Sylabus do przedmiotu - wypełnianie w systemie USOSweb
I Wprowadzenie
Sylabus do przedmiotu może być edytowany w systemie USOSweb, jak również
bezpośrednio w systemie USOS. Dane synchronizują się pomiędzy systemami kilka razy
w ciągu dnia.
Aby można było utworzyć sylabus do danego przedmiotu, przedmiot musi być zdefiniowany
w głównej bazie USOS.
W górnej części okna PRZEDMIOTY → PRZEDMIOTY wyświetlą się wszystkie wprowadzone
przedmioty a w jego dolnej części znajdują się różne informacje o tych przedmiotach.

W USOS-ie uprawnienia do edytowania sylabusu posiada użytkownik z rolą
RADA_PROGRAMOWA, który definiuje przedmiot w bazie i w szczegółach przedmiotu
w cyklu ustawia status sylabusu przedmiotu określający możliwość edycji po stronie
USOSweb.

Możliwe statusy (opisane w punkcie IV):
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Dostępny w USOSweb.
Niedostępny (niezatwierdzony).
Aktywny (zatwierdzony).
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II Dostęp do okna edycji po stronie USOSweb
Po zalogowaniu się do systemu USOSweb (https://usosweb.uni.opole.pl/) koordynator/
prowadzący przedmiot posiadają dwa sposoby dostępu do okna edycji sylabusów.
1. Dostęp przez zakładkę → Dla pracowników → Edycja przedmiotów

2. Dostęp przez zakładkę → Mój USOSweb → Wybieramy z listy dany przedmiot →
zakładka -> Edytuj ten przedmiot
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Możliwość edytowania konkretnych części sylabusu jest powiązana z
uprawień koordynatora przedmiotu.

posiadaniem

Pracownicy naukowo-dydaktyczni będący koordynatorami przedmiotów mają nadane
uprawnienia do edycji wszystkich części sylabusu (czerwony kolor).
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Pracownicy naukowo-dydaktyczni
nie będący koordynatorami przedmiotów mają
uprawnienia wyłącznie do edycji sylabusów prowadzonych przez siebie zajęć (kolor
czerwony).

III Budowa sylabusu
Każdy sylabus przedmiotu składa się z następujących części:
1. Podstawowe informacje o przedmiocie.
2. Informacje o zajęciach w cyklu.
3. Informacje o typie zajęć.
1. Podstawowe informacje o przedmiocie – informacje ogólne, niezmienne wynikające
z programu kształcenia, niezależne od cyklu dydaktycznego i odnoszące się do wszystkich
form prowadzonych zajęć.
Budowa schematyczna: nazwa, kod Erasmus, kod ISCED, język wykładowy, strona WWW,
rodzaj przedmiotu, tryb prowadzenia, wymagania, założenia, skrócony opis, opis,
literatura, efekty kształcenia, metody i kryteria oceniania, praktyki zawodowe.
2. Informacje o zajęciach w cyklu – konkretne informacje dotyczące prowadzenia
przedmiotu w danym cyklu dydaktycznym.
Budowa schematyczna: koordynatorzy, status sylabusu, strona WWW, skrócony opis, opis,
literatura, uwagi.
3. Informacje o typie zajęć (wykład, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria itp.), osobno
dla każdej z form zajęć. W tej części istnieje możliwość dodania opisów form zajęć dla
danych grup zajęciowych, gdy np. zajęcia prowadzone są przez różnych nauczycieli
i występują różnice.
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Budowa schematyczna: strona WWW, literatura, efekty kształcenia, zakres tematów,
metody dydaktyczne, metody i kryteria oceniania.

Należy przyjąć zasadę, żeby nie powielać informacji wprowadzonych przez koordynatora.

IV Status sylabusu
Po dodaniu przedmiotu do konkretnego cyklu dydaktycznego status sylabusu przyjmuje
domyślnie wartość: Dostępny

Wyróżniamy trzy statusy sylabusu:
1. Dostępny – dostępny na stronie przedmiotu, możliwość edycji przez koordynatora/
prowadzącego. Zmiana statusu jedynie w systemie USOS.

2. Niedostępny - niedostępny na stronie przedmiotu, możliwość edycji
przez koordynatora/prowadzącego i zatwierdzenie przez koordynatora. Zmiana
statusu na aktywny w USOSweb. Zmiana ta spowoduje zablokowanie możliwości
edycji sylabusu oraz udostępnienie na stronie przedmiotu.
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3. Aktywny – widoczny na stronach przedmiotu bez możliwości edycji. Status można
zmienić jedynie w systemie USOS.

VI Zapisywanie
W trakcie pracy nad sylabusami, a także po zakończeniu uzupełniania formularzy, należy
zapisać wykonaną pracę.
Nad i pod edytowanym formularzem znajduje się czerwony przycisk → zapisz
Po dokonaniu zapisu pojawi się komunikat „zapisano pomyślnie”.

VII Wydruk
Drukowanie polega na wygenerowaniu pliku PDF, który można wydrukować lub zapisać na
dysku komputera.
Aby wydrukować sylabus należy z listy zajęć pracownika
i w prawym górnym rogu okna użyć przycisku → drukuj sylabus
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wybrać dany

sylabus
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Po wybraniu przycisku → drukuj sylabus pojawi się okno zawierające ustawienia
drukowania. Mamy możliwość wyboru: cyklu dydaktycznego, wersji językowej, elementów
przedmiotu, oraz innych parametrów.

Wybranie przycisku → pobierz spowoduje, że sylabus zostanie zapisany w formie pliku
PDF.

VIII Wyszukiwanie
Każdy użytkownik USOSweb może przeglądać informacje ogólne dotyczące danego
sylabusu. Jednak pamiętać należy, że wydruk sylabusu możliwy jest dla zalogowanych
użytkowników.
Na ekranie głównym USOSweb wybieramy zakładkę → katalog
Następnie w oknie → przedmioty → wpisujemy wyszukiwaną nazwę przedmiotu i
zatwierdzamy przyciskiem → szukaj.
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IX Statusy dostępności sylabusu
Koordynator przedmiotu ma możliwość ustalenia dostępności sylabusu dla danej grupy osób
(Uczestnicy). Zmiana statusu możliwa w systemie USOS.
Domyśla wartość tego pola wyświetlana jest jako: Tylko studenci uczelni

Dostępne statusy uczestników:
- Tylko studenci uczelni;
- Tylko studenci zagraniczni;
- Wszyscy;
- Dedykowane dla studentów zagranicznych.
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