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ZARZĄDZENIE  Nr 57/2009 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 20 maja 2009 r. 
 
 

w sprawie zmian organizacyjnych w Administracji Centralnej  
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 1. Z dniem 1 czerwca 2009 r. tworzy się  Samodzielną Sekcję Wsparcia 
Informatycznego USOS jako komórkę Administracji Centralnej podporządkowaną 
Prorektorowi do spraw Nauczania. 

        2. Zgodnie  z  zasadami schematu organizacyjnego  Uniwersytetu Wrocławskiego 
Samodzielna Sekcja Wsparcia Informatycznego USOS otrzymuje symbol organizacyjny  
„SSWI USOS”. 
 
 § 2. 1. Do zadań Samodzielnej Sekcji Wsparcia Informatycznego USOS naleŜy: 
  1/ zabezpieczanie niezawodności działania sprzętu, sieci i oprogramowania 
      niezbędnego do działania systemu, 
  2/ dbanie o bezpieczeństwo systemu, w tym: 

a/ zapewnienie poufności i integralności (transmitowanych) 
    danych przez stosowanie właściwych technik  kryptograficznych,  

 b/ monitorowanie ruchu w sieci, a w szczególności wykrywanie 
     i likwidowanie zagroŜeń mających wpływ na działanie systemu, 
 c/ tworzenie kopi bezpieczeństwa danych,  
 d/ określanie praw dostępu do danych poszczególnych grup  

    uŜytkowników, 
  3/ nadzór nad oprogramowaniem produkcyjnym, 
  4/ instalowanie nowych wersji oprogramowania, 
  5/ dostosowywanie aplikacji do potrzeb Uczelni, 
  6/ implementowanie procedur obsługi studiów wynikających z regulaminu  
      studiów, 
  7/ instalowanie i administrowanie aplikacjami stowarzyszonymi, 
  8/ prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi studiów przez system USOS, 
  9/ opracowywanie materiałów szkoleniowych i instrukcji obsługi. 
 
         2. Samodzielna Sekcja Wsparcia Informatycznego USOS współpracuje 
z Zespołem Koordynacyjnym USOS. 
 
 § 3. Szczegółowy zakres działania Samodzielnej Sekcji Wsparcia Informatycznego 
USOS opracuje Koordynator USOS i przedłoŜy do akceptacji Prorektorowi do spraw 
Nauczania.  
 

 § 4. Zobowiązuje się Kierownika Sekcji do opracowania szczegółowych zakresów 
czynności dla poszczególnych pracowników i przekazania ich do Działu Kadr. 
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 § 5. Zobowiązuje się Prorektora do spraw Nauczania do opracowania szczegółowego 
zakresu czynności dla Kierownika Sekcji i przekazania go do Działu Kadr oraz złoŜenia 
Rektorowi informacji z wykonania niniejszego zarządzenia. 
 
 § 6. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Nauczania. 
 
 § 7. W zarządzeniu Nr 2/2009  Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
20 stycznia 2009 r. w sprawie organizacji procesu wdraŜania Uniwersyteckiego Systemu 
Obsługi Studiów traci moc § 4. 
 
 § 8. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 

 


