Instrukcja wprowadzania ocen do systemu USOSweb
Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pe nego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie
informacje niezb!dne do pomy"lnego wprowadzania ocen z protoko ów.

1. Logowanie do systemu
W pierwszej kolejno ci nale!y w przegl"darce internetowej wprowadzi# adres systemu
USOSweb – http://usosweb.amu.edu.pl. Po za$adowaniu strony w przegl"darce nale!y wybra#
znajduj"cy si% u góry ekranu przycisk ZALOGUJ SI .

W celu pomy lnego zalogowania si% do systemu nale!y poda# jako identyfikator swój nr PESEL
oraz has$o –to samo, które jest wykorzystywane przy logowaniu do uniwersyteckiej poczty
mailowej. Po wprowadzeniu identyfikatora i has$a wybieramy przycisk ZALOGUJ. Poni!ej pól
s$u!"cych do wprowadzenia identyfikatora i has$a znajduje si% opcja umo!liwiaj"ca
zas$oni%cie/ods$oni%cie wprowadzanego identyfikatora –tak by nikt nie odczyta$ wprowadzanego
numeru PESEL.

W przypadku b$%dnego wprowadzenia identyfikatora lub has$a, system zasygnalizuje to
odpowiednim komunikatem.

Powy!szy komunikat pojawi si% równie! gdy osoba nie posiada praw dost%pu do systemu
USOSweb.
Warunki niezb!dne do pomy"lnego zalogowania si! do systemu USOSweb:
Posiadanie konta dost%pu do uniwersyteckiej poczty AMU-NET
Zdefiniowane uprawnienia dost%pu do systemu USOSweb
W przypadku problemów z zalogowaniem:
1. sprawd& czy identyfikator (nr PESEL) i has$o zosta$y poprawnie wprowadzone
2. popro o pomoc Wydzia$owego Koordynatora ds. USOS
3. uzyskaj pomoc w Centrum Informatycznym, korzystaj"c z systemu HELPDESK
za po rednictwem strony http://helpdesk.amu.edu.pl/
wysy$aj"c maila na adres helpdeks@amu.edu.pl
dzwoni"c pod nr telefonu wew. 2670

2. Panel „Mój USOSweb”
Po pomy lnym zalogowaniu si%, jako domy lny panel pojawia si% Mój USOSweb (panel posiada
równie! swój odno nik na górnym pasku przycisków systemu). Panel ten zawiera informacje
o aktualnym planie zaj%# u!ytkownika, realizowanych zaj%ciach, mo!liwo ci wyszukania
informacji w katalogu usosweb, wyszukania planu zaj%# innego pracownika lub planu
przedmiotu oraz informacje o ustawionych preferencjach i roli.

3. Wprowadzanie ocen
Po wybraniu z paska menu DLA PRACOWNIKÓW pojawi si% lista przedmiotów, z których
jeste cie Pa'stwo uprawnieni do wpisywania oceny. Je!eli na li cie tej nie pojawi" si% wszystkie
przedmioty, do których posiadacie Pa'stwo uprawnienia do wystawiania ocen, to mo!e to
oznacza#, !e przedmiot nie zosta$ w$a ciwie zdefiniowany (nie przypisano prowadz"cego lub
koordynatora). W tej sytuacji nale!y fakt ten zg$osi# wydzia$owemu koordynatorowi USOS.

W celu wy wietlenia protoko$u, do którego b%dziemy wprowadza# oceny nale!y na li cie
odszuka# przedmiot i w kolumnie opcje wybra# „wy"wietl i edytuj”. Spowoduje to przej cie do
wyboru widoku/filtru protoko$u.

System pokazuje te widoki, które zosta$y domy lnie ustawione dla u!ytkownika (patrz menu Mój
USOSweb

Preferencje). Przyk$adowe widoki/filtry udost%pniane u!ytkownik to :
pe$ny protokó$ –widok ten pokazuje wszystkie wiersze bez podzia$u na grupy
zaj%ciowe. U!ytkownik mo!e modyfikowa# jedynie te wiersze do których ma
uprawnienia. Koordynator przedmiotu mo!e modyfikowa# wszystkie wiersze
widok grupy zaj%ciowe –je li u!ytkownik jest prowadz"cym zaj%cia, to mo!e
wy wietli# protokó$ dla danej grupy
widok grupy egzaminacyjne –je li u!ytkownik jest egzaminatorem to mo!e
wy wietli# protokó$ ograniczony do studentów zapisanych na dany termin egzaminu.

Po dokonaniu wyboru widoku/filtru protoko$u (klikni%ciu na „zastosuj” widoczne w ostatniej
kolumnie listy widoków) nast%puje przej cie do edycji ocen wybranego protoko$u.

Wprowadzanie ocen odbywa si% poprzez wybranie w$a ciwej noty z rozwijanej listy, przy
nazwisku osoby. Je li wybrany zosta$ widok pe$nego protoko$u, przy osobach co do których nie
mamy uprawnie' do wprowadzenia oceny pojawi si% „n/d”.
4. Zapisywanie dokonanych zmian
Po dokonaniu w protokole jakichkolwiek zmian (np. wprowadzeniu nowych ocen, usuni%ciu lub
modyfikacji istniej"cych) mo!na dokona# ich zapisu lub je anulowa#. S$u!" do tego przyciski
ZAPISZ i COFNIJ ZMIANY znajduj"ce si% pod protoko$em.
5. Drukowanie lub zapisywanie protoko#u na dysku
W celu wydrukowania lub zapisania protoko$u na dysku nale!y wybra# z menu znajduj"cego
si% nad protoko$em „drukowanie protoko$u” (zaznaczone na rysunku strza$k").

W kolejnym oknie, które si% pojawi mo!na okre li# wygl"d protoko$u oraz czy protokó$ ma
zosta# pobrany i zapisany na dysk czy tylko wy wietlony w celu ewentualnego wydrukowania.

Gdy pojawi si% okno z opcjami wydruku protoko$u, nale!y wybra# typ protoko$u i ewentualnie filtr,
a nast%pnie klikn"# przycisk DALEJ.

Je!eli protokó$ ma zosta# zapisany na dysku wówczas nale!y wybra# opcje „pobierz i zapisz na
dysku”, natomiast w celu wydrukowania protoko$u nale!y zaznaczy# opcje „wy wietl w oknie” lub
„wy wietl w nowym oknie” i wówczas po klikni%ciu przycisku POBIERZ/WYSWIETL pojawi si%
protokó$, który b%dzie mo!na wydrukowa# wybieraj"c z menu Plik opcje Drukuj.

