Orientacyjny diagram czynności wykonywanych w systemie w ciągu każdego semestru
act Harmonogram
Połowa semestru aktualnego

II połowa semestru aktualn.

Tydzień przed następn. semestr.

Pierwszy miesiąć nowego semestru

Środek następnego semestru

Ostatni tydzień następ. semestru

Okres rejestracyjny.

Dziekan w stępnie
uruchamia kursy na
następny semestr

Studenci składaj ą
deklaracj ę specj alności

System dokonuj e
automatycznej rej estracj i
studentów na następny
semestr na podstaw ie ich
deklaracj i

Następny okres
rejestracyjny.
Studenci składaj ą korekty
deklaracj i przedmiotów uw zględniaj ące
rzeczyw istą specj alność,
ostatecznie uruchomione
kursy oraz plan zaj ęć.

Pełnomocnik ds. planów
zaj ęć przygotow uj e plan
zaj ęć na następny
semestr

Dziekanat tw orzy protokóły
ocen - następuj e
zablokow anie moŜliw ości
składania deklaracj i
przedmiotów

Wykładow cy uzupełniaj ą
oceny na protokółach
ocen

Dziekanat przyj muj e
w ydrukow ane i
podpisane przez
w ykładow ców protokóły
ocen

Wykładow cy uzupełniaj ą
oceny cząstkow e na
terminach zaj ęć

Studenci składaj ą
deklaracj e przedmiotów
(kursów )

Dziekan podej muj e
ostateczną decyzj ę
dotyczącą uruchomionych
kursów

Koniec następnego semestru

Wykładow cy uzupełniaj ą w
zleceniach dydaktycznych
informacj ę o faktycznie
przepracow anej liczbie
godzin, liczbie studentów na
zaj ęciach oraz informacj ę o
obronionych pracach
dyplomow ych

Kierow nicy j ednostek
przygotow uj ą zlecenia
dydaktyczne dla
pracow ników

Kierow nicy kursów w
porozumieniu z
pełnomocnikiem ds.
planów zaj ęć aktualizuj ą
plan

Wykładow cy w
porozumieniu z
kierow nikami kursów
w ybieraj ą terminy
prow adzonych zaj ęć.

Kierow nicy j ednostek
Akceptuj ą spraw ozdania
(zlecenia) dydaktyczne
w ykładow ców

Wykładow cy w
porozumieniu z
kierow nikami kursów i
studentami w prow adzaj ą
korekty w planie zaj ęc.

Sporządzenie raportu
obciąŜeń dydaktycznych
j ednostek oraz
pracow ników .

Przeprow adzenie
ankietyzacj i zaj ęć

Legenda:
Diagram pokazuje kolejne czynności wskazując kolejność ich wykonywania i wzajemną zależność. Kolorami wyróżniono czynności wykonywane przez wykładowców (prowadzących zajęcia),
studentów i pozostałe osoby takie jak Dziekan, Kierownicy jednostek i Pełnomocnik ds. planów zajęć.

