
Zarządzenie Nr 57/2017/2018 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 3 lipca 2018 r. 

 

w sprawie wprowadzania opisu modułu/przedmiotu do systemu USOS i USOSweb 

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

wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.)  

 

zarządzam, 

 

co następuje: 

 

§ 1 

Od roku akademickiego 2018/2019 wprowadzam obowiązek zamieszczania opisu 

modułu/przedmiotu w systemie USOS i USOSweb. 

§ 2 

Zakres odpowiedzialności podmiotów wprowadzających opis modułu/przedmiotu 

1. Podmiotami odpowiedzialnymi za  wprowadzanie opisów modułów/przedmiotów są: 

a) pracownicy administracyjni jednostki prowadzącej kierunek studiów, 

b) koordynatorzy modułu zajęć, 

c) administrator systemu USOS. 

2. Pracownicy administracyjni jednostki prowadzącej kierunki studiów są zobowiązani 

do wprowadzenia do systemu USOS następujących danych: 

 kod przedmiotu, 

 nazwa przedmiotu, 

 jednostka, 

 grupy, 

 punkty ECTS (Europejskiego Systemu Transferu Punktów), 

 język prowadzenia przedmiotu, 

 profil studiów, 

 typ przedmiotu, 

 koordynatora modułu/przedmiotu, 

 rygor zaliczenia modułu/przedmiotu. 

3. Koordynatorzy modułu zajęć są zobowiązani do:  

a) wprowadzenia do systemu USOS następujących danych: 

 modułowych efektów kształcenia, 

 przedmiotów wprowadzających i wymagań wstępnych, 

 literatury podstawowej i dodatkowej, 

 zakresu tematów realizowanych w ramach modułu/przedmiotu, 

 metod dydaktycznych, 

 metod i kryteriów oceniania. 



b) zatwierdzenia wprowadzonych danych w terminach: 

 do 30.09. danego roku - na semestr zimowy,  

 do 30.01. danego roku  - na semestr letni.  

4. Administrator systemu USOS jest zobowiązany do automatycznego zatwierdzania 

wprowadzonych sylabusów w terminach:  

 01.10. danego roku na semestr zimowy, 

 01.02 danego roku na semestr letni. 

§ 4 

1. Koordynator modułu zajęć jest odpowiedzialny za: 

 realizację zajęć z danego modułu/przedmiotu, 

 terminowe wprowadzenie i zatwierdzenie opisu modułu/przedmiotu do systemu 

USOSweb, 

 monitorowanie osiągania efektów kształcenia przewidzianych dla danego 

przedmiotu/modułu.  

2. Pojedynczy moduł zajęć powinien mieć tylko jednego koordynatora. 

3. W przypadkach szczególnych lub spornych decyzję o wyznaczeniu koordynatora  

podejmuje Dyrektor/Kierownik Instytutu/Katedry/Jednostki Międzywydziałowej. 

4. Dopuszcza się, za zgodą Dyrektora/Kierownika Instytutu/Katedry/Jednostki 

Międzywydziałowej, wprowadzanie opisu modułu seminarium przez każdego 

prowadzącego grupę.  

5. Za terminowe zatwierdzenie opisu modułu/przedmiotu przez koordynatora 

odpowiedzialny jest Dyrektor/Kierownik Instytutu/Katedry/Jednostki 

Międzywydziałowej. 

6. O umożliwieniu wprowadzania opisu modułu/przedmiotu seminarium przez każdego 

prowadzącego grupę Dyrektor/Kierownik Instytutu/Katedry/Jednostki 

Międzywydziałowej informuje pisemnie Prorektora ds. Studenckich i Jakości Kształcenia. 

 

§ 5 

 

Terminarz prac 

1. W roku akademickim 2018/2019 wprowadzenie opisu modułu/przedmiotu do systemu 

USOSweb na cały rok akademicki musi nastąpić do 30.01.2019 r. Koordynator ma 

obowiązek zatwierdzenia opisu modułu/przedmiotu w terminie do 30.01.2019 r.  Po 

upływie tego terminu, czyli 01.02.2019 r. sylabusy zostaną automatycznie zatwierdzone 

przez administratora systemu.  

2. Funkcja wprowadzania sylabusów do systemu USOSweb dla nauczycieli akademickich 

dostępna będzie od 01.09.2018 r. 

3. Od roku akademickiego 2019/2020 wprowadzenie opisu przedmiotu/modułu do systemu 

USOSweb musi nastąpić w terminach: 

- do 30.09. danego roku - na semestr zimowy,  

- do 30.01. danego roku  - na semestr letni.  

4. Od roku akademickiego 2019/2020 koordynator ma obowiązek zatwierdzenia opisu 

modułu/przedmiotu w terminach do 30.09. danego roku i 30.01. danego roku.  Po upływie 

tych terminów, czyli - 01.10 oraz 01.02 sylabusy zostaną automatycznie zatwierdzone 

przez administratora systemu. 



5. Szkolenia w zakresie wprowadzania opisu modułu/przedmiotu do systemu USOSweb 

prowadzone będą w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Działanie 3.4. Zarządzanie 

w instytucjach  szkolnictwa wyższego; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i 

rozwoju. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego – „Innowacyjny Dydaktyk UKW”. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Jacek Woźny 

 


