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KOOS – podstawa prawna 
 

Sposób sporządzania kart okresowych osiągnięć studenta został określony 

w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 

września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861, z późń. zm.).  

Karta zawiera m.in. datę i podpis osoby przeprowadzającej egzamin lub 

zaliczenie oraz datę i podpis rektora, potwierdzający przeprowadzenie 

weryfikacji osiągnięć studenta (§ 17 ust. 1 pkt 8 i 9).  

W przypadku prowadzenia kart 

okresowych osiągnięć studenta w 

postaci elektronicznej podpisy ww. 

osób mogą być zastąpione 

uwierzytelnieniem tych osób w 

systemie teleinformatycznym, 

zgodnie z zasadami działania w 

uczelni systemu służącego do 

potwierdzania dokumentacji przebiegu 

studiów w postaci elektronicznej (§ 17 

ust. 1a). 
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1. Dziekanat rozlicza studentów, indywidualnie lub zbiorowo. 

2. Dziekanat generuje KOOS-y. Każda wygenerowana KOOS zostaje 

zapisana w systemie ze statusem Nowa. 

3. Dziekanat kieruje przygotowane KOOS-y Do zatwierdzenia. 

4. Osoba upoważniona (Kierownik Jednostki Dydaktycznej) po wejściu 

do formularza dostaje listę KOOS-ów, które może zatwierdzić.  

5. KJD zatwierdza (Zatwierdzona ) lub odrzuca (Odrzucona) KOOS-y. 

System zapamiętuje kto i kiedy wykonał operację. Każdą operacją można 

(lub trzeba) opatrzyć komentarzem. 

6. Dziekanat przegląda KOOS-y o statusach Zatwierdzona oraz Odrzucona. 

7. Karty odrzucone obsługuje na różne sposoby, w zależności od powodów 

odrzucenia. Takie karty można bez przeszkód usuwać.  

8. Karty zatwierdzone można podpisać, status zmienia się z Zatwierdzona na 

Podpisana.  

9. Dziekanat umieszcza podpisane elektronicznie () i wydrukowane () 

karty w teczkach studentów.  

Typowy scenariusz 
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Generowanie kart 
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Karta w typowym scenariuszu 
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Podgląd karty w systemie 
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Podpisywanie kart 

 
Podpisanie od strony technicznej sprowadza się do podmiany PDF-a 

zatwierdzonego przez osobę upoważnioną na taki o identycznej zawartości, 

ale opatrzony podpisem i datą.  
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1. Zmieniły się dane studenta (np. została poprawiona ocena), dziekanat 

stwierdza konieczność unieważnienia zapisanej karty. 

2. Dziekanat nadaje KOOS status Do unieważnienia. Teraz można 

wygenerować nową KOOS. Można wycofać przekazanie karty do 

unieważnienia, ale ta operacja nie uda się, jeśli w międzyczasie powstała i 

została zatwierdzona nowa KOOS (dla tego samego cyklu). 

3. Osoba upoważniona unieważnia KOOS o statusie Do unieważnienia. 

Unieważniona KOOS pozostaje w systemie ze stosownym komentarzem. 

4. Osoba upoważniona zatwierdza nową KOOS. 

5. Reszta procesu tak jak wcześniej. 

Alternatywny scenariusz 
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• Tworzenie karty (dziekanat):  

   Nowa 

• Przekazywanie do zatwierdzenia (dziekanat): 

Nowa, Odrzucona  Do zatwierdzenia 

• Zatwierdzanie (KJD): 

Do zatwierdzenia, Odrzucona  Zatwierdzona 

• Odrzucanie (KJD): 

Do zatwierdzenia  Odrzucona 

• Przekazywanie do unieważnienia (dziekanat): 

Zatwierdzona, Podpisana  Do unieważnienia 

• Unieważnianie (KJD): 

Zatwierdzona, Podpisana, Do unieważnienia  Unieważniona 

• Wycofanie przekazania do unieważnienia (dziekanat): 

Do unieważnienia  to co było przed Do unieważnienia, czyli Zatwierdzona 

lub Podpisana 

• Nakładanie podpisu (dziekanat): 

Zatwierdzona  Podpisana 

• Usuwanie karty (dziekanat): 

Nowa, Do zatwierdzenia, Odrzucona  <usunięta> 

 

Dopuszczalne zmiany stanu karty 
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Alternatywne scenariusze 
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Kilka usprawnień 
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1. KOOS zawiera dane z momentu wygenerowania. 

2. Dane mogą się zmieniać w czasie. 

3. Czy zmiana danych powinna  

– być zablokowana i odblokowywana na specjalne żądanie? 

– być dopuszczalna, ale powodować unieważnienie 

dokumentów, które od niej zależą? 

– powodować automatyczną podmianę zależnych od niej 

dokumentów? 

4. Żaden z tych wariantów nie jest prosty w realizacji. 

5. Dane w systemie toku studiów powinny podlegać takiej kontroli, jakiej 

podlegają dane w systemach finansowych. 

Czy to już wszystko? 
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Zalążek teczki elektronicznej? 
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Zalążek teczki elektronicznej? 

 


