TERMINARZ ZADAŃ
2013
zadania i rodzaj dokumentów

czerwiec

obciążenia dydaktyczne zestawienia zbiorcze,
wykaz imienny zleceń na inne wydziały

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

31.07.13

lipiec

31.07.14

obciążenia dydaktyczne zestawienia zbiorcze i
karty indywidualne, imienne zestawienie zleceń
zajęć prowadzonych na innych wydziałach

27.09.13

wykaz zlecanych przedmiotów i godzin na inne
wydziały

27.09.13

podania o zatrudnienie na umowę zlecenie
osoby z zewnątrz UZ do prowadzenia zajęć,
zaopiniowane przez Radę Wydziału

2014

31.07.14

28.06.13

27.06.14

zestawienia miesięczne z realizacji godzin na
studiach niestacjonarnych pracownicy UZ

07.11.13 05.12.13 03.01.14 06.02.14 06.03.14 04.04.14

07.05.14 05.06.14

04.07.14

zestawienia miesięczne z realizacji godzin na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
pracownicy z zewnątrz UZ

07.11.13 05.12.13 03.01.14 06.02.14 06.03.14 04.04.14

07.05.14 05.06.14

04.07.14

aneksy (zmiany) do obciążeń praowników UZ i
ZZ
sprawozdania z obciążeń dydaktycznych zbiorcze i karty indywidualne
programy studiów - studia stacjonarne i
niestacjonarne

poprawki do obciążęń są skaładene na bieżąco uwarunkowane sytuacjami losowymi
21.06.13

20.06.14
31.07.13

31.07.14

sprawozdania z liczby grup - studia stacjonarne i
niestacjonarne

30.09.13

sprawozdania z liczby studentów stacjonarnych i
niestacjonarnych

20.09.13

07.11.13
07.10.13

sprawozdania GUS S-10

14.03.14

07.11.13

14.03.14 11.04.14

28.02.14

oferty miejsc do programu MOST

dokumenty studiów podyplomowych

25.07.14

03.01.14

Harmonogramy zajzdów na rok akd. 2014/2015 organizacja roku akademickiego

oferty studiów podyplomowych

21.06.14

04.12.13

sprawozdania GUS S-12

sprawozdanie roczne z przebiegu studiów
doktoranckich

31.07.14

17.03.14
07.10.13
24.01.14
dokumenty dotyczące uruchomienia studiów podyplomowych należy złożyć na 3 miesięcy przed uruchomieniem studiów;
dotyczące nowej edycji studiów podyplomowych należy złożyć na 1 miesiąc przed rozpoczęciem studiów

Uwaga
Daty podane w kalendarzu są terminem ostatecznym przesłania dokumentów do Prorektora ds. Jakości Kształcenia.

dokumenty

2007
rodzaj dokumentów

czerwiec

obciążenia dydaktyczne zestawienia zbiorcze,
wykaz imienny zleceń na inne wydziały

lipiec

wrzesień

październik

listopad

grudzień

20.07.07

obciążenia dydaktyczne zestawienia zbiorcze i
karty indywidualne, imienne zestawienie zleceń
zajęć prowadzonych na innych wydziałach

26.09.07

wykaz zlecanych przedmiotów i godzin na inne
wydziały
podania o zatrudnienie na umowę zlecenie
osoby z zewnątrz UZ do prowadzenia zajęć,
zaopiniowane przez Radę Wydziału

sierpień

20.07.07

26.09.07

22.06.07

zestawienia miesięczne z realizacji godzin na
studiach niestacjonarnych pracownicy UZ

05.11.07 03.12.07

zestawienia miesięczne z realizacji godzin na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
pracownicy z zewnątrz UZ

05.11.07 03.12.07

aneksy (zmiany) do obciążeń praowników UZ i
ZZ
sprawozdania z obciążeń dydaktycznych zbiorcze i karty indywidualne

poprawki do obciążęń są skaładene na bieżąco uwarunkowan
22.06.07

programy studiów - studia stacjonarne i
niestacjonarne
sprawozdania z liczby grup - studia stacjonarne i
niestacjonarne

20.07.07

26.09.07

sprawozdania z liczby studentów stacjonarnych i
niestacjonarnych

05.07.07

20.09.07

sprawozdania GUS S-10

05.11.07
10.10.07

05.11.07 05.12.07
07.12.07

sprawozdania GUS S-12
Harmonogramy zajzdów na rok akd. 2008/2009 organizacja roku akademickiego
oferty miejsc do programu MOST
sprawozdanie roczne z przebiegu studiów
doktoranckich

31.07.07

oferty studiów podyplomowych

dokumenty studiów podyplomowych
zestawienia miesięczne z realizacji godzin - kurs
językowy

Uwaga

dokumenty dotyczące uruchomienia studiów podyplomowych należy złożyć na 6 miesięcy przed urucho
dotyczące nowej edycji studiów podyplomowych należy złożyć na 3 miesiące p
05.11.07 03.12.07

Daty podane w kalendarzu są terminem ostatecznym przesłania dokumentów do Prorektora ds. Jakości Kształcenia.

2008
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

20.06.08

02.01.08 04.02.08 03.03.08 02.04.08

05.05.08 02.06.08

02.07.08

02.01.08 04.02.08 03.03.08 02.04.08

05.05.08 02.06.08

02.07.08

są skaładene na bieżąco uwarunkowane sytuacjami losowymi
20.06.08
30.05.08
14.03.08
07.01.08 05.02.08 05.03.08 04.04.08

05.05.08 06.06.08

04.07.08

11.01.08
21.04.08
25.03.08
31.07.08
31.01.08

ależy złożyć na 6 miesięcy przed uruchomieniem studiów;
omowych należy złożyć na 3 miesiące przed rozpoczęciem studiów
02.01.08 04.02.08 03.03.08 02.04.08

05.05.08 02.06.08

dokumenty

02.07.08

a ds. Jakości Kształcenia.

2008
rodzaj dokumentów

listopad

grudzień

30.11.07

standardy nauczania a programy studiów zestawienia

do końca grudnia
każdego tygodnia w
poniedziałek
zestawienie jednego
kierunku (pedagogika
jednej specjalności)

sprawozdania z liczby studentów stacjonarnych i
niestacjonarnych

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

uwagi
nieprawidłowości w formie
pisemnej wyjaśnić z
wydziałem

sprawdzenie zleceń pomiędzy wydziałami

sprawozdania z liczby grup - studia stacjonarne i
niestacjonarne
14.12.07

styczeń

20.03.08

15.12.07 15.01.08 15.02.08 15.03.08 15.04.08

wnioski pisemnie

15.05.08 15.06.08

na tabelach
obowiązujących w formir
15.07.08 papierowej i e-mailowej

