Kraków, dn. 21.01.2021 r.

Komunikat nr 1/2021
Dyrekcji
Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
W sprawie harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych
w systemie USOS w roku akademickim 2020/2021
Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy Państwa poinformować o najważniejszych datach związanych z
rozliczeniem i organizacją zajęć, do których jesteśmy wszyscy zobowiązani jak
Członkowie Uniwersytetu Jagiellońskiego przez JM Rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Respektowanie harmonogramu usprawni i wspomoże pracę
Sekretariatu Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ.
W załączniku przekazujemy szczegółowy harmonogram czynności.
Z wyrazami szacunku
Zastępca Dyrektora
Dr Łukasz Sochacki

Harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie
USOS
Rozliczenie roku
Sekretariat jest zobowiązane do rozliczenia każdego studenta za dany rok akademicki
do 15 października następnego roku akademickiego.
Protokoły zaliczenia przedmiotów mogą być zatwierdzone w USOSweb najpóźniej
do 25 września każdego roku akademickiego.
Rejestracja na przedmioty
Rejestracja internetowa na przedmioty prowadzone w semestrze zimowym i w cyklu
rocznym odbywa się w terminie ustalonym przez jednostkę organizacyjną, ale nie
później niż do 18 października.
Rejestracja internetowa na przedmioty w semestrze letnim odbywa się w terminie
ustalonym przez jednostkę organizacyjną, ale nie później niż do 1 marca.
Podpięcie przedmiotów
Wszystkie przedmioty na które studenci zostali wpisani powinny zostać podpięte pod
odpowiedni program i etap studiów najpóźniej do 19 października (dot. przedmiotów
realizowanych w semestrze letnim i całorocznych) oraz do 2 marca (dot. Przedmiotów
realizowanych w semestrze zimowym).
Wpisy nie podpięte będą automatycznie usunięte z USOS.
Usuwanie i zmiana grup
W do 23 października w semestrze zimowym mogą zostać usunięte grupy studenckie,
do których zapisała się mniejsza liczba Studentów niż limit ustalony do jako
konieczny do uruchomienia zajęć. W takich przypadkach Studenci mogą zostać
przesunięci do grup i na przedmioty, w których zostały spełnione wymogi związane z
minimalną liczbą osób w grupie. Przesunięcie następuje po uzgodnieniu ze
Studentami. W takich przypadkach Sekretariat przepisując studenta podpina
przedmiot w ten sam sposób jak przedmiot usunięty.
W do 7 marca w semestrze letnim mogą zostać usunięte grupy studenckie, do których
zapisała się mniejsza liczba Studentów niż limit ustalony do jako konieczny do
uruchomienia zajęć. W takich przypadkach Studenci mogą zostać przesunięci do
grup i na przedmioty, w których zostały spełnione wymogi związane z minimalną
liczbą osób w grupie. Przesunięcie następuje po uzgodnieniu ze Studentami. W takich
przypadkach Sekretariat przepisując studenta podpina przedmiot w ten sam sposób
jak przedmiot usunięty.
Deklaracja przedmiotów
Studenci są zobowiązani do weryfikacji podpięć i przedmiotów po 23 października.
Nieprawidłowo podpięte przedmiotu muszą zostać podpięte prawidłowo.
Do 27 października Student zobowiązany jest do złożenia w systemie USOS
deklaracji przedmiotów realizowanych semestrze zimowym lub całorocznych.
Do 12 marca Student zobowiązany jest do złożenia w systemie USOS deklaracji
przedmiotów realizowanych semestrze letnim.
Wystarczy kliknąć przycisk „złóż deklarację”. Brak złożenia deklaracji,
czyli kliknięcia „złóż deklarację” zgodnie z „Regulaminem studiów…”
jest podstawą do rozpoczęcie procedury skreślania i skreślenia z listy
studentów.

Informację o terminach znajdą Państwo również na stronie głównej USOSweb oraz
na stronie: https://etnologia.uj.edu.pl/instytut/komunikaty

Kalendarium czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie
USOS
25.09.2020 – zamknięcie protokołów w USOS – ostatni dzień wpisywania ocen i
zaliczeń w sem. letnim.
15.10.2020 – rozliczenie poprzedniego roku akademickiego.
18.10.2020 – ostatni dzień rejestracji na przedmioty w sem. zimowym.
19.10.2020 – ostatni dzień na prawidłowe podpięcie przedmiotów w sem. zimowym.
23.10.2020 – ewaluacja liczebności grup, usuwanie grup poniżej limitu, zmiana grup.
27.10.2020 – ostatni dzień na kliknięcie „złóż deklarację” w USOS dla przedmiotów
w sem. zimowym.
1.03.2021 – ostatni dzień rejestracji na przedmioty w sem. letnim.
2.03.2021 – ostatni dzień na prawidłowe podpięcie przedmiotów w sem. letnim.
7.03.2021 – ewaluacja liczebności grup, usuwanie grup poniżej limitu, zmiana grup.
12.03.2020 – ostatni dzień na kliknięcie „złóż deklarację” w USOS dla przedmiotów
w sem. letnim.

