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Realizacja procesu rozliczania pensum w USOS 

Od roku 2009/2010 UMK prowadzi rozliczanie godzin dydaktycznych 
z wykorzystaniem USOS. 

Wdrożenie modułu było związane z jego rozbudową, w którym UMK 
intensywnie uczestniczyło. 

W procesie rozliczania obowiązują następujące założenia: 

1. Wszystkie zajęcia dydaktyczne są wprowadzane do systemu, a zajęcia nie 
odnotowane w USOS nie podlegają rozliczeniu. 

2. Na postawie zdefiniowanych kosztorysów następuje wliczenie godzin do 
pensum lub uznanie ich jako ponadwymiarowe. 

3. W trakcie roku akademickiego wprowadzane są korekty zgodnie ze stanem 
faktycznym. 

4. Przyjęcie zajęć do realizacji przez nauczycieli akademickich, oświadczenie o 
zrealizowaniu odbywa się na podstawie dokumentów generowanych z 
systemu. 
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Korzyści z wdrożenia rozliczania pensum 
dydaktycznego w USOS 

• Zmniejszenie nakładu pracy przy sporządzaniu dokumentów 
będących podstawą powierzania i rozliczania zajęć dydaktycznych. 

• Zunifikowanie dokumentów. 

• Ścisłe powiązanie realizowanych zajęć z zajęciami rozliczanymi – 
wcześniej sprawdzenie zgodności tych danych wymagało 
dodatkowego nakładu pracy, mogło być obarczone błędami.  

• Wszystkie dane dotyczące obciążeń są w systemie – można 
dokonywać różnorodnych analiz bez dodatkowego nakładu pracy 
związanego z wprowadzaniem danych. 

• Możliwe monitorowanie obciążeń przez władze Uczelni, wydziału. 



5 

System Rezerwacji Sal (SRS) 

• Monitorowanie wykorzystania infrastruktury dydaktycznej uczelni 

 

 

 

• 2006/2007 – UMK – inicjator i wykonawca pierwszej wersji aplikacji 

• 2008/2009 – UMK – integracja SRS z system USOS 

• 2010/2011 – MUCI – system w drugiej „odsłonie”. 

 

 

SRS 
rezerwacje na 

spotkania, 
które nie są 

związane z zajęciami 

Planista 
terminy 

zajęć 

USOS 
terminy 
spotkań 

• prezentacja planu regularnych zajęć z podanymi terminami i przypisanymi 
salami, 

• rezerwacja sal dla zajęć nieregularnych oraz dla pojedynczych terminów,  
z uwzględnieniem uprawnień użytkowników. 
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System Jednokrotnego Logowania (CAS) 

• UMK był inicjatorem zastosowania Systemu 
Jednokrotnego Logowania w uczelnianych 
systemach informatycznych. 

• W 2005 roku nastąpiła integracja USOS z 
systemem jednokrotnego logowania na naszej 
uczelni. 

• W 2007 UMK na zlecenie MUCI przygotował 
implementację integracji z CAS na potrzeby 
standardowej dystrybucji USOS. 


