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Efektywne zarządzanie
procesami dydaktycznymi
z wykorzystaniem systemu
USOS

Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS)

 System informatyczny służący do kompleksowej
obsługi spraw studiów, studentów, doktorantów,
słuchaczy studiów podyplomowych i pracowników
naukowo-dydaktycznych
 Właścicielem jest Międzyuniwersyteckie Centrum
Informatyzacji (MUCI, http://muci.edu.pl) jednostka powołana przez Konferencję Rektorów
Uniwersytetów Polskich
 Realizowany od 1999 roku



start: grant TEMPUS dla 17-tu polskich uczelni wyższych
finansowany ze składek uczelni członkowskich

Strona domowa projektu

http://usos.edu.pl/

Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS)

 Stosowany przez 34 uczelnie wyższe
(w tym 27 uczelni publicznych)




czołowe uczelnie wg rankingów Rzeczpospolitej i Perspektyw
stanowiące blisko 20% rynku edukacyjnego
ponad 39% wszystkich studentów uczelni publicznych wg
danych GUS za 2010 rok jest objętych obsługą spraw
studenckich przez system

 Nadzór na projektem: Komisja ds. USOS – forum
przedstawicieli uczelni wdrażających system, które
jest miejscem:





wymiany uwag, pomysłów
uzgadniania postulatów
wyznaczania kierunków rozwoju systemu
kontroli realizacji zadań

Strona domowa projektu

http://usos.edu.pl/

Korzyści z wdrożenia systemu USOS na uczelni

 ujednolicenie i uporządkowanie procedur
 standaryzacja wzorów i obiegu dokumentów
 zarządzanie procesami dydaktycznymi i kontrola ich
przebiegu
 lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów
(zapełnienie grup zajęciowych, sale dydaktyczne)
 ułatwienie sprawozdawczości na rzecz


instytucji zewnętrznych:





System Informacji o Szkolnictwie Wyższym - POL-on
Główny Urząd Statystyczny

kadry zarządzającej uczelnią i jej jednostkami

Strona domowa projektu

http://usos.edu.pl/

Procesy dydaktyczne
prezentacja oferty edukacyjnej uczelni
 Informator ECTS




zawiera najważniejsze informacje (w języku polskim i
angielskim) dotyczące uczelni, programu oferowanych przez
nią studiów, treści przedmiotów, siatki zajęć, zasad rekrutacji
oraz praktyczne informacje dla studentów
integrator treści pochodzących z aplikacji z rodziny USOS

Procesy dydaktyczne
prezentacja oferty edukacyjnej uczelni
 USOSweb – katalog publiczny




informacje o strukturze organizacyjnej uczelni i jej
pracownikach
dostępne ścieżki studiowania z opisem wymagań
przedmiotowych i punktowych

Procesy dydaktyczne
rekrutacja kandydatów na studia i kursy
 IRK – studia dyplomowe












prezentacja aktualnej oferty rekrutacyjnej uczelni w językach
polskim i angielskim
opcjonalna integracja z ePUAP (autentykacja kandydatów,
pozyskanie danych osobowych, przekazanie decyzji o
wynikach postępowania)
pozyskanie i przetworzenie z Krajowego Rejestru Matur
(KReM) edukacyjnych danych kandydatów (wyników matur,
numerów dokumentów, informacji o laureatach i finalistach
olimpiad)
elektroniczne przeprowadzenie procesu kwalifikacji przez
komisje rekrutacyjne oraz komisję odwoławczą (protokoły,
decyzje)
pełna informacja o przebiegu procesu kwalifikacji
zarejestrowanego kandydata
raportowanie o stanie rekrutacji, udostępnianie statystyk i
przekazywanie sprawozdań np. EN-1

Procesy dydaktyczne
rekrutacja kandydatów na studia i kursy
 IRK-MOST – studia częściowe – krajowy program
mobilności studentów i doktorantów






http://www.uka.amu.edu.pl/most/
informacja o ofercie dla studentów z 19 uczelni wyższych
uczestniczących w programie
obsługa procesu kwalifikacji zarejestrowanego studenta
autentykacja użytkowników z wykorzystaniem usługi
federacyjnego
jednokrotnego
logowania

Procesy dydaktyczne
rekrutacja kandydatów na studia i kursy
 IRK-BWZ – studia częściowe – wymiana
międzynarodowa


informacja o ofercie uczelni dla studentów zagranicznych
(głównie program ERASMUS)





zakwaterowanie
sylabusy przedmiotów

proces kwalifikacji zarejestrowanego studenta




przetwarzanie niezbędnych dokumentów w postaci elektronicznej,
np. potwierdzenie kompetencji językowych, LA - porozumienie
o programie studiów,
listy motywacyjne
opiniowanie
i weryfikowanie
aplikowań przez
koordynatorów
programów wymiany

Procesy dydaktyczne
immatrykulacja przyjętych kandydatów
 import danych z aplikacji rekrutacyjnych



kreator dodawania nowych i aktualizacji istniejących danych
ustalenie wartości początkowych dla wybranych elementów toku
studiów (np. nazwa konta studenckiego itp)

 wydruk Elektronicznych Legitymacji Studenckich
i Doktoranckich





personalizowanie blankietów (karty stykowo-bezstykowe firm
Unicard, Gemalto, Oberthur) na drukarkach firm Evolis lub Fargo
opcjonalne drukowanie kodów kreskowych
podpisywanie i przedłużanie ważności z wykorzystaniem
kwalifikowanego podpisu elektronicznego firm Unizeto, KIR lub PWPW

 dodatkowo: wydruk Elektronicznych Legitymacji
Pracowniczych




personalizowanie bezstykowych blankietów
konfigurowalne elementy graficzne i napisy

Procesy dydaktyczne
przygotowanie oferty zajęć
 uruchomienie przedmiotów i zajęć w roku
akademickim



powierzenie pracownikom prowadzenia zajęć
wypełnianie sylabusów przez prowadzących

 planowanie terminów i miejsc odbywania zajęć




planista – wspomaganie planowania na osi czasu z kontrolą
konfliktów terminów i zajętości sal
możliwość
uwzględnienia
dezyderatów
pracowników

Procesy dydaktyczne
obciążenia dydaktyczne pracownika
 rozliczanie z obciążeń dydaktycznych






wliczanie godzin pracy do pensum pracownika, oznaczanie
godzin ponadwymiarowych
kontrola dopensowania
korekty obciążeń w trakcie roku akademickiego
generowanie indywidualnych oświadczeń o przyjęciu,
a następnie o wykonaniu zajęć dydaktycznych

 koszty osobowe realizacji zajęć dydaktycznych




definiowanie kosztorysów dla uruchomionych zajęć
zróżnicowanie stawek wynagrodzeń od tytułów i stanowisk
prowadzących zajęcia oraz typów zajęć

 generowanie raportów i sprawozdań dla kadry
zarządzającej




plany obciążeń dydaktycznych dla jednostek
zestawienia przepracowanych godzin dydaktycznych
podsumowania kosztów osobowych prowadzonych zajęć

Procesy dydaktyczne
wykorzystanie infrastruktury dydaktycznej
 System Rezerwacji Sal (SRS)


prezentacja planu regularnych zajęć z podanymi terminami i
przypisanymi salami






uwzględnienie kalendarza akademickiego

zaawansowane wyszukiwanie wolnych sal, a następnie ich
interaktywna rezerwacja na zajęcia nieregularne lub spotkania
jednorazowe
drukowanie
raportów

Dokumentowanie przebiegu studiów Studenta

 wydruk niezbędnych raportów: karty okresowych
osiągnięć studenta, karty przebiegu studiów,
decyzji administracyjnych, zaświadczeń
 ewidencja uzyskanych przez studentów ocen
i zaliczeń na protokołach, historii awansów,
skreśleń, obliczanie średnich wg różnych kryteriów
 sprawdzanie z realizacji wymagań przedmiotowych
i punktowych podczas rozliczania studentów,
nakładanie na studentów dodatkowych wymagań
lub zwalnianie z istniejących
 ewidencja i zaliczanie odbywanych praktyk
przewidzianych programem studiów
 zestawienia dla kadry zarządzającej uczelnią




listy studentów, wydanych dokumentów i zaświadczeń
statystyki i średnie ocen
księgi albumów i dyplomów, listy prac dyplomowych

Internetowe rejestracje i aktywność na zajęciach
USOSweb - wirtualny dziekanat
 zapisy na zajęcia z wykorzystaniem:





sondażu przedmiotowego
rankingów średnich ocen
grup dedykowanych wybranym studiom
kolejności zgłoszeń (do limitu miejsc)

 żetony - wirtualna waluta


szybka i bardzo wydajna rejestracja na języki obce
i wychowanie fizyczne

 rejestracja na egzaminy
 sprawdziany i protokoły




przechowywanie wyników przeprowadzonych sprawdzianów
i przeliczanie ich na oceny umieszczane w protokołach
wprowadzanie do systemu przez prowadzących zajęcia ocen
i zaliczeń, drukowanie i zatwierdzanie protokołów

 rekrutacja na wyjazdy w ramach programu ERASMUS


uzgadnianie zawartości umowy Learning Agreement

 integracja z Moodle

Komunikacja Student ↔ Uczelnia
USOSweb - wirtualny dziekanat
 przetwarzanie e-podań studenckich związanych z
tokiem studiów
 przetwarzanie e-wniosków o pomoc materialną




stypendium rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne
i sportowe
stypendia socjalne na podstawie udokumentowanych
e-deklaracji o dochodach

 generowanie oświadczeń o spełnianiu warunków do
podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia
opłat
 u-mail – wiadomości na skrzynkę pocztową




dziekanaty → studenci
prowadzący zajęcia ↔ uczestnicy zajęć
uczestnicy zajęć

Płatności za usługi edukacyjne

 obsługa mikropłatności (system indywidualnych kont
do wnoszenia opłat)










zdefiniowanie cenników za usługi edukacyjne, w tym planów
ratalnych
parametryzowanie wysokości i sposobu naliczania odsetek,
bonusów w opłatach itp.
automatyczne rozliczanie wpłat na podstawie importu plików
z wielu banków
raportowanie o dokonanych wpłatach, nieopłaconych
należnościach z ich windykacją
prezentacja indywidualnych rozliczeń

 wspomaganie integracji z systemami finansowoksięgowymi




eksport plików zawierających dekrety (np. do Symfonii)
wkrótce USOS – jako system pomocniczy dla FK

 generowanie raportów i sprawozdań dla kadry
zarządzającej


plan finansowy na podstawie zaproponowanych należności

Badania ankietowe

 ankiety w systemie USOSweb dotyczące procesu
dydaktycznego:







słowniki zadawanych pytań i skali ocen
określenie zakresu badań (osoby uprawnione do brania udziału
w badaniu, przedmiot badań)
przeprowadzenie badań ankietowych ze znakami zachęty dla
uczestników
obliczenie i prezentacja wyników badań

 ewaluacja w dedykowanej aplikacji Ankieter






respondenci wewnętrzni (studenci i pracownicy uczelni) oraz
zewnętrzni
pytania warunkowane — pytania, które pojawią się w badaniu
na podstawie udzielonych
odpowiedzi w pytaniach
poprzedzających
eksport wyników badań
do SPSS

Proces dyplomowania

 APD - Archiwum Prac Dyplomowych






informowanie o tematach, autorach, opiekunach prac w danych
jednostkach, zaawansowane wyszukiwanie
zarządzanie danymi o pracach dyplomowych (w tym
doktorskich) oraz archiwizowanie ich wersji elektronicznych
przeprowadzenie procesu recenzowania i oceniania prac przez
upoważnione osoby oraz przechowywania elektronicznych
wersji
napisanych
recenzji

Sprawozdawczość zewnętrzna

 POL-on - System informacji o szkolnictwie wyższym



uzgodnienie słowników USOS ↔ POL-on
eksport szczegółowych informacji o karierze naukowej i
zatrudnieniu nauczycieli akademickich






możliwość uaktualnienia klucza zatrudnienia (specyfikacja XSD w
wersji 2.1)

eksport danych osobowych studentów, studiowanych
kierunków, przyznanej pomocy materialnej, zdobytych
punktów ECTS
zapewnienie szybkiej reakcji na zmiany specyfikacji i
oczekiwań systemu POL-on

 GUS




sprawozdania S-10, S-11, S-12, EN-1,
raport: wyniki kształcenia

Wdrożenia na uczelniach
http://usos.edu.pl/wdrozenia
 władze uczelni decydują o wdrożeniu poszczególnych
modułów systemu i aplikacji stowarzyszonych














USOS – system dla administracji wydziałowej
i centralnej – 34 uczelnie
USOSweb – wirtualny dziekanat – internetowy interfejs
dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych
– 29 uczelni
Uniwersyteckie Lektoraty – rejestracja żetonowa
– 10 uczelni
Archiwum Prac Dyplomowych – 10 uczelni
Informator ECTS - 7 uczelni
Ankieter – 6 uczelni
System Rezerwacji Sal – 4 uczelnie
IRK-BWZ – 3 uczelnie
IRK – 25 uczelni

Wsparcie użytkowników i wdrożeniowców

 aktualna i bogata dokumentacja techniczna
i podręczniki dla użytkowników
 liczne listy dyskusyjne


wymiana doświadczeń i rozwiązań wielu problemów

 bezpłatne szkolenia i warsztaty
 system zarządzania
błędami




efektywne zarządzanie
zadaniami
zaawansowane funkcje
do raportowania
i śledzenia błędów
oraz proponowania
nowych rozwiązań
w systemie

.edu.pl

Dziękuję za uwagę

