
ZARZĄDZENIE Nr 2/2009 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 20 stycznia 2009 r. 
 

    
w sprawie organizacji procesu wdrażania Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów 

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

§ 1.1. Uniwersytet Wrocławski rozpoczyna proces wdrażania Uniwersyteckiego Systemu 
Obsługi Studiów, zwanego dalej „USOS” we wszystkich jednostkach organizacyjnych 
odpowiedzialnych za obsługę studiów. 

2. USOS jest to system informatyczny przeznaczony do kompleksowej obsługi 
studiów, studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników naukowo-
dydaktycznych. 

 
§ 2.1. Rektor powołuje Zespół Koordynacyjny USOS odpowiedzialny za wdrożenie 

systemu w Uniwersytecie Wrocławskim. 
2. Pracami  Zespołu  kieruje  Koordynator  USOS  powoływany  i  odwoływany  przez 

Rektora. 
 
§ 3.1. Zespół  Koordynacyjny  USOS  wdraża  system  we współpracy z  Koordynatorami 

ds. Wdrożenia USOS powoływanymi na wydziałach i w jednostkach organizacyjnych 
obsługujących studia. 

2. Koordynatorów ds. Wdrożenia USOS powołują Dziekani poszczególnych wydziałów  
oraz  kierownicy jednostek pozawydziałowych oraz międzywydziałowych w kierowanych przez 
siebie jednostkach.  
        3. Koordynatorzy ds. Wdrożenia USOS są odpowiedzialni za wdrożenie USOS w 
jednostce, w której zostali powołani. 
 
 
 § 4.1. Zespół Koordynacyjny USOS wskazuje kandydatów do Zespołu Wsparcia 
Informatycznego USOS,  którego zadaniem jest udzielanie pomocy technicznej w procesie 
wdrażania systemu. 
           2. Rektor, po zaakceptowaniu kandydatur przedstawionych przez Zespół 
Koordynacyjny USOS,  powołuje członków Zespołu Wsparcia Informatycznego USOS. 
           3. Szczegółowy zakres działania Zespołu Wsparcia Informatycznego USOS opracuje 
Zespół Koordynacyjny USOS. 
 
 § 5.1.  Do zadań Zespołu Koordynacyjnego USOS należy: 

1/ opracowanie procedur pozwalających na efektywne wykorzystywanie systemu, 
2/ ujednolicenie obowiązujących zasad prowadzenia obsługi studiów, 
3/ przygotowanie zaleceń dotyczących modelowania USOS w toku studiów, 
4/ określenie kierunków rozwoju USOS w Uniwersytecie Wrocławskim.   

2. Funkcjonalnie Zespół podlega Prorektorowi ds. Nauczania.   
3. Zespół działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego 

przez Prorektora ds. Nauczania.  
                   4. Zadania określone w ust. 1 Zespół realizuje na podstawie uchwalanych przez siebie 
półrocznych harmonogramów, zatwierdzanych przez Prorektora ds. Nauczania. 
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§ 6. Do zadań Koordynatora Uczelnianego USOS należy w szczególności: 

1/ zwoływanie posiedzeń Zespołu oraz przewodniczenie jego obradom, 
2/ przygotowywanie, we współpracy z członkami Zespołu, harmonogramu prac  
    określonego w § 5 ust. 4.  
 

§ 7.1. Do zadań Koordynatorów ds. Wdrożenia USOS należy w szczególności: 
1/ uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zespół Koordynacyjny USOS, 
    z głosem doradczym, 
2/ przekazywanie Zespołowi i innym osobom odpowiedzialnym za wdrożenie USOS 
    potrzeb i priorytetów własnej jednostki w tym zakresie, 
3/ rozpowszechnianie i realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem ustaleń oraz zaleceń 
   Zespołu we własnej jednostce, 
4/ kierowanie w jednostkach procesem wdrażania procedur USOS, 
5/ pośredniczenie w kontaktach pomiędzy jednostkami organizacyjnymi w zakresie 
    wspólnych danych przetwarzanych w USOS (np. wspólnych programów studiów), 
6/ organizowanie w jednostce konsultacji oraz szkoleń dla studentów i pracowników 
    z zakresu USOS i związanym z nim serwisów internetowych. 

             2. Koordynatorzy ds. Wdrożenia USOS funkcjonalnie podlegają Koordynatorowi 
Uczelnianemu USOS, natomiast służbowo kierownikowi jednostki macierzystej. 
 
 § 8. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do spraw 
Nauczania. 
 
 § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 
 
 

 


