ZARZĄDZENIE NR 8/2007/2008

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

aktualizacji programu studiów w systemie USOS

Jednostki Wydziału są zobowiązane do wyznaczenia wewnętrznych
administratorów programu studiów danej Jednostki w systemie USOS.
Funkcja ta powinna zostać powierzona osobom, które dotychczas wprowadzały
program studiów dla pierwszych lat w okresie styczeń-czerwiec 2008.
Administrator programu studiów jest zobowiązany do samodzielnej i bieżącej
aktualizacji programu studiów, przy zastosowaniu instrukcji stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Do dnia 29 sierpnia należy przesłać do Dziekanatu imię, nazwisko oraz
nr PESEL administratora programu studiów w celu założenia konta w USOS.
Następnie zostaną wykonane instalacje systemu na wskazanych komputerach
w Jednostkach.
Aktualizacja programu studiów dotyczy programu pierwszych lat wszystkich
trybów studiów. Wprowadzenie kolejnych lat, będzie nakładało na Jednostkę
obowiązek wypełniania zaleceń zawartych w niniejszym zarządzeniu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2008 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1
Aktualizacja programu studiów
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
programu studiów musi odbywać się w ścisłym powiązaniu między nazwą
przedmiotu, a cyklem dydaktycznym (czyli semestrem), do którego przedmiot
jest dowiązany.
3. Administratorzy programów studiów są zobowiązani do bieżącej aktualizacji
następujących danych dot. studiów prowadzonych w Jednostce, w systemie
USOS:
a) nazwy przedmiotu w języku polskim i angielskim,
b) kierunku studiów, na którym realizowany jest dany przedmiot,
c) w przypadku wprowadzania przedmiotu od początku określenia roku
kalendarzowego oraz semestru, w którym dany przedmiot zaczyna być
realizowany,
d) liczby punktów ECTS dla danego przedmiotu,
e) opisu przedmiotu,
f) literatury przedmiotu,
g) typu zajęć realizowanych w ramach przedmiotu,
h) liczby godzin,
i) jeśli jest więcej niż jedna grupa zajęciowa to jej liczby. Grupy zajęciowe są
tworzone w ramach realizacji danego przedmiotu,
j) protokołów oraz „terminów" protokołów.
4. O zmianach w programie studiów powinni zostać niezwłocznie powiadomieni
administratorzy planu zajęć.
5. W przypadku kiedy ze względu na liczbę chętnych lub z innych powodów nie są
uruchamiane specjalności, specjalizacje czy grupy w ramach przedmiotów lub
kiedy w stosunku do poprzedniego roku akademickiego ze względu na liczbę
chętnych lub z innych powodów są uruchamiane specjalności, specjalizacje lub
grupy zajęciowe należy postępować tak samo jak w punkcie 3 z pominięciem
dostarczenia wymienionych danych, a z dostarczeniem danych wyłącznie
potrzebnych do zdefiniowania danej specjalności, specjalizacji czy grupy
zajęciowej w przypadku kiedy ona dotychczas nie była tworzona.
6. Wszelkie inne zmiany wymagające aktualizacji danych w systemie USOS
powinny być na bieżąco konsultowane z wydziałowym koordynatorem.

