ELEKTRONICZNE OŚWIADCZENIA
Moduł elektronicznych oświadczeń dla administracji dostępny jest w USOSadm w oknie
STUDENCI -> OŚWIADCZENIA -> OŚWIADCZENIA, DEKLARACJE
Elektroniczne oświadczenie to np. Elektroniczne Ślubowanie lub Oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem.
W górnej tabeli znajdują się definicje oświadczeń. Oświadczenia będą definiowane centralnie w BDSiS.

Nazwa oświadczenia

Daty obowiązywania

Typ

Data obowiązywania oświadczenia oznacza, że o deklarację zostaną poproszeni studenci, których data rozpoczęcia
studiów jest większa od daty obowiązywania oświadczenia.
W dolnej tabeli znajduje się treść oświadczenia wyświetlana na koncie studenta w USOSweb.
W zakładce DEKLARACJE muszą zostać dodani studenci spełniający warunek daty obowiązywania oświadczenia.
Dziekanat swoich studentów dodaje do listy deklaracji zbiorczo wybierając jednostkę organizacyjną prowadzącą
program studiów lub wybierając program studiów.
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Na początku roku akademickiego czynność dodawania studentów należy powtarzać co jakiś czas by studenci
immatrykulowani w późniejszym terminie mieli również możliwość podjęcia deklaracji. System przypilnuje i doda tylko
brakujących studentów z wybranej jednostki organizacyjnej lub programu studiów.
Przed datą obowiązywania deklaracji Dziekanat powinien sprawdzić czy wszyscy studenci zostali dodani używając w
tym celu filtrów w oknie DEKLARACJE.
Student po wpisaniu na listę deklaracji, po synchronizacji danych i po dacie obowiązywania deklaracji logując się do
systemu USOSweb zobaczy oświadczenie i aby móc korzystać z systemu będzie musiał podjąć decyzję o zatwierdzeniu
deklaracji. W przypadku nie zatwierdzenia nie będzie mógł korzystać z systemu USOSweb.
W oknie DEKLARACJE jest również możliwość przedłużenia terminu podjęcia decyzji dla wybranych studentów.
Można również usunąć wybraną deklarację, np. w przypadku, gdy student zmienił program studiów na inny.

Ślubowanie jest deklaracją, której nie można odrzucić. Wszystkie zatwierdzone deklaracje przez studentów w
USOSweb po synchronizacji danych zapisują się w tabeli DEKLARACJE z informacją o dacie podjęcia decyzji.
oraz status deklaracji ustawia się na „akceptacja/potwierdzenie”

Za pomocą raportu Lista deklaracji można wygenerować zestawienie deklaracji z określonego czasu obowiązywania z
informacją czy student wskazanego roku został dodany do listy deklaracji oraz czy podpisał deklarację.

W oknie STUDENCI -> OŚWIADCZENIA -> DEKLARACJE OSÓB można podglądnąć jakie deklaracje zostały przypisane
wybranym studentom oraz ich decyzje.

Dla wybranego studenta można również wykonywać Akcje: Usunięcia deklaracji, przedłużenia terminu ważności,
zwolnienia z decyzji.
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