Dziekanat – rodzaje protokołów
i ich wydruk z systemu USOS
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Protokoły są elementarnym rozwiązaniem do wystawiana zaliczeń i ocen z przedmiotów.
By student miał możliwość zaliczenia danego przedmiotu musi zostać zdefiniowany przynajmniej
jeden protokół dla tego przedmiotu.

1. WYBÓR WIDOKU OKNA PROTOKOŁU.
Z menu głównego okna systemu USOS wybieramy opcję:
Zajęcia -> Protokoły pojedyncze
lub
Protokoły potrójne




Protokół pojedynczy – wyniki widoczne w oknie zawierającym pierwszy termin.
Protokół potrójny – wyniki widoczne w oknie zawierającym trzy terminy.
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Za pomocą klawiszy F7 i F8 wybieramy przedmiot,
dla którego chcemy wydrukować protokół.

Wyświetli się lista osób, które
zostały wcześniej wpisane do
danej grupy zajęciową.

Widok okna wyboru protokołu pojedynczego:

Za pomocą przycisku „Zajęcia”
można podejrzeć typy zajęć
danego przedmiotu oraz
utworzone grupy.

Przycisk „Protokoły”
uruchamia możliwość
wydruku protokołów
z listy do wyboru.
Przycisk „Filtruj po
grupach” zawęża
studentów do
wybranej grupy
zajęciowej.

Widok okna wyboru protokołu potrójnego:

Widok typu zajęć.
Widok wyników
z trzech terminów.
„Statystyki prot.” pomocniczy raport
statystyk ocen danego
przedmiotu
w rozkładzie
procentowym
„Średnie ocen” –
pomocniczy raport
przedstawiający
średnie ocen z danego
przedmiotu, czy też
z grupy przedmiotów
z podziałem na grupy
zajęciowe.
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2. DRUKOWANIE PROTOKOŁÓW.
2.1 Drukowanie protokołów dla jednego wybranego przedmiotu.
Z okna wyboru protokołu pojedynczego bądź potrójnego można wydrukować protokół dotyczący
jednego przedmiotu cyklu.

Zajęcia -> Protokoły pojedyncze lub Protokoły potrójne -> Protokoły

2.2 Drukowanie protokołów zbiorczo dla wskazanych przedmiotów cykli.

 Zajęcia -> Cykle, przedmioty, zajęcia…

Za pomocą klawiszy F7 i F8 wybieramy odpowiedni cykl dydaktyczny,
a następnie odfiltrowujemy przedmioty po dowolnej wartości np. kodzie (jego części
z wykorzystaniem % - który oznacza dowolny ciąg znaków), czy jednostce
oferującej przedmiot.

By wydrukować zbiorczo protokoły
zaznaczamy odpowiednie przedmioty
w polach wyboru.

Przycisk „Szczegóły zajęć” umożliwia
sprawdzenie ile jest np. grup danego
typy zajęć (ćwiczenia, laboratoria itd.).

Przycisk „Protokoły”
uruchamia możliwość
wydruku protokołów
z listy do wyboru.
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 Zajęcia -> Przedmioty, zajęcia…

Po wyborze z menu głównego opcji Zajęcia ->Przedmioty, zajęcia… pojawia się okno
do wprowadzenia zapytania, tutaj klikamy guzik „OK”.

Następnie przechodzimy do okna z którego możemy wyszukać odpowiednie przedmioty.
Sposób postępowania identyczny, jak w przypadku opisanym wyżej.
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3. WYBÓR RODZAJU PROTOKOŁU Z OKNA „PROTOKOŁY”
Widok okna „Protokoły” przy wydruku
protokołów dla wielu przedmiotów.

Widok okna „Protokoły” przy wydruku
protokołów dla jednego przedmiotu.

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

Informacja
o ilości wybranych
przedmiotów.

System generuje protokoły od razu
dla wszystkich grup, jakie były zdefiniowane
w ramach danego przedmiotu.



Po wybraniu odpowiedniego protokołu,
należy nacisnąć przycisk „Generuj raport”.

Protokoły potrójne - przed zdefiniowaniem protokołów – bez ocen.

Drukowane są protokoły zawierające: jeden termin, nazwę przedmiotu, cykl, nazwisko koordynatora
oraz listę uczestników zajęć. Lista osób może być podzielona na grupy zajęciowe.
W opcjach protokołu można uwzględnić wybór studentów nieaktywnych, opisy terminów zaliczeń i
ich ilość (dostępne są trzy terminy), ostateczną datę zwrotu protokołu, czy też wskazać zamiast
koordynatora prowadzącego zajęcia.
W przypadku generowania protokołu z podziałem na grupy należy wskazać w opcjach protokołu
dany typ grupy zajęciowej.
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Protokoły potrójne - po zdefiniowaniu protokołów – z ocenami.

Na wydrukach tych protokołów automatycznie będą się pojawiały dwa terminy zaliczeń (trzeci
termin zarezerwowany jest dla egzaminu komisyjnego), opis typu zajęć oraz terminy zwrotu
protokołu. W opcjach protokołu można uwzględnić wybór studentów nieaktywnych oraz bez grupy
zajęciowej.



Protokoły pojedyncze - po zdefiniowaniu protokołów – z ocenami.

System automatycznie generuje jeden wybrany termin zaliczenia. Istnieje możliwość ustawienia w
parametrach protokołu widoczności dodatkowej kolumny z poprzednimi terminami zaliczeń.
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