ZARZĄDZENIE NR 7/2007/2008

Dziekana Wydziału Neofilologii UAM
z dnia 21 sierpnia 2008 roku
w sprawie

aktualizacji planu zajęć w systemie USOS

Jednostki Wydziału są zobowiązane do wyznaczenia wewnętrznych
administratorów planu zajęć danej Jednostki w systemie USOS.
Funkcja ta powinna zostać powierzona planistom w poszczególnych
Jednostkach.
Administrator planu zajęć jest zobowiązany do samodzielnej i bieżącej
aktualizacji planu zajęć, informacji dotyczącej koordynatorów przedmiotu,
prowadzących, liczby grup zajęciowych oraz limitów miejsc w grupach
zajęciowych studiów prowadzonych przez Jednostki Wydziału w systemie
USOS, przy zastosowaniu instrukcji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
Aktualizacja planu zajęć odnosi się do programu studiów pierwszych lat w roku
akademickim 2008/2009. W następnych latach aktualizacja planu zajęć będzie
prowadzona na bieżąco dla kolejnych roczników.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2008 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1
Aktualizacja planu zajęć
1. W przypadku otrzymania nowego komputera lub usunięcia awarii używanego
sprzętu poprzez przeinstalowanie systemu operacyjnego należy zgłosić się do
koordynatora USOS w celu wykonania ponownej instalacji systemu USOS.
2. Każdy przedmiot, który trwa dłużej niż jeden semestr ma swój odpowiednik dla
każdego semestru trwania zajęć w USOS. W związku z tym aktualizacja planu
zajęć odbywa się w ścisłym powiązaniu między nazwą przedmiotu, a cyklem
dydaktycznym (czyli semestrem), do którego przedmiot jest przypisany.
3. Administratorzy planów są zobowiązani do bieżącej aktualizacji następujących
danych dot. studiów prowadzonych w Jednostce, w systemie USOS:
a) nazwisk koordynatorów;
b) liczby grup zajęciowych, limitu miejsc w grupach, opisu grupy (w
przypadku grup zajęciowych, których podział wynika z treści
merytorycznych lub ze względu na poziom zaawansowania takie informacje
były właśnie umieszczane w opisie);
c) nazwisk prowadzących zajęcia (w przypadku braku prowadzącego, należy
się zgłosić do administratora danych osobowych w danej Jednostce zgodnie
z zarządzeniem nr 6/2007/2008);
d) sal, częstotliwości odbywania zajęć, dnia tygodnia, godziny początku i końca
zajęć;
e) salę oraz godziny odbywania się zajęć wybiera się z rozwijanej listy, w
związku z tym gdyby zaistniała sytuacja, że jakiejś sali lub godziny nie ma
należy j ą zdefiniować w USOS.
4. Sale w USOS są powiązane z kodami budynków, które wybiera się podczas
wyboru sali.
5. Wszelkie inne zmiany wymagające aktualizacji danych w systemie USOS
powinny być na bieżąco konsultowane z wydziałowym koordynatorem.

