
Zarządzenie Nr 97/2011/2012 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 29 sierpnia 2012 roku  

 

 

w sprawie elektronicznego wprowadzania ocen i zaliczeń przez nauczycieli akademickich  

w systemie USOSweb 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. z 2012 r., poz.572 i poz. 742)  

 

postanawiam, 

co następuje:  

 

§ 1 

1. Od roku akademickiego 2012/2013 zobowiązuję pracowników administracji   obsługujących 

    poszczególne sekretariaty instytutów/ katedr do:  

a) wprowadzania do systemu USOS planów studiów oraz zmian w planach studiów  

zatwierdzanych przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej; 

b) przypisywania nauczycielom akademickim realizowanych zajęć w następujących 

terminach:  

 do końca października – dla zajęć zaplanowanych w harmonogramie zajęć 

dydaktycznych na semestr zimowy dla studiów stacjonarnych, 

 do końca marca - dla zajęć zaplanowanych w harmonogramie zajęć dydaktycznych na 

semestr letni dla studiów stacjonarnych, 

 do końca października - dla zajęć zaplanowanych w harmonogramie zajęć 

dydaktycznych dla studiów niestacjonarnych. 

2. Zobowiązuję pracowników sekretariatów instytutów /katedr do bieżącego uzupełniania danych 

osób zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych. 

 

§ 2 

1. Zobowiązuję kierowników dziekanatów do wyznaczenia osób odpowiedzialnych za 

wygenerowanie protokołów w systemie USOSweb w terminach: 

 do końca listopada dla zajęć zaplanowanych w harmonogramie zajęć dydaktycznych na 

semestr zimowy dla studiów stacjonarnych oraz dla zajęć zaplanowanych  

w harmonogramie zajęć dydaktycznych dla studiów niestacjonarnych; 



 do końca kwietnia - dla zajęć zaplanowanych w harmonogramie zajęć dydaktycznych na 

semestr letni dla studiów stacjonarnych. 

2. Zobowiązuję pracowników administracji, obsługujących poszczególne sekretariaty 

instytutów/katedr wydziałowych do odebrania z Działu Informatyzacji (Sekcja Zarządzania 

Uczelnią) kont dostępowych w systemie USOSweb dla nowych nauczycieli akademickich.  

3. Zobowiązuję Kierownika Działu Informatyzacji do wyznaczenia osób odpowiedzialnych 

za: 

a) wygenerowanie kont dostępowych do systemu USOSweb dla studentów studiów     

      stacjonarnych i niestacjonarnych; 

b) opracowanie i aktualizację instrukcji wprowadzania ocen i zaliczeń w systemie 

      USOSweb dla nauczycieli akademickich; 

c) ustalenie w porozumieniu z Kierownikiem Działu Dydaktyki oraz z kierownikami 

      dziekanatów terminów zakończenia elektronicznego wpisywania ocen i zaliczeń dla 

       poszczególnych sesji egzaminacyjnych. 

4. Nauczyciele akademiccy wpisują oceny/zaliczenia w elektronicznych protokołach 

egzaminacyjnych i zaliczeniowych w systemie USOSweb w ciągu 2 dni od daty ogłoszenia 

wyników egzaminów/zaliczeń.  

5. Po upływie 5 dni od zakończenia: 

a) zimowej sesji egzaminów poprawkowych; 

b) letniej sesji egzaminacyjnej; 

c) letniej sesji egzaminów poprawkowych.  

            następuje zablokowanie możliwości wpisywania ocen przez nauczycieli akademickich 

            dla studiów stacjonarnych.  

6. W dniu 30 września następuje zablokowanie możliwości wpisywania ocen/zaliczeń przez 

      nauczycieli akademickich dla studiów niestacjonarnych. 

7. Zmiana terminu zakończenia elektronicznego wpisywania ocen i zaliczeń w systemie 

      USOSweb możliwa będzie wyłącznie na uzasadnioną prośbę nauczyciela akademickiego 

      skierowaną do kierownika dziekanatu.  

 

§ 3 

1. Od roku akademickiego 2012/2013 w systemie USOS uruchomiony zostanie moduł 

     rozliczania godzin ponadwymiarowych.  



2. Zobowiązuję pracowników Działu Dydaktyki do rozliczania  godzin ponadwymiarowych  

w systemie USOS.  

§ 4 

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem i realizacją niniejszego zarządzenia powierzam właściwym 

dziekanom oraz Prorektorowi ds. Dydaktycznych. 

 

§ 5 

Traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 49/2009/2010 Rektora UKW z dnia 25 czerwca 2010 roku 

w sprawie elektronicznego wprowadzania ocen i zaliczeń przez nauczycieli akademickich  

w systemie USOSweb. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

  

                                  Rektor 

 

 

 

                                       prof. dr hab. inż. Józef Kubik 
 

 

 

 


