USOSweb: wprowadzanie ocen do elektronicznych protokołów
Protokoły elektroniczne są mechanizmem za pomocą którego osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne
może wprowadzić oceny do systemu USOSweb. Oceny te są natychmiast widoczne dla studentów oraz
migrowane codziennie w godzinach nocnych do systemu USOS, gdzie są widoczne dla pracowników
dziekanatu.
Aby wyświetlić listę dostępnych protokołów, należy przejść w zakładkę DLA PRACOWNIKÓW a
następnie wybrać kategorię Protokoły.

Na liście znajdują się wszystkie protokoły, do których zalogowany użytkownik otrzymał uprawnienia,
tzn. został wprowadzony jako koordynator bądź osoba prowadząca zajęcia. Aby ograniczyć zakres
wyświetlanych protokołów domyślnie na liście figurują tylko protokoły aktualnego roku
akademickiego. Warto zwrócić uwagę na podstawowe informacje prezentowane dla każdego
protokołu z listy, m. in. rodzaj protokołu, terminy zwrotu protokołu wraz ze statusem oraz uprawnienia
użytkownika do danego protokołu.
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Aby przejść do uzupełniania ocen należy wybrać opcję wyświetl/edytuj. Zanim zostanie wyświetlony
na ekranie formularz z listą studentów należy jeszcze wybrać widok/filtr protokołu, co jest niezwykle
pomocne przy dużej liczbie grup zajęciowych. Wybrany widok nie ma nic wspólnego z rodzajem
wypełnianego protokołu, pozwoli on jedynie zawęzić listę studentów do zapisanych do wybranej
grupy. Wybór filtru należy potwierdzić wybierając zastosuj.

Aby wstawić ocenę, przy nazwisku wybranego studenta należy w odpowiednim terminie wybrać jej
wartość z listy. Przy domyślnych ustawieniach protokołu w formularzu wyświetlanych jest pierwszych
30 osób. Aby wprowadzić oceny dla kolejnych osób należy przejść do kolejnych stron protokołu
wybierając

.
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Wprowadzone oceny należy zapisać – niezapisane dane podświetlone są na żółto. Przycisk
umożliwiający zapisanie wprowadzonych danych znajduje się zawsze w dolnej części formularza.
Po wprowadzeniu ocen protokół należy zatwierdzić. Obowiązek zatwierdzenia protokołu spoczywa na
koordynatorze przedmiotu.

Każdy termin protokołu zatwierdza się niezależnie. Po zatwierdzeniu wybranego terminu protokołu
termin ten zostanie zablokowany do edycji

a jego status automatycznie zmieni się na Zn – zatwierdzony przez koordynatora przedmiotu.

Po zatwierdzeniu wszystkich terminów protokołu można przystąpić do jego wydruku, wybierając
opcję drukowanie protokołu.
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Z dostępnych opcji należy wybrać typ wydruku oraz przejść do dalszych parametrów drukowanego
protokołu.

Wybierając DRUKUJ wygenerowany zostanie gotowy do wydruku protokół w formacie PDF.
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