Każda opcja z menu zawiera podmenu:
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2. Podstawy poruszania się po systemie.
Chcąc wykonać operacje na studencie musimy wyszukać go w systemie
Wybierając na przykład z głównego okna systemu
OSOBY -> OSOBY
pojawi się okienko „Wprowadź zapytanie”

W białe pola można wpisać wszystkie
dane o studencie, jedną z nich lub
dowolną kombinację danych.

% - oznacza dowolny ciąg znaków.
Jeśli wpiszemy nazwisko i będzie kilka osób o podanym nazwisku to w oknie pojawią się
wszystkie osoby o danym nazwisku.
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Innym sposobem wyszukania z bazy interesujących nas studentów jest anulowanie okienka
„Wprowadź zapytanie” i wybranie przycisku „Filtruj po etapach”.

Pojawi się okno „Filtrowanie osób po etapach”:

Przycisk zatwierdzający nasz wybór

mamy wtedy możliwość wybrania studentów wybierając konkretnie: program czyli kierunek
studiów, etap czyli semestr i cykl dydaktyczny. Stosownie do wyboru otrzymamy albo
wszystkich studentów studiujących na danym programie, na danym programie i etapie lub
studentów na danym programie i etapie studiujących w konkretnym przedziale czasowym
(cykl dydaktyczny to nasz semestr, np. semestr zimowy 2008/09).

Jeszcze innym sposobem wyszukiwania danych są klawisze funkcyjne F7 i F8.
Jeżeli, na przykład, ze wszystkich przedmiotów zdefiniowanych w bazie chcemy wybrać
przedmiot Matematyka, wybieramy z głównego okna systemu
PRZEDMIOTY -> PRZEDMIOTY
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W górnej części okna wyświetlają się wszystkie przedmioty a w dolnej części okna znajdują
się różne informacje o tych przedmiotach.
Chcąc wybrać przedmiot Matematyka, ustawiamy kursor w polu „Kod przedmiotu”
naciskamy klawisz F7, który służy do wprowadzenia zapytania. W tym momencie wszystkie
przedmioty znikają. Ustawiamy kursor w polu według, którego chcemy wyszukać, a więc
w polu „Nazwa”, wpisujemy słowo Matematyka i wciskamy klawisz F8. F8 wykonuje
zapytanie.
Każde okienko nazywa
się POLEM

Cały wiersz danych
nazywamy
REKORDEM

Tym samych wyświetlają się przedmioty o nazwie Matematyka.
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Pracując w systemie prosimy o dokładne czytanie poleceń i komunikatów.

Każdą dokonaną zmianę danych należy zapisać, do czego służy przycisk

- F10

- dodaje wolny rekord - F6
- usuwa rekord
- czyści rekord
- wyjście

Zachęcamy do korzysta ze skrótów klawiszowych, co ułatwia poruszanie się po systemie
i usprawnia pracę:
F10 – akceptuj (zapisuje dokonane zmiany)
F9 – rozwiń dostępną listę wartości
F7 – wprowadź zapytanie
F8 – wykonaj zapytanie
F6 – wprowadź nowy rekord
F4 – powiel rekord
F3 – powiel pole

Ctrl + C – kopiuj zaznaczony tekst
Ctrl + V – wklej skopiowany wcześniej tekst
Pozostałe skróty klawiszy dostępne są we wszystkich oknach systemu, po wybraniu z menu
zakładki „Pomoc”.

Białe pola w systemie służą
do wpisywania danych,
natomiast szare pola zostają
uzupełniane automatycznie
lub zablokowane są przed
modyfikacją.
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3. Modyfikacja danych, wprowadzanie danych.
Aby obejrzeć dane osobowe studenta zapisanego w bazie wybieramy z głównego okna
systemu
OSOBY -> OSOBY
Wybieramy studenta w sposób opisany w punkcie 2. Pokazuje się formularz, w którym
możemy oglądać wszystkie dane o studencie.
Podstawowe dane o studencie.

Formularz ten składa się z kilku podformularzy, które są dostępne w zakładkach.
W razie potrzeby, wszystkie białe pola, można modyfikować, każdą zmianę należy zapisać.
Należy czytać uważnie polecenia i komunikaty oraz zwracać uwagę jakie dane
wpisujemy do jakiego pola.
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Mimo, że większość danych do systemu USOS jest pobieranych z internetowej rejestracji
wymagana jest weryfikacja oraz naniesienie prawidłowych danych, za co odpowiedzialne
są dziekanaty. Jeśli student jest zarejestrowany na kilka programów, modyfikację jego danych
osobowych może prowadzić jedynie jeden dziekanat, który odpowiada za kierunek wiodący.
Pozostali mogą jedynie je przeglądać.
Dbanie o poprawność i kompletność danych ma duży związek z prawidłową obsługą studenta,
z poprawnym drukowaniem formularzy, raportów, suplementów i dyplomów.

Aby wprowadzić dane nowego studenta, wybieramy pusty rekord i wpisujemy podstawowe
dane osoby oraz uzupełniamy poszczególne pola w zakładkach, zapisując wprowadzone dane.

Uzupełniamy poszczególne zakładki takie jak: ”Szczegóły”, „Adresy”, „Telefony”,
„Dokumenty”. Ważne, aby wpisać numer PESEL ponieważ jest on jednoznacznym
identyfikatorem osoby. Dla osób z obywatelstwem niepolskim pole PESEL pozostaje puste.
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4. Wpisywanie studenta na program.
Jeśli student istnieje już w systemie, to należy zapisać go na program. Programy studiów oraz
etapy powinny być wcześniej zdefiniowane przez Rady Programowe.
Aby wpisać studenta na program wybieramy z głównego okna systemu:
PROGRAMY –> PROGRAM OSOBY
Wyszukujemy daną osobę i uzupełniamy odpowiednie pola:
Z rozwijanej listy wybieramy kod
programu oraz numer indeksu, który
został wcześniej studentowi przydzielony.

Dodatkowo wpisujemy
studenta na I etap (I semestr)
danego programu.

Uzupełniamy: „Datę rozpoczęcia studiów”,
„Datę przjęcia na program”,
„Przewidywaną datę ukończenia studiów”.

Wybieramy „Cykl realizacji” oraz „Cykl wymagań”.
„Data zakończenia” wpisuje się automatycznie,
jednak można ją w razie potrzeby edytować.

Jeżeli student rozpoczyna studia, wystarczy zapisać go na pierwszy etap, kolejne etapy będą
wpisywane automatycznie podczas rozliczania etapów.
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SZCZEGÓLNE PRZYPADKI
A. Jeżeli student przenosi się po zaliczeniu kilku semestrów jednego programu na inny
program, to należy zapisać go na nowy program. Ze starego programu należy go skreślić
zgodnie z zasadą decyzji o skreśleniu (pkt9). Ewentualne różnice programowe należy
uwzględnić w decyzjach do wymagań (pkt8). Przedmioty zaliczone w starym programie
podpiąć należy do nowego programu (pkt6).
B. Jeżeli student przenosi się w trakcie studiów z innej uczelni, to należy go zapisać na
program oraz obowiązujący etap. Przedmioty zaliczone na innej uczelni wraz z ocenami oraz
nazwą uczelni poprzez decyzję na obowiązującym etapie wpisać jako przedmioty zewnętrzne.
Ewentualne różnice programowe należy uwzględnić w decyzjach do wymagań (pkt8).

5. Wpisywanie na przedmioty.
a) wpisywanie na przedmioty indywidualnego studenta
Aby wpisać studenta na przedmiot należy z głównego okna systemu wybrać kolejno:
PROGRAM -> WPISYWANIE NA PRZEDMIOTY
Po wybraniu studenta pojawia się okno:
Dane wybranego studenta.

Wybrany cykl dydaktyczny.

Miejsce do wpisywania przedmiotów.

Przyciski, o których mowa poniżej.

USOS 3.11 – praca w dziekanacie

-11-

zalas@uni.opole.pl © marzec 2009

Wybieramy odpowiedni cykl dydaktyczny i możemy wpisywać kody przedmiotów, które
student powinien w danym semestrze zaliczyć.
Kody przedmiotów można wpisywać ręcznie, bądź wybierać z dostępnej listy.
Jeśli nie ma przedmiotu na liście, należy zmienić kod jednostki, która oferuje dany przedmiot,
za pomocą przycisku „filtruj po jednostkach”.

Kod jednostki oferującej przedmiot.
Okienko do zmiany kodu jednostki oferującej przedmiot.

Nazwy i kody przedmiotów wpisywane do bazy są przez Rady Programowe. Rady
Programowe również przypisują dany przedmiot do cyklu dydaktycznego, ustalają kod
jednostki oferującej i kod jednostki, dla której przedmiot jest oferowany. Rady programowe
ustalają rodzaje protokołów dla przedmiotów, wpisują liczbę godzin oraz liczbę punktów.
Informacje na temat danego przedmiotu uzyskamy naciskając przycisk „Przedmioty” lub
wybierając z głównego okna systemu
PRZEDMIOTY -> PRZEDMIOTY.
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Wybrany przedmiot.

Zakładki, w których znajdują się informacje
o wybranym przedmiocie.

Informacje na temat protokołów danego przedmiotu uzyskamy naciskając przycisk
„Protokoły i zajęcia”. Pojawia się okno, w którym widzimy wybrany przedmiot na danym
cyklu dydaktycznym, a poniżej dwie zakładki „Protokoły” i „Zajęcia”.
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Wybrany przedmiot.

Informacje na temat typu zajęć i typu protokołów.

Aby
usunąć
źle
wpisany
przedmiot,
musimy posłużyć się
przyciskiem „Usuń”.
Pojawi się wtedy
okienko, w którym
zaznaczamy:

Po naciśnięciu przycisku „Usuń” przedmiot zostanie usunięty z powodzeniem.
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b) wpisywanie na przedmioty całego roku
Aby wpisać na przedmiot wszystkich studentów roku (etapu) z głównego okna systemu
wybieramy
ZAJĘCIA -> WPISYWANIE NA PRZEDMIOTY
Pojawia się okno, w którym należy wybrać odpowiedni cykl dydaktyczny oraz przedmiot, na
który będziemy wpisywać studentów.
Wybieramy cykl dydaktyczny.

Wybieramy przedmiot.

Następnie wybieramy przycisk „Studenci etapu”
i kolejno wybieramy z dostępnej listy program,
etap oraz cykl dydaktyczny.

W tym miejscu pojawią się nazwiska studentów zapisanych na wybrany przedmiot.
Przedmioty równoważne możemy obejrzeć w oknie:
PRZEDMIOTY -> PRZEDMIOTY RÓWNOWAŻNE.
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6. Podpinanie przedmiotów do etapów i programów
studenta.
Podpięcie przedmiotów do programu i etapu studenta oznacza, że zaliczenie tego przedmiotu,
które student uzyska, będzie wykorzystane na danym programie i na danym etapie.

Wybieramy z głównego okna systemu:
PROGRAMY -> PODPIĘCIA PRZEDMIOTÓW -> PODPIĘCIA WG PROGRAMÓW
Wybieramy osobę korzystając z okienka „Wprowadź zapytanie” lub wybieramy przycisk
„Filtruj po etapach”
Wybrany student.

Program studenta.

Drugi przycisk „podepnij obowiązkowe” umożliwia
podpięcie przedmiotów obowiązkowych wszystkim
studentom wybranym przy użyciu „filtruj po etapach”.

Przedmioty, na które student został zapisany.

Aby podpiąć przedmiot
należy go zaznaczyć i wybrać
stan „Zaakceptowane” oraz
podać kod etapu.

Podpina tylko te przedmioty, które wcześniej
zostały zdefiniowane w wymaganiach
przedmiotowych danego programu studiów.

Przycisk „Podepnij wszystko”
pozwala nam na podpięcie od razu
wszystkich przedmiotów.
USOS 3.11 – praca w dziekanacie
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W przypadku, gdy student przeniósł się na inny program, przedmioty zaliczone należy
podpiąć pod ten nowy program.
Wybieramy aktualny program studenta.

Widoczne są przedmioty z aktualnego
programu, które należy podpiąć pod
program i pod odpowiedni etap.

Widoczne są przedmioty z poprzedniego programu, które
należy podpiąć (tylko) pod nowy program, jeżeli mają być
widoczne na karcie przebiegu studiów oraz na suplemencie.
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7. Tworzenie grup zajęciowych.
Aby utworzyć grupy zajęciowe, z głównego okna systemu wybieramy
ZAJĘCIA -> ZAJĘCIA I GRUPY
Wyszukujemy przedmiot, dla którego chcemy utworzyć grupy

Wpisujemy nr grupy, limit miejsc oraz
opis i zapisujemy.

Aby wpisać studentów na poszczególne grupy wybieramy
przycisk „Grupy-szczegóły”.
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Po wybraniu przycisku
„Grupy-szczegóły” pojawia się okno,
w którym widzimy na ile grup jest
podzielony dany przedmiot.

W zakładce „Studenci grupy”
wpisujemy kolejno studentów.

Można od razu zapisać cały
rok wybierając przycisk
„Studenci etapu”.

Można również zapisać
studentów, zapisanych wcześniej
do innej grupy wybierając
przycisk „Studenci grupy”.

W zakładce „Prowadzący grupy”
można wpisać
nazwisko prowadzącego.
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Po ustawieniu odpowiednich parametrów możliwe jest usunięcie studenta z grupy. Przy czym
usuwając dane nie usuwamy żadnych informacji dotyczących kartoteki studenta bądź jego
programu studiów.
Należy jednak pamiętać, że:
wybierając opcję:
 „odbierz uprawnienia, usuń danetylko jeśli status rejestracji A lub X”
student nie tylko zostaje wykasowany
z grupy, ale także przedmiot ten zostaje
całkowicie usunięty z jego listy
wyborów.

 „usuń ze wszystkich grup” powoduje
usunięcie studenta ze wszystkich grup danego
przedmiotu na jakie student został zapisany.
Np. jeśli w ramach przedmiotu student został
zapisany na wykład oraz na ćwiczenia,
wybierając tę opcję, student zostaje usunięty
z grup zajęciowych obu tych zajęć.

 „usuń wszystkie oceny”
powoduje usunięcie
wszystkich ocen z
różnych typów zajęć w
ramach danego
przedmiotu.

Tworzenie grup jest bardzo przydatne w momencie, gdy niechcący zapiszemy cały rok na
niechciany przedmiot. Jeżeli utworzymy grupę dla tego przedmiotu i zapiszemy do niej
studentów tego kierunku, to usuwając studentów z tej grupy przyciskiem „Usuń wszyst.z gr.”
usuniemy również ten przedmiot z listy wyboru przedmiotów tych studentów.
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8. Decyzje.
W sytuacji kiedy student ma przyznany indywidualny plan studiów (IPS), kiedy powtarza
semestr, przeniósł się na inny program, przeniósł się z innej uczelni i rozpoczyna studia na
kolejnym semestrze, bądź z jakiegoś innego powodu nie idzie według siatki studiów, wszelkie
zmiany wpisujemy w zakładce „decyzje”.
Za pomocą mechanizmu decyzji można studentowi zmienić (zwiększyć/zmniejszyć)
wymagania przedmiotowe i punktowe. Każda decyzja odnosi się do jednego studenta na
określonym programie studiów, etapie, i cyklu dydaktycznym.
Jeśli decyzja dotyczy kilku programów studiów, należy ją wpisać dla każdego programu
osobno.
Decyzje można tworzyć ręcznie lub za pomocą kreatora decyzji.
Z głównego okna systemu wybieramy kolejno:
PROGRAMY -> PROGRAM OSOBY
następnie po wybraniu studenta wybieramy zakładkę „Decyzje”.
lub
bezpośrednio z głównego okna systemu wybieramy
PROGRAMY -> DECYZJE NT WYMAGAŃ
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Za pomocą przycisku „Nowa decyzja” możemy utworzyć dwa rodzaje decyzji:
zwolnienie z wymagań
kopiowanie decyzji od innej osoby

Należy wpisać datę decyzji, kod etapu, cykl
dydaktyczny, następny etap oraz komentarz
do decyzji.

Następnie po wyborze jednej z dwóch decyzji:

1. Zwolnienie z wymagań
lub
2. Kopiowanie decyzji od innej osoby

Naciskamy przycisk „Dalej”
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W przypadku „Zwolnienie z wymagań” pojawi się okno z listą wszystkich przedmiotów
obowiązkowych etapu, którego dotyczy decyzja.
Przy każdym przedmiocie wybieramy odpowiednie opcje. Natomiast pole „Czy wymagane
na warunek” ma charakter wyłącznie informacyjny.

Po naciśnięciu przycisku „Dalej” pojawia się okno z typem i liczbą punktów wymaganych do
zaliczenia etapu. Liczbę punktów można zmienić.

Po naciśnięciu przycisku „Dalej” nowo powstała decyzja zostaje zapisana do bazy.
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W przypadku „Kopiowanie decyzji od innej osoby” pojawia się okno, w którym wybieramy
osobę, od której będziemy kopiować decyzję.

Osobę wybieramy przez wpisanie nazwiska,
numeru PESEL, numeru indeksu.

Po wybraniu osoby wybieramy
program oraz konkretną decyzję
przez wpisanie jej daty.

Przez wybranie przycisku „Utwórz” decyzja jest kopiowana.

USOS 3.11 – praca w dziekanacie
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Inny sposób tworzenia decyzji (ręczne tworzenie decyzji):
Po wybraniu z głównego okna systemu
PROGRAMY -> DECYZJE NT WYMAGAŃ
i po wybraniu osoby, dla której chcemy utworzyć decyzję należy koniecznie podać:
Rodzaj do wyboru:
Kod etapu, którego dotyczy decyzja (decyzje można
tworzyć zarówno wsteczne, jak i z wyprzedzeniem).

Datę utworzenia
decyzji.

Cykl dydaktyczny, którego
dotyczy decyzja.

-Modyfikacja (poszczególne elementy
decyzji zmieniają wymagania etapowe)
-Zastąpienie
(decyzja
całkowicie
zastępuje dotychczasowe wymagania).

Stan do wyboru:
- anulowana
- zmieniana w USOS – może być zmieniana przez
dziekanat w systemie, nie może być zmieniana
przez studenta w USOSweb
- zmieniana w USOSweb – może być zmieniana
przez studenta w USOSweb
- zatwierdzona – tylko decyzje w tym stanie
wpływają na wymagania studenta.
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Opcjonalnie, można dodatkowo podać:
Termin na WWW (określa do kiedy
student może modyfikować decyzję w
USOSweb),
Komentarz do decyzji oraz
Następny etap studenta.
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Po ustawieniu powyższych danych wybieramy odpowiednią zakładkę w zależności od
rodzaju tworzonej decyzji:

2. Wymagania przedmiotowe –
dodatkowe
Są to przedmioty, które student musi
dodatkowo zaliczyć w danym semestrze.

1. Przedmioty zewnętrzne
Są to przedmioty, które student
zaliczył poza uczelnią, a które mają
być uwzględnione przy rozliczaniu
studenta, liczeniu punktów ECTS,
ustalaniu średniej i drukowaniu
suplementu do dyplomu.

4. „Wymagania punktowe – dodawanie”
i „Wymagania punktowe – zwalnianie”
Dodawanie dodatkowych punktów lub zwalnianie
z wymaganych punktów.

3. Wymagania przedmiotowe –
zwolnienia
Są to przedmioty z wymagań
przedmiotowych, z których studenta można
pod pewnymi warunkami zwolnić.
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1. Przedmioty zewnętrzne
Aby dodać lub
zmienić przedmioty
zewnętrzne należy
wybrać zakładkę
„Przedmioty zew.”
i nacisnąć przycisk
„Szczegóły”.

Pojawi się okno,
w którym
wpisujemy
przedmioty
zewnętrzne.
Przy każdym
przedmiocie
należy podać:
Kod przedmiotu, przy przedmiotach
obcych pole to pozostaje puste.

Cykl dydaktyczny, w
którym przedmiot był
realizowany.

Ocenę z przedmiotu
(nie jest wymagane).

Punkty
ECTS,
jeśli
student
zdobył.

Po wpisaniu wszystkich
przedmiotów zaznaczamy czy
przedmiot został zaliczony i jaki
ma status: E (do edycji)
O (odrzucony), Z (zatwierdzony).

Zaznaczenie
zaliczenia i zmianę
statusu na
zatwierdzony
można zrobić
automatycznie
za pomocą
przycisków:
„Zal. wszystkie’
„Zatw.wszystkie”.

Nazwę przedmiotu.

Podajemy także
liczbę ocen do
średniej danego
przedmiotu oraz
sumę ocen z tego
przedmiotu.
Zajęcia przedmiotu
(pokazują się na
suplemencie).
Uczelnia – na
której student
realizował
przedmiot.

USOS 3.11 – praca w dziekanacie
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2. Wymagania przedmiotowe – dodatkowe
Po wybraniu zakładki „Wymagania prz.–dod.” pojawia się
miejsce, gdzie możemy wpisywać przedmioty znane systemowi,
które student ma dodatkowo, obowiązkowo zaliczyć.

Jeśli, zaznaczymy
flagę „Czy z
punktami”
zwiększymy także
wymagania
punktowe.

Wybierając
przycisk „Dodaj”
automatycznie
dodane zostaną
przedmioty
wymagane na
danym etapie
studiów i w
danym cyklu, dla
którego tworzona
jest decyzja.

3. Wymagania przedmiotowe – zwolnienia

Po wybraniu zakładki
„Wymagania prz. –
zwol.” możemy
wpisać przedmioty,
z których student ma
być zwolniony na
danym etapie
studiów.

Zwalnia studenta
także z obowiązku
zaliczenia punktów
Zaznaczenie
powoduje, że
przedmiot
pozostaje
w wymaganiach ale
traktowany jest
jako zaliczony
i pojawi się
w suplemencie.

Za pomocą przycisku „Zwolnij” na listę automatycznie zostaną dodane przedmioty
wymagane na danym etapie studiów i w danym cyklu, dla którego tworzona jest decyzja.
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„Wymagania punktowe – dodawanie” i „Wymagania punktowe – zwalnianie”
Za pomocą zakładek: „Wymagania punktowe – dodawanie” i „Wymagania punktowe –
zwalnianie” możemy studenta zwolnić z obowiązku zaliczania punktów ECTS, bądź te
wymagania zwiększyć.
Jeżeli student ma kilka zdefiniowanych decyzji na jednym etapie, to do wymagań przyjmuje
się sumę ich wszystkich.

9. Rejestracja rezygnacji lub skreślenia studenta.
Aby zarejestrować w systemie rezygnację lub skreślenie studenta ze studiów wybieramy
z głównego okna systemu:
PROGRAM-> PROGRAMY OSOBY
wybieramy studenta oraz zakładkę „Skreślenia”

Wpisujemy datę skreślenia.

Wybieramy z rozwijalnej listy
powód skreślenia.

Skreślając osobę należy pamiętać aby jej status zaliczenia
zmienić z ‘X’ na ‘N’- nie zaliczony ręcznie lub „A” –
zaliczony automatycznie, a tym samym zamknąć studentowi etap.
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Jeżeli, student jakąś decyzją
zostaje reaktywowany,
to należy anulować decyzję o
skreśleniu a nie usuwać tego
skreślenia.
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10. Wydruki kart egzaminacyjnych i zaświadczeń.
Z głównego okna systemu wybieramy:
PROGRAMY -> PROGRAMY OSOBY
Wybieramy studenta:

następnie wybieramy przycisk „Raporty” po wybraniu, którego
z możliwością wyboru różnego rodzaju raportów w dwóch zakładkach:

ujrzymy

okienko

„Raporty dla osoby” oraz „Raporty zbiorcze”
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.

Po wybraniu przycisku „Drukuj” pojawi się okno, w którym należy ustawić różne parametry

Przycisk uruchamia
raport, który następnie
można wydrukować.

Jeśli chcemy
wydrukować raport dla
więcej niż jednej osoby,
należy przejść na drugą
stronę tego formularza.

Pola ustawiamy
według potrzeb.
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11. Wydruki protokołów.
Aby wydrukować protokół do zajęć z głównego okna systemu wybieramy:
ZAJĘCIA -> PROTOKOŁY POJEDYŃCZE
lub
ZAJĘCIA -> PROTOKOŁY POTRÓJNE

Za pomocą klawiszy F7 i F8 wybieramy przedmiot, do
którego chcemy wydrukować protokół.

Przycisk „Zajęcia” daje
podgląd na typy zajęć
danego przedmiotu oraz
utworzone grupy.

Pojawia się lista osób, które zostały
wcześniej wpisane na daną grupę
zajęciową.

Przycisk „Filtruj po grupach”
filtruje studentów z wybranej grupy
zajęciowej.

Aby wydrukować protokół należy
uruchomić przycisk „Protokoły”
Pojawia się lista protokołów do wyboru.
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Na wszystkich
wydrukach protokołów
potrójnych
automatycznie będą się
pojawiały trzy terminy
zaliczeń.

W przypadku
protokołów do zajęć z
podziałem na grupy, na
wydrukach pojawi się
typ zajęć oraz opis
grupy.

Natomiast w przypadku
protokołów do zajęć
zbiorczych, system generuje
listę studentów wpisanych na
ten przedmiot bez podziału
na grupy.

Jeżeli wybierzemy protokół pojedynczy system
wygeneruje domyślnie jeden termin zaliczenia.
System drukuje protokoły od razu dla wszystkich
grup jakie były zdefiniowane w ramach danego
przedmiotu.

Po wybraniu odpowiedniego protokołu, należy nacisnąć przycisk „Zastosuj” i wydrukować
protokół.

USOS 3.11 – praca w dziekanacie
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12. Wpisywanie ocen.
Aby wpisać oceny studenta, które uzyskał w trakcie sesji egzaminacyjnej, wybieramy
z głównego okna systemu kolejno:
PROGRAMY -> PROGRAMY OSOBY
wybieramy studenta, bądź od razu filtrujemy po etapach, wybierając cały rok
Przycisk „oceny stud. uzup.”
służy do wpisywania ocen

Przycisk „oceny studenta”
służy do podglądu ocen jakie
student uzyskał w danej sesji.

Po wybraniu przycisku „Oceny stud. uzup.” Pojawia się okno, w którym widzimy nazwisko
studenta, listę przedmiotów na jakie został student zapisany z przyporządkowanymi cyklami
dydaktycznymi, białe pola – miejsca na wpisywanie ocen.
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Na dolnym pasku opisany jest
typ protokołu oraz typ zajęć.

Lista przedmiotów,
na jakie student
został zapisany.
Aktywnych pól do wpisania ocen jest tyle,
ile było stworzonych terminów protokołów
dla danego przedmiotu.

Należy zwrócić uwagę na kody przedmiotów, którym wprowadzamy oceny. Jeżeli wcześniej
pomyłkowo zapisaliśmy studenta na jakieś przedmioty, w tym oknie będą się one pojawiały.
Jeżeli natomiast student studiuje na kilku programach, będą się tutaj pojawiały wszystkie
przedmioty, niezależnie od programu.
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13. Rozliczanie etapów studenta
a) zbiorowe rozliczanie etapów
Po wpisaniu ocen studentom, możemy rozliczyć od razu cały rok, w tym celu z głównego
okna systemu wybieramy
PROGRAMY -> ROZLICZENIE ETAPÓW
Ustawiamy kod cyklu
dydaktycznego
Wybieramy program
i etap programu

Widoczna lista studentów
danego, nierozliczonego etapu.

Zaznaczamy 
•czy przepisywać oceny
•czy przepisywać na następny etap
•zmieniaj flagę na ‘nie’(to dopiero będzie
wykorzystywane w momencie wprowadzenia
do użytku USOSweb).

Na końcu proponujemy zaliczenie Osobie,
bądź Wszystkim studentom z danego
przedmiotu i zapisujemy zmiany.

W momencie, kiedy student ma zaliczony etap, przestaje być widoczny w tym oknie.
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b) indywidualne rozliczanie studenta
Z głównego okna systemu wybieramy:
PROGRAM -> PROGRAM OSBOY
Wybieramy studenta
i program studenta.

Wybieramy etap programu,
który chcemy rozliczyć.

Po wybraniu przycisku „Rozlicz”
pojawia się okno, w którym
zaznaczamy
„czy przepisywać oceny studenta”,
„czy rozliczać etap studenta”,
„zmieniaj flagę…”
i wybieramy przycisk „Rozlicz’.

USOS 3.11 – praca w dziekanacie
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Jeżeli system rozliczy studenta pozytywnie, status zaliczenia z ‘X’ zmieni się na ‘A’ –
zaliczony automatycznie.
Jeżeli natomiast system nie zaliczy, status pozostanie ‘X’.
W informacjach o wymaganiach możemy sprawdzić, które przedmioty obowiązkowe nie są
zaliczone, a wybierając dodatkowo zakładkę „Szczegóły” – dlaczego nie są zaliczone.
Możemy sprawdzić także wymagania punktowe: ile student ma zdobyć punktów, a ile zdobył
do tej pory.
Należy sprawdzić również, czy przedmiot, na który został student zapisany zgadza się
z kodem przedmiotu, który jest wpisany jako wymagania etapowe.
Ręcznie możemy zmienić status zaliczenia tylko w dwóch przypadkach
-kiedy student ma wpis warunkowy
-bądź uzyskał zgodę na urlop dziekański.
Jeżeli student uzyskał wpis warunkowy, status zaliczenia należy zmienić ręcznie:
‘W’ – zaliczony warunkowo. W momencie zaliczenia warunku, rozliczamy studenta raz
jeszcze, status zaliczenia powinien zmienić się automatycznie na
‘S’ – zaliczenie warunku, bądź jeśli student nie zaliczył:
‘T’ – nie zaliczenie warunku
W przypadku urlopu dziekańskiego status zmieniamy na
‘D’ – urlop (w trakcie), a w momencie zakończenia urlopu
‘E’ – zakończenie urlopu.

System umożliwia liczenie średniej ocen.
Średnią obliczamy za pomocą
przycisku „Policz średnią”.

Wybieramy studenta oraz etap.

Wyskakuje okienko, w
który należy podać
odpowiednie parametry.
Aby obliczyć średnią
należy użyć przycisku
„Licz średnią”.

Średnia, suma ocen oraz liczba ocen pojawia się w okienkach.
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14. Podglądanie stanu płatności studenta.
Z głównego okna systemu wybieramy:
PŁATNOŚCI -> WPŁATY i ROZLICZENIA
Wybieramy studenta lub filtrujemy po etapach cały rok:
Żeby obejrzeć płatności studenta ustawiamy kursor na jednostce organizacyjnej i za
pomocą klawiszy F7 i F8 wprowadzamy kod Uniwersytetu (00000000).
Zaznaczając przycisk „Pokaż wszystkie”
można obejrzeć historię płatności studenta.

Kwoty które są na czerwonym polu
student ma do zapłaty, na białym
polu są to kwoty już rozliczone,
natomiast kwoty na zielonym polu
oznaczają, że student ma nadpłatę.

Wybierając przycisk „Nr rachunku” pojawia
się okno z indywidualnym kontem bankowym
danego studenta.

Wybierając przycisk „Raporty” można
wydrukować listę transakcji oraz umowę o
warunkach odpłatności za studia niestacjonarne.
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15. Dyplomy i suplementy.
Aby wydrukować dyplom lub suplement dla studenta wybieramy z głównego okna systemu
DYPLOMY -> DYPLOMY I EGZAMINY
Wybieramy studenta lub filtrujemy po etapach wybierając cały rok.
Z rozwijanej listy wybieramy kod dyplomu
odpowiedni do programu studiów, jednostkę
wydającą dyplom oraz kierunek studiów.

Dane wybranego studenta.

W zakładce „Egzaminy” znajdują się
informacje dotyczące egzaminu i
ewentualnie egzaminu poprawkowego.

Koniecznie przed wydrukowaniem
dyplomu należy uzupełnić dane w
zakładce „Oceny i punkty ETCS” .

Aby wydrukować dyplom, musi być
nadany numer dyplomu.
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Miejsce na wpisanie oceny
z pracy i egzaminu.
Automatycznie uzupełniane są
pola „Wartość końcowa oceny”

Przycisk „Policz średnią” oblicza
średnią ocen ze studiów
i automatycznie wpisuje w pole
„Średnia studiów”.

Przycisk „Policz” oblicza ogólny wynik
studiów na zasadzie wynikającej z Regulaminu
Studiów i automatycznie umieszcza go w polu
„Ogólny wynik studiów”.
Analogicznie przycisk „Policz” oblicza ocenę
na dyplomie i automatycznie umieszcza go
w polu „Ocena na dyplomie”.

Następnie przechodzimy do zakładki „Komisja”

Należy uzupełnić odpowiednie pola jak: „Kod i nazwa typu komisji”, „Nazwa komisji”
oraz wpisać członków komisji.

USOS 3.11 – praca w dziekanacie
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Po uzupełnieniu wszystkich danych wracamy do zakładki „Egzaminy”.

Po użyciu przycisku „Wydruk dyplomu” otwiera się okno, w którym mżymy obejrzeć dane,
które zostaną wydrukowane na dyplomie i suplemencie do dyplomu.

Można wybrać wersję
językową dokumentu.

Można wybrać
rodzaj wydruku.

Do wydruku
używamy przycisków
„Drukuj dyplom”
lub „Suplement”.
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-42-

zalas@uni.opole.pl © marzec 2009

Suplement składa się z 8 punktów:
I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU
 wszystkie dane system pobiera z bazy, dane osobowe studenta.
II. INFORMACJE O DYPLOMIE
 dane brane z systemu ze słowników, wprowadzane przez rady programowe.
III. INFORMACJE O POZIOMIE WUKSZTAŁCENIA
 dane brane z systemu ze słowników, wprowadzane przez rady programowe.
IV. INFORMACJE O TREŚCI STUDIÓW I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKACH
 dane brane z systemu ze słowników, wprowadzane przez rady programowe.
 szczegóły dotyczące programu, informacje o zaliczonych przedmiotach oraz
zdobytych ocenach, uzupełniane na bieżąco przez dziekanaty.
 tytuł pracy dyplomowej wpisujemy w oknie PROGRAMY -> PROGRAM OSOBY
w zakładce „Dyplomy i suplement” po naciśnięciu przycisku „Dyplomy osoby”.
V. INFORMACJE O URAWNIENIACH POSIADACZA DYPLOMU
 część informacji system pobiera ze słowników, informacje te wpisują rady
programowe.
 jeśli student ma indywidualne kwalifikacje bądź uprawnienia zawodowe, informacje
takie może dziekanat wpisać indywidualnie przy programie studenta w oknie
PROGRAMY -> PROGRAM OSOBY w zakładce „Dyplomy i suplementy”.
VI. DODTAKOWE INFORMACJE
 Informacja wpisywana indywidualnie przy studencie przez dziekanaty w oknie
OSOBY -> OSOBY w zakładce „Suplement”.
 Dodatkowo, można inne informacje wpisać przed wydrukiem suplementu w oknie
DYPLOMY -> DYPLOMY I EGZAMINY po wybraniu przycisku „Wydruk
dyplomu” w zakładce „Suplement-osiągnięcia” na Białym tle. Informacje wpisane
w tym miejscu nie zostaną na stałe zapisane w systemie.
VII. POŚWIADCZENIE SUPLEMENTU
 wydruk automatyczny
VIII. INFORMACJE O KRAJWYM SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
 wydruk automatyczny
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16. Rankingi.
Aby utworzyć ranking wybieramy z głównego okna systemu
RANKINGI -> RANKINGI
W wolny rekord wpisujemy „Kod
rankingu”, „Nazwę rankingu” oraz
„Kod jednostki organizacyjnej”,
z którą ranking będzie związany.

Następnie ustawiamy opcje
rankingu w zakładce
„Szczegóły”.

„Flaga dla grupy przedmiotów” – do wyboru mamy:
Wyłącza – do wyliczenia średniej brane są przedmioty z
których student uzyskał ocenę, z wyjątkiem tych, które
znajdują się w grupach przedmiotów związanych z
rankingiem podanych w zakładce „grupy przedmiotów”
Obejmuje – brane są tylko te przedmioty, które podamy w
zakładce „grupy przedmiotów”. Przy tej opcji należy jeszcze
ustawić, czy mają być uwzględnione przedmioty
równoważne oraz na jakim programie (należy podać kod
programu)

Zbiorczy ranking to
ranking nadrzędny,
pozwala na łączenie
kilku rankingów
zwykłych. Dla
rankingu zwykłego
wybieramy opcję
NIE.

Jeśli ranking
zwykły będzie
wchodził w skład
jakiegoś rankingu
zbiorczego, należy
podać kod tego
rankingu. Jeśli nie,
to pole pozostaje
puste.

Wszystkie - do wyliczenia średniej brane są wszystkie
przedmioty, z których osoba otrzymała ocenę.
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W przypadku opcji „Wyłącza” i „Wszystkie” należy podać dodatkowo:
„Czy wszystkie edycje przedmiotów” – czy mają być uwzględnione oceny ze wszystkich edycji
przedmiotu. Jeśli ustawione jest TAK, brane są oceny z protokołów i z decyzji.
„Zakres uwzględnianych ocen” :
Ostatnie – do średniej zostaną wybrane przedmioty z ostatniego, (najwyższego) terminu protokołu
Wszystkie – uwzględniane są oceny ze wszystkich terminów protokołów.
„Czy oceny niezaliczające”
„Czy decyzje” – czy do średniej mają być brane oceny z decyzji.
„Liczba najlepszych” – chodzi o liczbę najlepszych wyników jaka ma być brana do średniej.

„Dokładność
średniej”.

„Jakie cykle dydaktyczne”,
do wyboru są „Wszystkie”
lub „Wybrane”.

„Czy zablokowany”,
zablokowanie rankingu
uniemożliwi nam
wprowadzanie zmian.
„Jak ograniczać
średnią”.

„Czy ręczny”,
zaznaczamy jeśli
ranking ma być
wpisywany
ręcznie, jeśli ma
być obliczony
automatycznie,
pole to pozostaje
puste.

Za pomocą ramki „Parametry dla rankingu z podpięciami” możemy
ograniczyć przedmioty które mają być brane do średniej do takich, które są
odpowiednio podpięte pod konkretny program, etap i cykl dydaktyczny.
Po ustawieniu odpowiednich parametrów zapisujemy zmiany.
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Zakładka „Grupy przedmiotów” jest dostępna przy ustawionej opcji „Flaga dla grupy
przedmiotów” na „Obejmuje” lub „Wybrane”.

Wybieramy tu grupę przedmiotów, które będą brane pod uwagę przy wyliczaniu średniej.
Jeśli student na danym etapie ma oceny z innych przedmiotów nie znajdujących się w tej
grupie, nie będą one brane pod uwagę.
Grupy przedmiotów muszą być zdefiniowane wcześniej przez Rady Programowe.

Zakładka „Cykle dydaktyczne”.

Przy
ustawionej
opcji
„Wybrane” w zakładce „Cykle
dydaktyczne” musimy ustalić
jakie cykle mają być brane pod
uwagę przy wyliczaniu średniej.

Za pomocą przycisku „Wybierz
cykle” można wybrać zakres
obejmujących ranking cykli
dydaktycznych.
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W zakładce „Osoby”

wybieramy osoby, którym średnia
ma być wyliczona. Możemy to
zrobić ręcznie wpisując kolejno
nazwiska, indeks lub nr PESEL,
bądź też za pomocą przycisku
„Dodaj osoby”.

Za pomocą przycisku ”Licz
ranking” wyliczamy
ranking dla wszystkich
studentów z listy.

Możemy wydrukować
ranking wybierając przycisk
„Osoby w rankingu”.
Za pomocą przycisku „Licz
ranking 1 os.” Wyliczamy
ranking dla pojedynczych osób.

W zakładce „Opis” możemy opisać ranking. Dane te będą się pojawiały na wydruku tego
rankingu.
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Rankingi zbiorcze są to rankingi nadrzędne, które pozwalają na łączenie kilku rankingów
zwykłych, na przykład przy wyliczaniu średniej kierunkowej. Dla poszczególnych lat
tworzymy rankingi zwykłe, a wszystkie łączymy jednym zbiorczym.
Po wpisaniu kodu rankingu, nazwy oraz jednostki organizacyjnej w zakładce „Szczegóły”
zaznaczamy czy jest to ranking zbiorczy na TAK. Przy rankingach zwykłych wpisujemy kod
rankingu nadrzędnego i w ten sposób wszystkie dane z poszczególnych rankingów są zebrane
w jednym rankingu.
Jeżeli jakaś osoba występuje w ramach rankingu zbiorczego w kilku rankingach zwykłych, po
wybraniu przycisku „Grupuj po osobie” jej wyniki są sumowane. Efektem tego jest
jednokrotne pojawienie się nazwiska tej osoby w rankingu zbiorczym ze zsumowanymi
danymi.
System umożliwia tworzenie ręcznych rankingów. Najczęściej tworzy się tego typu rankingi,
kiedy w systemie nie ma wszystkich danych. Podobnie jak inne rankingi zwykłe, można je
połączyć w rankingu zbiorczym.
W momencie zaznaczenia czy ranking jest Ręczny, zakładki: „Grupy przedmiotów” oraz
„Cykle dydaktyczne” stają się nieaktywne. W tym oknie pozostaje jedynie do zaznaczenia
sposób ograniczania średniej oraz jej dokładność.
Należy pamiętać aby nie zaznaczać okienka „Czy zablokowany”.
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17. Zadania Rad Programowych.
Dla sprawnego działania dziekanatu Rady Programowe mają obowiązek:
I.

Wpisać przedmiot do bazy wraz z kodem przedmiotu i opisem przedmiotu.
PRZEDMIOTY -> PRZEDMIOTY

II. Wpisać przedmiot na dany cykl dydaktyczny.
PRZEDMIOTY -> PRZEDMIOTY CYKLI
III. Wpisać zajęcia i protokoły przedmiotu
PRZEDMIOTY -> SZCZEGÓŁY PRZEDMIOTÓW CYKLI ->
przycisk „Protokoły przedm.”
IV. Wpisać liczbę punktów przedmiotu dla danego programu / kierunku studiów.
PRZEDMIOTY -> PRZEDMIOTY -> zakładka „Punkty w cyklach”
V. Wprowadzić do bazy nazwę i kod programu, jeśli nie istnieje, oraz kolejność etapów.
SŁOWNIKI -> PROGRAMY STUDIÓW
oraz
SŁOWNIKI -> PROGRAMY STUDIÓW -> przycisk „Kolejność etapów”
VI.

Wprowadzić wymagania etapowe i punktowe dla programu
SŁOWNIKI -> PROGRAMY STUDIÓW -> przycisk „Wymagania etapowe”

VII. Ewentualnie utworzyć grupy przedmiotów.
PRZEDMIOTY -> GRUPY PRZEDMIOTÓW
VIII. W razie potrzeb ustalić równoważność przedmiotów.
PRZEDMIOTY -> PRZEDMIOTY RÓWNOWAŻNE
IX.

Wprowadzić informacje o programie do dyplomu i suplementu.
SŁOWNIKI -> PROGRAMY STUDIÓW -> SUPLEMENT.
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