
ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 4 lutego 2014 r. 
 

określające procedurę przenoszenia dokumentacji przebiegu studiów  
z systemu DZIEKAN do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów  

 
 
 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późniejszymi zmianami) zarządza 
się, co następuje: 
 
 § 1.1. Z dniem 1 marca 2014 r. pełną elektroniczną  dokumentację  przebiegu 
studiów: 
  1/ pierwszego stopnia, 
  2/ drugiego stopnia, 
  3/ jednolitych magisterskich, 
  4/ trzeciego stopnia (doktoranckich), 

5/ podyplomowych,  
prowadzi się wyłącznie w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS). 
      2. Od dnia 1 marca 2014 r. system informatyczny DZIEKAN wraz z aplikacjami 
stowarzyszonymi staje się systemem archiwalnym, w zakresie studiów, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1-5, przeniesionym z dziekanatów do Archiwum Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 
      3. Przeniesienia systemu DZIEKAN dokona Dział Usług Informatycznych 
poprzez: 
  1/ usunięcie z dziekanatów wszystkich instalacji (stanowisk) systemu 
DZIEKAN wraz z aplikacjami stowarzyszonymi i danymi studentów, 
  2/ udostępnienie systemu DZIEKAN na wyznaczonych stanowiskach w 
Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. 
      4. Opiekę techniczną nad archiwalnym systemem DZIEKAN zapewni Dział 
Informatycznych Systemów Obsługi Studiów. 
 
 § 2. Studentom wznawiającym studia w celu złoŜenia pracy i egzaminu 
dyplomowego oraz reaktywowanym na studia po dniu 1 marca 2014 r. naleŜy odtworzyć  
kompletną dokumentację przebiegu studiów w systemie USOS na podstawie teczki akt 
studenta. 
 
 § 3.1. Księga dyplomów prowadzona jest w formie elektronicznej wyłącznie w 
systemie USOS. 
       2. Dziekanaty wprowadzają dane do księgi dyplomów zgodnie z Instrukcją  
przygotowaną przez Dział Informatycznych Systemów Obsługi Studiów. 
      3. Od dnia wejścia w Ŝycie niniejszego zarządzenia numery naleŜy nadawać 
dyplomom z księgi dyplomów prowadzonej w formie elektronicznej w systemie USOS, po 
uprzednim uzupełnieniu pełnej dokumentacji przebiegu studiów w systemie USOS. 
 
 § 4. Zobowiązuje się dziekanów do: 
  1/ uzupełnienia w systemie USOS, w terminie do dnia 1 marca 2014 r., 
pełnej dokumentacji przebiegu studiów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-5, wszystkim 
aktualnie studiującym studentom, w tym takŜe studentom którzy wznowili studia w celu 
złoŜenia pracy i egzaminu dyplomowego, studentom reaktywowanym na studia w 
bieŜącym roku akademickim oraz słuchaczom studiów podyplomowych, 
  2/ nadzoru nad bieŜącym wprowadzaniem dokumentacji przebiegu studiów 
do systemu USOS. 
 
 



§ 5. Nadzór na wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 
do spraw Nauczania oraz Prorektorowi do spraw Rozwoju. 
 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 
 

       prof. dr hab. Marek Bojarski 
    R E K T O R 

 


