PLANY
STUDIÓW SYSTEM
DZIEKANAT
DYPLOMY
OBCIĄŻENIA DYDAKTYCZNE

Obciążenia dydakyczne przygotowane w systemie WSZ Sulechów - poszczególne dokumenty przesyłane w
terminach obowiązujacych dla wszytskich wydziałów. Zlecenia zajęc na inne wydziały powinny być
przekazane w formie papaierowej do Działu Kształcenia do 15.09.2017 r. Dokumenty zostaną przkazane na
właściwe wydziały z instrukcja wprowadzenia do systemu UZ. Podania o zatrudnienie na umowę zlecenie
dla osób z zewnątrz UZ po opinii Rady Wydziału powinne być przesłane do Prorektora ds. Jakości
Kształcenia z załącznikami (wykaz dokumentów zostanie przesłany). W trakcie semestru zimowego roku
akademickiego 2017-2018 zostanie przeprowadzone szkolenie dla pracowników Wydziału Zamiejscowego
w Sulechowie. Dane do systemu oboiązujacego dla UZ zostana wprowadzone w takcie semestru
zimowego, a od semestru letniego wydział przygotowuje dokumenty w systemie UZ obowiązujacym
wszystkie wydziały.

katalog przedmiotów
(opublikowany na 5
miesięcy przed
rozpoczęciem cyklu
kształcenia)

Studneci ostatniego roku studiów, którzy studiowali w WSZ Sulechów, a termin obrony przypada po
01.09.2017 r. będą otrzymywać dyplomy UZ. Studenci będą wprowadzeni do systemu DZIEKANAT z
danymi o obronie. W systemie Dziakanat zostanie nadany nr dyplomu. Suplementy do dyplomów będą
przygotowywane w systemie jaki obowiazuje w WSZ Sulechów.

Katalog przedmiotów jest publikowany na centralnej stronie UZ. Aktualny katalog kierunków Wydziału
Zamiejszowgo w Sulechowie zostanie podlinkowany i puplikowany w formie w jakiej WZS ma dokumenty
przygotowane. W trakcie semestru zimowego roku akad. 2017-2018 zostanie przeprowadzone szkolenie
dla pracowników administracyjnych i dydaktycznych wydziau z syatemu SylabUZ jakie obowiązuje w
Uniwersytecie Zielonogórskim. Do końca kwietnia 2018 r. wydział ma obowiązek opublikowac katalog
przedmiotów w systemie SylabUZ. Publikacja bedzie dotyczyła nowego cyklu kształcenia rozpoczynajacego
się w roku akademickim 2018-2019.

PLANOWANIE
ZAJEĆ

Studenci WSZ Sulechów zostaną zaimportowani do systemu DZIEKANAT, cześć danych będzie wymagała
uzupełnienia odręcznego. Wiekszość danych z historii studiowania będzie można uzupełniac w trakcie roku
akademickiego. W pierwszej kolejności będą potrzebne dane osobowe i historia studiów z ostatniego roku
(stypendia).

Palnowanie zajęć dydaktycznych odbedzie się w systemie WSZ Sulechów. Rozkład zajeć zostanie
olinkowany i zamieszczony na centralnej stronie UZ. Od rok. akad. 2018-2019 planowanie zajęc będzie
odbywało się poprzez system UZ. Jeżeli władze wydziału podejma decyzje o planowaniu zajęc poprzez
system UZ od semestru letniego, zostanie zoerganizowane stosowne szkolenie pracownika
przygotowujacego rozkłady zajęć w semestrze zimowym 2017-2018.

MINIMA
KADROW
E

Przedmioty z kierunków studiów WSZ Sulechów są sukcesywnie definiowane przez pracowniów Działu
Kształcenia, następnie zostaną wprowadzone plany studiów od roku akad. 2014-2015 do roku akad. 20172018.

STUDENCI SYSTEM
DZIEKANT

zadania i rodzaj dokumentów

Oświadczenia pracowniów o firmowaniu kierunków i zestawienia zbiorcze powionny być przesłane do
Działu Kształcenia UZ do końca wrzesnia 2017 r. Na podstawie dokumentów dane zostana wprowadzone
do systemu POL-on. Oryginały oświadczeń zostana przekazane do teczek ososbowym pracowników.

