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R-DOP.014.1.78.2017 

ZARZĄDZENIE NR 78/2017 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie terminów wprowadzania do systemu USOS danych niezbędnych 
 do rozliczenia obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz generowania 

planów i sprawozdań 
 

§ 1 

W celu sprawnej realizacji rozliczeń godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich ustalam 
następujące terminy wprowadzania do systemu USOS niezbędnych danych przez poszczególne 
jednostki organizacyjne Uczelni: 

1) terminy obowiązujące dziekanaty:   

a) 20 września – wprowadzenie do systemu USOS pełnych danych dotyczących 
przedmiotów przewidzianych do realizacji w całym roku akademickim dla grup 
zajęciowych oraz grup seminaryjnych z wyjątkiem I roku studiów niestacjonarnych, 

b) 20 października – wprowadzenie do systemu USOS pełnych danych dotyczących 
przedmiotów przewidzianych do realizacji w całym roku akademickim dla grup 
zajęciowych oraz grup seminaryjnych na I roku studiów niestacjonarnych, 

c) 15 marca – ostateczna weryfikacja liczebności grup seminaryjnych funkcjonujących w 
semestrze zimowym oraz uzupełnienie i weryfikacja danych dotyczących zajęć 
przewidzianych do realizacji w semestrze letnim, 

d) 31 marca – uzupełnienie i weryfikacja danych dotyczących zajęć przewidzianych 
do realizacji w semestrze letnim dla grup utworzonych w rekrutacji zimowej, 

e) 25 czerwca – ostateczna weryfikacja liczebności grup seminaryjnych funkcjonujących  
w semestrze letnim; 

2) terminy obowiązujące Sekcję ds. Obsługi Studiów III Stopnia i Sekcję Mobilności 
Studenckiej: 

a) na  tydzień przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, nie później jednak niż do 
31 października – uzupełnienie pełnej obsady zajęć w systemie USOS na cały rok 
akademicki, 

b) 31 marca – ostateczna weryfikacja realizacji obciążeń dydaktycznych w semestrze 
zimowym oraz wprowadzenie zmian w systemie USOS w planach obciążeń  
na semestr letni, 

c) 25 czerwca – ostateczna weryfikacja realizacji obciążeń dydaktycznych w systemie 
USOS w semestrze letnim; 
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3) terminy obowiązujące katedry, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu:    

a) 30 września –  uzupełnienie pełnej obsady zajęć w systemie USOS dla wszystkich grup 
zajęciowych z wyjątkiem I roku studiów niestacjonarnych, 

b) 31 października – uzupełnienie pełnej obsady zajęć w systemie USOS dla wszystkich 
grup zajęciowych na I roku studiów niestacjonarnych, 

c) 15 listopada – przekazanie do Działu Nauczania wygenerowanych z systemu USOS                      
oraz podpisanych przez pracownika i zatwierdzonych przez kierownika jednostki 
planów obciążeń dydaktycznych na cały rok akademicki,  

d) 31 marca – ostateczna weryfikacja realizacji obciążeń dydaktycznych w semestrze 
zimowym oraz wprowadzenie zmian w systemie USOS w planach obciążeń na semestr 
letni, 

e) 30 czerwca – ostateczna weryfikacja realizacji obciążeń dydaktycznych w systemie 
USOS w semestrze letnim. 

§ 2 

Przekazanie do Działu Nauczania wygenerowanych z systemu USOS oraz podpisanych przez 
pracownika i zatwierdzonych przez kierownika jednostki rocznych sprawozdań z obciążeń 
dydaktycznych następuje w ciągu 2 tygodni od potwierdzenia przez Dział Nauczania 
ostatecznej weryfikacji danych. 

§ 3 

Nie dopuszcza się wprowadzania do systemu USOS zmian mających wpływ na obciążenia 
dydaktyczne pracowników:  
-  po 31 marca -  w przypadku semestru zimowego,  
-  po 30 czerwca - w przypadku semestru letniego. 

 
§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

       Rektor 
 
 
 

                                                                                        prof. dr  hab. Andrzej Kaleta 
 
 


