Zarządzenie Nr 1/2021
Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 18 stycznia 2021 r.
w sprawie obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji
przebiegu studiów w systemie USOS

W związku z Zarządzeniem Nr 160/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie obowiązków związanych z prowadzeniem
dokumentacji przebiegu studiów w systemie USOS, na Wydziale Nauk Biologicznych
zostają wprowadzone następujące uregulowania dotyczące dokumentowania przebiegu
studiów w systemie USOS:
1) Terminarz otwarcia protokołów zaliczeniowych/egzaminacyjnych w systemie USOS
ogłasza Dziekan. Zgodę na otwarcie protokołu w terminach innych niż wyznaczone
wyraża Dziekan lub Prodziekani na pisemnie uzasadniony wniosek prowadzącego
zajęcia (podanie lub e-mail).
2) W przypadku konieczności zmiany oceny po zamknięciu protokołu, na pisemnie
uzasadniony wniosek zaliczającego zajęcia (podanie lub e-mail), pracownik
Dziekanatu po uzyskaniu zgody Dziekana lub Prodziekanów ponownie otwiera
protokół w systemie USOS celem wpisania oceny przez zaliczającego zajęcia.
3) W przypadku studentów, którzy uzyskali zgodę na realizację prac dyplomowych
poza Wydziałem Nauk Biologicznych, ocenę z przedmiotu Przygotowanie pracy
dyplomowej wpisuje do systemu USOS Przewodniczący Kierunkowego Zespołu ds.
Jakości Kształcenia.
4) W przypadku studentów, którzy uzyskali zgodę Prodziekana ds. studenckich na
przepisanie

oceny,

oceny

do

systemu

USOS

administracyjną przez pracownika Dziekanatu.

1

wprowadzone

są

decyzją

5) Studentom

przebywającym

na

wyjazdach

w

ramach

programu

Erasmus+

przedmioty uznaje Koordynator programu Erasmus+. Oceny do systemu USOS
wprowadzone są decyzją administracyjną przez pracownika Dziekanatu.
6) Student ma obowiązek sprawdzić czy prawidłowo zarejestrował się lub został
wpisany do grup na przedmioty określone programem kształcenia (wszystkie
przedmioty obowiązkowe, również wykłady oraz przedmioty do wyboru). Student,
który nie będzie wpisany do właściwej grupy może nie uzyskać zaliczenia z danego
przedmiotu. Ewentualne korekty odnośnie wpisania do danej grupy zajęciowej
należy zgłaszać w Sekcji Dydaktycznej w terminie dwóch tygodni od rozpoczęcia
semestru zimowego i letniego.
7) Z dniem 18 stycznia 2020 r. traci moc Zarządzenie Dziekana WNB Nr 7/2015 z dnia
28 września 2015 roku w sprawie dokumentowania przebiegu studiów na studiach
I i II stopnia na Wydziale Nauk Biologicznych.

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych
Dr hab. inż. Marcin Kadej prof. UWr
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