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1 Wprowadzenie 

System Katalog Studiów (w skrócie KATSTUD) umożliwia wprowadzanie, kontrolę, 
akceptację i publikację programów studiów, obsługę przedmiotów i sylabusów oraz  
współpracę z USOS w zakresie wymiany informacji i ochrony danych. W ramach programu 
pozwala na rejestrację charakterystyk poziomów PRK oraz standardów kształcenia. 
Umożliwia  wprowadzenie kierunkowych efektów uczenia oraz powiązanie ich z wybranymi 
charakterystykami i standardami. Efekty uczenia są rejestrowane  jednokrotnie, niezależnie 
od liczby form studiów danego programu (stacjonarne, niestacjonarne itp.) z możliwością 
uwzględniania ścieżek (specjalności). W ramach programu obsługiwane są harmonogramy 
realizacji (plany studiów) zawierające przedmioty ujęte w kolejnych semestrach z 
możliwością obsługi wielu specjalności. Istnieje mechanizm bieżącej i automatycznej kontroli 
wskaźników programowych, w tym punktów ECTS za godziny bezpośrednie, praktyk 
zawodowych, zajęć do wyboru, godzin  w-f itp. a ponadto kompletności pokrycia efektów 
kierunkowych i przedmiotowych.  Po zweryfikowaniu, program przechodzi przez kolejne 
etapy akceptacji i jest publikowany. W zakresie obsługi przedmiotów i sylabusów pozwala na 
wprowadzanie przedmiotów, cykli, punktów, zajęć, prac własnych, efektów 
przedmiotowych, powiązań z efektami kierunkowymi, metod weryfikacji efektów, treści 
kształcenia itp. Posiada mechanizm kontroli bilansu ECTS, w rozbiciu na grupy, np. godziny 
kontaktowe, praca własna itp.  

Podsumowując, KATSTUD umożliwia między innymi: 
 

 tworzenie programów studiów zgodnie z aktualnymi wytycznymi Rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia 
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, 

 rejestrację kolejnych wersji (cykli) programów z zachowaniem wszystkich  
poprzednich wraz z kompletem danych,  

 tworzenie Indywidualnych Planów Studiów (IPS), 

 tworzenie harmonogramów realizacji programu studiów (planów studiów), 

 kontrolę wymagań programowych zgodnie z rozporządzeniem MNiSW, 

 tworzenie przedmiotów i sylabusów, kontrolę bilansu ECTS, 

 wydruk kierunkowych efektów uczenia z odniesieniem do charakterystyk PRK, 

 wydruk macierzy pokrycia efektów  kierunkowych przez przedmioty, 

 wydruk dokumentacji programu studiów, 

 korzystanie z przedmiotów, jednostek organizacyjnych i innych danych USOS, 

 eksport programu studiów oraz powiązanych przedmiotów do USOS, 

 eksport IPS oraz powiązanych przedmiotów do USOS (decyzje), 

 przeglądanie oferty uczelni: programów i planów studiów oraz sylabusów, 

 przeglądanie informacji ogólnych o uczelni, o jednostkach oraz informacji dla 
studentów, 

 administrowanie systemem z możliwością tworzenia ról, określania uprawnień oraz 
szerokim zakresem konfiguracji, 

 obsługę w wersji polskiej i angielskiej, 

 obsługę grup użytkowników: pracowników, studentów oraz gości. 
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KATSTUD jest zgodny z WCAG, zintegrowany z Centralnym Serwisem Uwierzytelniania (CAS) 
uczelni, zintegrowany z systemem raportowania BIRT, zapewnia bezpieczeństwo i ochronę 
danych. 

W niniejszym dokumencie opisano procesy oraz związane z nimi przepływy danych w 
zakresie tworzenia programu studiów, IPS, przedmiotów i sylabusów wraz z eksportem do 
USOS. W połączeniu z dokumentami Katalog studiów – Administracja  oraz Katalog studiów 
– Rekruter stanowi on kompletną dokumentację systemu.  

2 Strona startowa systemu 

Domyślnym użytkownikiem systemu, niewymagającym logowania jest Gość. Kolorem 
niebieskim zaznaczono elementy strony startowej (Rysunek 2-1), których treści i grafika są 
sterowane parametrami systemu. Wszystkie te elementy są wyświetlane niezależnie od 
użytkownika.  Konfiguracja prametrów odpowiedzialnych za sterowanie tymi elementami 
została opisana w dokumentacji Katalog studiów – Administracja w rozdziale Parametry. 
Kolorem czerwonym zaznaczono elementy strony startowej, które są zależne od użytkownika 
(w tym użytkownika Gość). Konfiguracja ról i użytkowników została opisana w dokumentacji 
Katalog studiów – Administracja w rozdziałach Role oraz Konta użytkowników. 

 
Rysunek 2-1 Strona  startowa systemu 

3 Podstawowa obsługa formularzy – filtry  

Filtrowanie danych to jedna z przydatnych funkcji programu. Pozwala na wyświetlanie 
wybranych wierszy, co jest przydatne w pracy z dużą ilością danych.  

Kliknięcie w ikonę Pokaż filtry – Ukryj filtry (A) (Rysunek 3-1) powoduje wyświetlenie w 
każdej kolumnie pola, w które można wprowadzić poszukiwany tekst (B). 

Po wpisaniu wartości w dany filtr należy nacisnąć Enter lub wykonać akcję Szukaj. 
Wyszukiwanie ignoruje wielkość liter. 
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Rysunek 3-1 Pokaż/Ukryj filtry 

4 Część I — Programy 

4.1 Wprowadzanie programu studiów i eksport do USOS 

System KATSTUD umożliwia pełną obsługę programów studiów z uwzględnieniem 
harmonogramu realizacji programu (planu studiów) oraz jego eksport do USOS wraz z 
przedmiotami. Proces tworzenia programu studiów, ze  względu na złożoność jest 
wieloetapowy i wymaga weryfikacji oraz akceptacji przez przekazaniem danych do USOS oraz 
publikacją programu. W niniejszej instrukcji zostaną opisane jedynie podstawowe 
funkcjonalności, niezbędne do przygotowania programu studiów w zakresie koniecznym do 
prawidłowego przeprowadzenia eksportu do USOS. 

4.1.1 Diagram przepływu danych 

Rysunek 4-1 przedstawia etapy wprowadzania programu oraz związany z nimi przepływ 
danych. W kolejnych częściach rozdziału opisano czynności realizowane w poszczególnych 
etapach. 
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Rysunek 4-1 Uproszczony diagram przepływu danych dla procesów tworzenia programu studiów i 

eksportu do USOS 

4.1.2 Etap E1 – Wprowadzenie programu 

Etap odpowiada za wprowadzenie podstawowych informacji nt. programu studiów, w tym 
kierunku, stopnia studiów, profilu oraz dziedzin i dyscyplin. Wprowadzone dane będą 
podstawą do zbudowania dalszych części programu, w tym efektów uczenia, form studiów 
oraz harmonogramów realizacji (planów studiów). Należy zaznaczyć, że w myśl Ustawy 
identyczne efekty uczenia muszą być osiągnięte niezależnie od form studiów.  Konstrukcja 
systemu zapewnia takie założenie. Efekty uczenia będą bowiem rejestrowane jednokrotnie i 
będą wspólne dla wszystkich form studiów danego programu. 

Aby dodać nowy program, należy wybrać z menu pozycję PROGRAMY (Rysunek 4-2) (A) oraz 
wykonać akcję Dodaj (B). 

 
Rysunek 4-2 Formularz Programy 
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Na formularzu Karta programu (Rysunek 4-3) należy wypełnić pola, po czym zapisać kartę 
akcją Zapisz (A). W systemie wszystkie wymagane pola są oznaczone symbolem „*”. 

 
Rysunek 4-3 Formularz Karta programu 

Po zapisaniu Karty programu należy na formularzu Programy (Rysunek 4-4) wyszukać nowo 
utworzony program, po czym go otworzyć używając akcji Przejdź do programu (C). W 
formularzu są dostępne filtry (A) i (B), które można wykorzystać do ograniczenia zakresu 
prezentowanych danych. 

 
Rysunek 4-4 Formularz Programy 

Po otwarciu programu należy wybrać rozdział Karta programu (Rysunek 4-5). 
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Rysunek 4-5 Formularz Program 

Następnie należy uzupełnić dane w zakresie dziedzin i dyscyplin. Służy do tego zakładka 
Dziedziny i dyscypliny (Rysunek 4-6). Należy wykonać akcję Dodaj (A), wybrać ze słownika 
dziedzinę i dyscyplinę, uzupełnić pozostałe dane i zapisać akcją Zapisz (C). Liczba 
dodawanych pozycji może być dowolna. Należy zwrócić uwagę, aby suma udziałów była 
równa 100 oraz by tylko jedna z  wprowadzonych pozycji była dyscypliną wiodącą. 

 
Rysunek 4-6 Formularz Dziedziny i dyscypliny 

4.1.3 Etap E2 – Wprowadzenie efektów uczenia 

Etap odpowiada za następujące czynności: rejestrację charakterystyk PRK zgodnych z 
wytycznymi MNiSWi/lub innych charakterystyk (np. standardów uczenia), wprowadzenie 
programowych (kierunkowych) efektów uczenia oraz połączenie efektów z odpowiednimi 
charakterystykami. Kompletność wprowadzonych danych można sprawdzić sporządzając 
wydruki: Charakterystyki uczenia z odniesieniem do efektów programowych oraz Efekty 
programowe z odniesieniem do charakterystyk uczenia. Więcej informacji na temat 
sporządzania wydruków znajduje się w opisie etapu E7. 

Po otwarciu programu należy wybrać rozdział Efekty uczenia (Rysunek 4-7). 

 
Rysunek 4-7 Formularz Efekty uczelnia 
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Następnie na formularzu Charakterystyki uczenia (Rysunek 4-8) należy ustawić filtry 
Zaznaczone (A) na wartość Wszystkie oraz wybrać odpowiednią pozycję z filtra Rama 
kwalifikacji (B). Za pomocą akcji Zaznacz/Odznacz (C) należy zaznaczyć wszystkie pozycje (D), 
po czym zapisać używając akcji Zapisz (E). Należy zwrócić uwagę, że system wyświetla tylko 
charakterystyki, które są zgodne z poziomem kwalifikacji oraz profilem kształcenia danego 
programu. 

 
Rysunek 4-8 Formularz Charakterystyki uczenia 

Aby wprowadzić efekty uczenia, należy na formularzu Programowe efekty uczenia (Rysunek 
4-9) wykonać akcję Dodaj. 

 
Rysunek 4-9 Formularz Programowe efekty uczenia 

Następnie należy wypełnić formularz Karta programowego efektu uczenia (Rysunek 4-10) i 
zapisać akcją Zapisz. Niewymagane pole Specjalność jest wykorzystywane jedynie w sytuacji 
kiedy stosuje się przypisanie efektów do specjalności. W przeciwnym wypadku należy 
pozostawić to pole z domyślną wartością Dowolna. Oznacza to, że efekt dotyczy wszystkich 
specjalności danego programu. Aplikacja umożliwia również import efektów programowych 
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z pliku tekstowego CSV. Opis importu efektów programowych został  zamieszczony na końcu 
rozdziału. 

 
Rysunek 4-10 Formularz Karta programowego efektów uczenia 

 
Na koniec należy powiązać wprowadzony efekt uczenia z charakterystykami. W tym celu na 
formularzu Programowe efekty uczenia używamy akcji Przejdź do powiązania efektu z 
charakterystykami (Rysunek 4-11). 

 
Rysunek 4-11 Formularz Programowe efekty uczenia 

Następnie na formularzu Powiązania efektu z charakterystykami (Rysunek 4-12) należy 
ustawić filtry Zaznaczone (A) na wartość Wszystkie, zaznaczyć odpowiednie charakterystyki 
(B), po czym zapisać akcją Zapisz (C). Należy zaznaczyć, że warunkiem powiązania efektu z 
charakterystykami jest zgodność kategorii. Formularz wyświetla zatem tylko te 
charakterystyki, w których kategoria jest zgodna z kategorią efektu. 



 

10 

Katalog studiów – Użytkownik biznesowy  

 
Rysunek 4-12 Formularz Powiązania efektu z charakterystykami 

Opis importu efektów programowych. 

Struktura pliku do importu efektów programowych.   

Plik tekstowy typu CSV w formacie UTF-8, bez nagłówka.  Wymagane 6 pól.  Separator pól - 
znak ‘;’ (średnik) 

Pole  Zawartość* Wymagalność Uwagi 

1 Kod programu Tak Dowolne oznaczenie programu. Przy wprowadzaniu 
Karty programu należy wypełnić pole „Kod 
zewnętrzny programu”.  Po tej informacji zostaną 
wybrane odpowiednie pozycje z pliku importu 

2 Kod 
specjalności 

Nie Kod musi być zgodny z kodem specjalności w USOS. 
W przypadku gdy wartość pola będzie pusta – efekt 
zostanie zakwalifikowany jako kierunkowy (z 
możliwością późniejszego przypisania specjalności 
już w systemie) 

3 Kod kategorii Tak Zakres dopuszczalnych wartości: W,U,K 

4 Kod efektu Tak Budowa zgodnie z przyjętymi założeniami 

5 Opis efektu w 
języku polskim 

Tak  

6 Opis efektu w 
języku 
angielskim 

Nie  

*Zawartość poszczególnych pól nie może zawierać znaku ‘;’ (średnik) 

 

Instrukcja importu:   

1. Przygotować plik tekstowy CSV o podanej strukturze, który zawiera wykaz efektów 
kierunkowych, specjalnościowych dla dowolnej liczby programów (np. jednego 
programu lub całego wydziału). 
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2. Na formularzu Karta programu uzupełnić pole Kod zewnętrzny programu (Rysunek 
4-3) zgodnie z polem nr 1 w pliku importu. 

3. Wczytać plik za pomocą funkcji Pobierz plik importu efektów (Rysunek 4-9) (B). 
4. Wykonać import efektów do aktualnego programu za pomocą funkcji Importuj 

efekty (Rysunek 4-9) (C). 
 

Każde wykonanie funkcji Pobierz plik importu efektów usuwa wszystkie poprzednie 
wczytane pliki CSV w zakresie programów. Funkcja jest przeznaczona dla jednego 
użytkownika (np. administratora).  

Każde wykonanie funkcji Importuj efekty wczytuje efekty, które nie istnieją w danym 
programie. Funkcja nie usuwa efektów z programu. Funkcję można wykonywać równolegle 
przez wielu użytkowników w ramach różnych programów. 

4.1.4 Etap E3 – Wprowadzenie formy programu 

Etap odpowiada za wprowadzenie informacji w zakresie form studiów oraz związanymi z 
nimi etapami i kolejnością etapów. 

Po otwarciu programu należy wybrać rozdział Formy programu (Rysunek 4-13). 

 
Rysunek 4-13 Formularz Forma Program 

Aby wprowadzić  nową formę, należy na formularzu Formy programu (Rysunek 4-14) 
wykonać akcję Dodaj. 

 
Rysunek 4-14 Formularz Formy programu 
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Następnie należy wypełnić formularz Karta formy programu (Rysunek 4-15) i zapisać akcją 
Zapisz (A). W przypadku braku informacji w słowniku słów kluczowych, można go uzupełnić 
bezpośrednio z tego formularza akcją Słownik słów kluczowych (B). 

 
Rysunek 4-15 Formularz Karta formy programu  

Po zapisaniu Karty formy programu, na zakładce Etapy (Rysunek 4-16) należy wykonać akcję 
Dodaj (A) oraz wybrać etap za pomocą akcji (B), zgodnie z opisem formularza Etapy USOS 
(Rysunek 5-17). Po wybraniu etapu należy uzupełnić pozostałe dane, po czym zapisać akcją 
Zapisz (C). Kolumnę Czy specjalność należy ustalić na wartość Tak tylko dla etapów, w 
których obowiązuje specjalność, w pozostałych etapach należy wybrać wartość Nie. Akcja 
Importuj etapy z USOS (D) umożliwia import etapów z wybranego programu z USOS. 

 

 
Rysunek 4-16 Formularz Etapy form programu 
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Formularz Etapy USOS (Rysunek 4-17) umożliwia wyszukanie etapu poprzez filtr Wpisz frazę 
(A) oraz wybranie etapu poprzez akcję Wybierz (B). Możliwe jest również dodanie nowego 
etapu poprzez akcję Dodaj (C), uzupełnienie pól oraz zapisanie akcją Zapisz (D). 

 
Rysunek 4-17 Formularz Etapy USOS 

Po wprowadzeniu etapów, na zakładce Kolejność etapów (Rysunek 4-18)  należy ustalić 
kolejność etapów. W tym celu należy wykonać akcję Dodaj (A) oraz wybrać etap Poprzedni 
oraz Następny po czym zapisać akcją Zapisz (B).  Do automatycznego wygenerowania 
kolejności można skorzystać z akcji Generuj, która utworzy kolejność etapów w zakresie bez 
specjalności. 

 
Rysunek 4-18 Formularz Kolejności etapów 

4.1.5 Etap E4 – Wprowadzenie cyklu programu 

Etap odpowiada za wprowadzenie dla każdej z form programu okresu obowiązywania (Cykl 
otwarcia, Cykl zamknięcia) oraz specjalności. Na tym poziomie mogą występować różne 
wersje programu różniące się w czasie planami studiów oraz specjalnościami, ale posiadające 
nadal identyczne efekty uczenia oraz etapy. Cykl otwarcia określa od kiedy dana wersja 
programu zaczęła obowiązywać. Cykl zamknięcia określa  kiedy dana wersja przestała 
obowiązywać i nie będzie udostępniona dla roczników studentów rozpoczynających studia 
po tym cyklu. Studentów, którzy rozpoczęli studia w okresie obowiązywania danej wersji, 
obowiązują przedmioty z tej wersji, niezależnie od jej Cyklu zamknięcia. Jeśli Cykl zamknięcia 
jest pusty, to dana wersja jest aktualnie obowiązująca.  
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Aby wprowadzić  nowy cykl programu, należy na formularzu  Cykle programu (Rysunek 4-19) 
wykonać akcję Dodaj. 

 
Rysunek 4-19 Formularz Cykle programu 

Po czym wypełnić formularz Karta cyklu programu (Rysunek 4-20) i zapisać akcją Zapisz. 

 
Rysunek 4-20 Formularz Karta cyklu programu 

4.1.6 Etap E5 – Wprowadzenie wymagań 

Etap odpowiada za utworzenie wymagań programowych zgodnych z rozporządzeniem 
MNiSW. Jesli nie ma utworzonych wskaźników (formularz jest pusty), to należy na 
formularzu Wymagania (Rysunek 4-21) wykonać akcję Generuj wskaźniki (A). Akcja utworzy 
wskaźniki charakteryzujące dany program, na podstawie konfiguracji oraz danych 
związanych z programem.  Następnie należy uzupełnić wartości w kolumnie Oczekiwana 
liczba punktów (B) i zapisać akcją Zapisz (C). Czynności należy powtórzyć dla wszystkich 
wierszy, w których kolumna ta umożliwia wprowadzenie danych. 
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Rysunek 4-21 Formularz Wymagania 

4.1.7 Etap E6 – Wprowadzenie modelowych planów studiów 

Etap odpowiada za wprowadzenie harmonogramów realizacji programu (planów studiów) 
oraz związanych z nimi przedmiotów. Po otwarciu formularzu Program (Rysunek 4-22) należy 
wybrać rozdział Plany modelowe (Rysunek 4-23). 

 
Rysunek 4-22 Formularz Program 

Aby wprowadzić nowy plan studiów, należy na formularzu Plany modelowe (Rysunek 4-23) 
wykonać akcję Dodaj. 
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Rysunek 4-23 Formularz Plany modelowe 

Następnie należy wypełnić formularz Karta modelowego planu studiów (Rysunek 4-24) i 
zapisać akcją Zapisz. Jeśli program studiów przewiduje w pierwszych etapach wspólne 
przedmioty dla wszystkich specjalności, to możemy utworzyć jeden plan ogólny dla tych 
etapów. Następnie dla poszczególnych specjalności należy utworzyć odrębne plany studiów 
rozpoczynające się od etapu,  w którym obowiązuje specjalność. Alternatywnie możliwe jest 
utworzenie wyłącznie odrębnych planów dla poszczególnych specjalności, które będą się 
rozpoczynać od pierwszego etapu. W przypadku kierunków nie prowadzących specjalności 
należy utworzyć jedynie plan ogólny rozpoczynający się od pierwszego etapu. Formularz 
umożliwia skopiowanie przedmiotów z innego planu studiów. Do tego celu służy akcja Na 
podstawie planu studiów, która pozwala wybrać źródłowy plan studiów, z którego zostaną 
skopiowane przedmioty. 

 
Rysunek 4-24 Formularz Karta modelowego planu studiów 

Po zapisaniu Karty planu studiów należy wprowadzić przedmioty. Służy do tego celu 
formularz Przedmioty modelowego planu studiów (Rysunek 4-25). Aby dodać nowy 
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przedmiot, należy wykonać akcję Dodaj (A), wybrać etap (B), wybrać za pomocą akcji (C) 
przedmiot zgodnie z opisem rysunku 26,  po czym wybrać odpowiednie wskaźniki (D) i na 
koniec zapisać akcją Zapisz (E). Akcja Importuj przedmioty z USOS (F) umożliwia import 
przedmiotów z USOS na podstawie wybranej grupy przedmiotów lub wymagania etapowego 
przedmiotów. Dodatkowy, niewymagany atrybut Blok obieralny można wykorzystać wtedy, 
gdy plan studiów przewiduje przedmioty do wyboru. Zasady działania bloków obieralnych 
zostały opisane w rozdziale 5.10 instrukcji KATSTUD – Administracja. Stosowanie bloków  
ma istotne znaczenie dla prawidłowego wyliczenia punktów ECTS, sumy godzin planu 
studiów oraz do obliczeń wymagań programowych. Po wprowadzeniu przedmiotów można 
skorzystać z zakładki Wymagania, aby sprawdzić ich wpływ na pokrycie wymagań 
programowych. Do wyświetlenia planu studiów w widoku przestawnym, w którym formy 
zajęć znajdują się w kolumnach, można użyć  zakładki Tabela. 

 
Rysunek 4-25 Formularz Przedmioty modelowego planu studiów 

Formularz Katalog wersji przedmiotów (Rysunek 4-26) służy do wyboru przedmiotów 
podczas ich wprowadzania do planu studiów. Formularz zawiera połączony widok 
przedmiotów będących w lokalnej bazie danych i przedmiotów pochodzących z systemu 
USOS. Formularz udostępnia następujące filtry, które można wykorzystać do ograniczenia 
zakresu prezentowanych danych: 

1. Filtr Wpisz frazę (A) – wprowadzony tekst będzie poszukiwany we wszystkich 
kolumnach formularza. 

2. Akcja Pokaż filtry (B) – akcja powoduje wyświetlenie w każdej kolumnie pola, w które 
można wprowadzić poszukiwany tekst. 

3. Filtr katalog (C) – filtr ma następujące pozycje:  

o Połączony – wybranie tej pozycji ograniczy widok przedmiotów do tych, które 
znajdują się jedynie w lokalnej bazie danych lub są współdzielone z USOS.   

o Lokalny – wybranie tej pozycji ograniczy widok przedmiotów do tych, które 
znajdują się jedynie w lokalnej bazie danych.  

o USOS – wybranie tej pozycji ograniczy widok przedmiotów do tych, które 
znajdują się jedynie w bazie USOS.  

o Wspólny – wybranie tej pozycji ograniczy widok przedmiotów do tych, które 
są współdzielone z USOS (tzn. zostały zaimportowane lub wyeksportowane). 
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4. Filtr zgodności cyklu (D) – filtr pozwala na ograniczenie widoku do tych przedmiotów, 
w których cykl pokrywa się z cyklem programu. 

5. Filtr zgodności efektów (E) – filtr pozwala na ograniczenie widoku do tych 
przedmiotów, w których efekty przedmiotowe są powiązane z efektami 
programowymi. 

6. Filtr grupy (F) – filtr pozwala na ograniczenie widoku przedmiotów do tych, które są 
związane z wybraną grupą przedmiotów. 

 
Rysunek 4-26 Formularz Katalog wersji przedmiotu 

Po odnalezieniu przedmiotu można od razu skorzystać z akcji Wybierz (H), aby przenieść go 
do planu studiów lub wykonać akcję Przejdź do karty wersji przedmiotu (G), która otwiera w 
nowym oknie szczegółowe zakładki związane z przedmiotem. Należy zaznaczyć, że akcja 
Wybierz (H) jest nie jest dostępna dla przedmiotów będących w katalogu USOS. W tym 
przypadku zamiast niej, dostępna jest akcja Pobierz i pokaż, która umożliwia import 
przedmiotu z USOS oraz wyświetlenie jego danych. Zaimportowany przedmiot 
automatycznie znajdzie się w katalogu Wspólny, który pozwala na jego wybór do planu 
studiów. Więcej informacji na temat obsługi przedmiotów znajduje się w rozdziale 4.3.  

4.1.8 Etap E7 – Weryfikacja cyklu programu 

Etap odpowiada za weryfikację cyklu programu. Przed przystąpieniem do akceptacji 
programu i eksportu do USOS, należy sprawdzić poprawność programu. W tym celu należy 
skorzystać z formularza Wymagania, który pokazuje wyniki obliczeń wskaźników 
charakteryzujących program oraz wyniki kontroli powiązań efektów uczenia. W celu 
sprawdzenia merytorycznej poprawności programu należy dodatkowo sporządzić i 
zweryfikować raporty. Na tym etapie nie wprowadza się żadnych danych, jednak ostateczna 
informacja o zgodności wszystkich wskaźników jest przekazywana do akcji Weryfikacja.  
Wykonanie tej akcji ustawia Status weryfikacji odpowiednio na Poprawny lub  Niepoprawny. 
Jedynie status Poprawny umożliwia dalszą akceptację oraz eksport danych do USOS. 

Po otwarciu programu należy wybrać rozdział Formy programu (Rysunek 4-27). 
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Rysunek 4-27 Forma Programu 

Następnie na formularzu Formy programu (Rysunek 4-28) należy wybrać formę i wykonać 
akcję Przejdź do karty formy programu.  

 
Rysunek 4-28 Formularz Formy programu 

Na formularzu Cykle programu (Rysunek 4-29) należy wybrać cykl i wykonać akcję Przejdź do 
karty cyklu programu.  

 
Rysunek 4-29 Formularz Cykle programu 

Formularz Wymagania (Rysunek 4-30) dostarcza informacji o wynikach obliczeń 
poszczególnych wskaźników charakteryzujących program oraz wynikach kontroli powiązań 
efektów uczenia. Aby uzyskać informację o wynikach obliczeń, należy w selektorze 
Przeliczane (A) ustawić wartość Przelicz. Kolumna Zgodność (B) może przyjmować 
następujące wartości: Ok – wynik obliczeń jest poprawny, Err – wynik obliczeń jest 
niepoprawny, Puste – obliczenia nie zostały wykonane, ponieważ nie została wypełniona 
kolumna Oczekiwana liczba punktów. W ostatnim przypadku taki wskaźnik jest pomijany w 
weryfikacji ostatecznego wyniku. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o danych 
wejściowych do obliczeń każdego wskaźnika, można skorzystać z akcji Pokaż szczegóły (C). 
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Rysunek 4-30 Formularz Wymagania 

Po sprawdzeniu wymagań następne czynności należy wykonać na formularzu Karta cyklu 
programu (Rysunek 4-31). Akcja Raport (A) udostępnia  wykaz możliwych do sporządzenia 
raportów w kontekście programu. Akcja Weryfikuj (B) sprawdza zgodność wszystkich 
wskaźników, po czym zapisuje status weryfikacji: Poprawny lub Niepoprawny. Po wykonaniu 
czynności weryfikacji oraz sprawdzeniu merytorycznym programu można przystąpić do jego 
akceptacji. 

 
Rysunek 4-31 Formularz Karta cyklu programu 

 

4.1.9 Etap E8 – Akceptacja cyklu programu 

Etap odpowiada za akceptację cyklu programu. Przed przystąpieniem do eksportu programu 
do USOS należy go zaakceptować. Odbywa się to w kilku krokach i na kilku poziomach, w 
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zależności od konfiguracji. Do wykonania eksportu wymagany jest poziom akceptacji, który 
blokuje możliwość zmiany danych w zakresie danego programu. Żeby dokonać akceptacji, 
użytkownik musi mieć uprawnienie na określonym poziomie. Jeśli dany program został 
zaakceptowany na poziomie wyższym niż ten, który jest dopuszczalny dla użytkownika, to nie 
będzie on mógł zmienić poziomu akceptacji.  

Po otwarciu programu należy wybrać rozdział Formy programu (Rysunek 4-32). 

 
Rysunek 4-32 Formy Programu 

Następnie na formularzu Formy programu (Rysunek 4-33) należy wybrać formę i wykonać 
akcję Przejdź do karty formy programu.  

 
Rysunek 4-33 Formularz Formy programu 

Na formularzu Cykle programu (Rysunek 4-34) należy wybrać cykl i wykonać akcję Przejdź do 
karty cyklu programu.  

 

 
Rysunek 4-34 Formularz Cykle programu 
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Akceptację wykonujemy na formularzu Karta cyklu programu (Rysunek 4-35) poprzez użycie 
akcji Zmień poziom akceptacji.  

 
Rysunek 4-35 Formularz Karta cyklu programu 

Po uruchomieniu akcji pojawi się formularz Akceptacja programu (Rysunek 4-36), na którym 
należy wybrać odpowiedni poziom akceptacji po czym wykonać akcję przedstawioną na 
rysunku. Lista dostępnych poziomów akceptacji jest zależna od uprawnień użytkownika. Po 
poprawnym wykonaniu akceptacji, na Karcie cyklu programu zostanie pokazana nazwa 
akceptacji oraz imię i nazwisko użytkownika, który ją wykonał. 

 
Rysunek 4-36 Formularz Akceptacja programu 

4.1.10 Etap E9 – Eksport do USOS 

Etap odpowiada za eksport programu studiów wraz z powiązanymi przedmiotami do USOS. 
Przed przystąpieniem do eksportu należy wykonać jego akceptację w sposób opisany w 
rozdziale 4.1.9.  Wszystkie wykonywane próby eksportu są rejestrowane w systemie. Eksport 
pozwala zarówno na założenie nowego programu studiów w USOS, jak i na jego aktualizację. 

Po otwarciu programu należy wybrać rozdział Formy programu (Rysunek 4-37). 
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Rysunek 4-37 Formy Programu 

Następnie na formularzu Formy programu (Rysunek 4-38) należy wybrać formę i wykonać 
akcję Przejdź do karty formy programu.  

 
Rysunek 4-38 Formularz Formy programu 

Na formularzu Cykle programu (Rysunek 4-39) należy wybrać cykl i wykonać akcję Przejdź do 
karty cyklu programu.  

 
Rysunek 4-39 Formularz Cykle programu 

Aby przeprowadzić eksport, najpierw należy wprowadzić dane związane z tą czynnością. Na 
formularzu Eksporty do USOS (Rysunek 4-40) należy wykonać akcję Dodaj.   
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Rysunek 4-40 Eksporty do USOS 

Następnie należy wypełnić formularz Karta eksportu do USOS (Rysunek 4-41). Pole Tryb (A) 
dopuszcza dwie wartości: Nowy – oznacza, że dotyczy on wprowadzania do USOS nowego 
programu studiów, Aktualizacja – dotyczy sytuacji, gdy z jakiś przyczyn konieczne jest 
poprawienie danych w USOS.  Pole Aktualny kod programu (B) jest aktywne jedynie w 
przypadku trybu Aktualizacja. Służy ono do wybrania kodu aktualizowanego programu 
spośród wcześniej eksportowanych. Pole Nowy kod programu (C) służy do wprowadzenia 
kodu programu, jaki będzie zapisany w USOS. Po wypełnieniu pozostałych pól formularza 
należy wykonać akcję  Zapisz (D).  W ten sposób zostaną zarejestrowane informacje 
konieczne do przeprowadzenia eksportu. Na tym etapie system ustawi status eksportu jako 
Roboczy – będzie on widoczny na dole formularza po wykonaniu akcji Zapisz.  

 
Rysunek 4-41 Formularz Karta eksportu do USOS 

Po zapisaniu i sprawdzeniu formularza należy wykonać akcję Eksportuj program (Rysunek 
4-42). 
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Rysunek 4-42 Formularz Karta eksportu do USOS 

Po wykonaniu tej akcji, w przypadku pomyślnego przebiegu, nastąpi eksport danych do USOS 
oraz zostanie nadany status Poprawny. W przypadku gdy dany program nie kwalifikuje się do 
eksportu z uwagi na przykład na brak odpowiedniej akceptacji, zostanie wyświetlony 
odpowiedni komunikat, a Karta eksportu do USOS nie zostanie zmieniona. W przypadku 
niepowodzenia przebiegu eksportu, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat oraz 
prypisany status Niepoprawny. W tym przypadku nie nastąpią żadne zmiany w USOS. 
Ponowny eksport, po wyjaśnieniu i poprawnieniu przyczyn niepowodzenia, można 
przeprowadzić rejestrując nowa kartę eksportu. Szczegółowy zakres danych wprowadzanych 
do USOS został przedstawiony na rysunku  Diagram przepływu danych (Rysunek 4-1). 

4.2 Wprowadzanie IPS i eksport do USOS 

Etap odpowiada za wprowadzanie Indywidualnych Planów Studiów (IPS), ich akceptację oraz 
eksport do USOS. Po otwarciu formularza Program (Rysunek 4-5) należy wybrać rozdział 
Plany indywidualne  (Rysunek 4-43). 

 

 
Rysunek 4-43 Formularz Plany indywidualne 

Aby wprowadzić  nowy IPS, należy na formularzu Plany indywidualne (Rysunek 4-44) 
wykonać akcję Dodaj.   
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Rysunek 4-44 Formularz Plany indywidualne 

Następnie należy wypełnić formularz Karta indywidualnego planu studiów (Rysunek 4-45) i 
zapisać akcją Zapisz (A). Aby na karcie wypełnić pole Etap startowy osoby, należy wybrać za 
pomocą akcji (B) odpowiedni etap, zgodnie z opisem na rysunku (Rysunek 4-46).  Aby 
wypełnić pole Opiekun, należy wybrać za pomocą akcji (C) pracownika, zgodnie z opisem na 
rysunku (Rysunek 4-47).  

 
Rysunek 4-45 Formularz Karta indywidualnego planu studiów 

Formularz Wybór etapu osoby (Rysunek 4-46) umożliwia wyszukanie oraz wybranie etapu 
studenta. Formularz udostępnia standardowe filtry wyszukiwania: Wpisz frazę (A) i Pokaż 
filtry (B).  Po wyszukaniu etapu należy wykonać akcję (C). 
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Rysunek 4-46 Formularz Wybór etapu osoby 

Formularz Wybór pracownika (Rysunek 4-47) umożliwia wyszukanie oraz wybranie 
opiekuna. Formularz udostępnia standardowe filtry wyszukiwania.  Po wyszukaniu 
pracownika należy wykonać akcję (A). 

 
Rysunek 4-47 Formularz Wybór pracownika 

Po zapisaniu Karty indywidualnego planu studiów należy wprowadzić przedmioty. Pierwszą, 
opcjonalną czynnością jest wybranie przedmiotów z modelowego planu studiów. W tym celu 
na formularzu Wybór przedmiotów modelowych (Rysunek 4-48) należy ustawić filtry 
Zaznaczone (A) na wartość Wybierz wszystkie możliwe do wybrania przedmioty. Następnie 
można skorzystać z filtrów Filtr etap (B) i Filtr specjalność (C) do ograniczenia zakresu 
przedmiotów modelowych. Następnie należy zaznaczyć odpowiednie przedmioty w 
kolumnie Zaznacz (D). Można do tego celu wykorzystać również akcję Zaznacz/Odznacz (E), 
która zaznacza wszystkie wybrane wcześniej przedmioty. Na koniec należy zapisać 
zaznaczone przedmioty wykonując akcję Zapisz (F).  Wszystkie zapisane w ten sposób 
przedmioty modelowego planu studiów zostaną zapisane w Indywidualnym Planie Studiów. 
Obsługa przedmiotów w IPS jest analogiczna do obsługi w modelowym planie studiów. która 
została opisana w rozdziale 4.1.7.  
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Rysunek 4-48 Wybór przedmiotów modelowych 

Po wprowadzeniu wszystkich przedmiotów IPS, przed wykonaniem eksportu do USOS, należy 
zaakceptować plan.  W tym celu na formularzu Karta indywidualnego planu studiów należy 
wykonać akcję Zmień poziom akceptacji (Rysunek 4-49). 

 
Rysunek 4-49 Zmiana poziomu akceptacji 

Następnie na formularzu Akceptacja indywidualnego planu studiów (Rysunek 4-50) należy 
wybrać pozycję Zatwierdzenie IPS przez opiekuna. Po wykonaniu tej czynności IPS zostanie 
zablokowany przed możliwością zmiany. Opcja Przekazanie IPS do edycji przez studenta ma 
zastosowanie w przypadku gdy zamierzamy udostępnić przedmioty do edycji przez studenta 
w module MÓJ ASYSTENT – czytaj w Część II — Mój asystent. 

 
Rysunek 4-50 Akceptacja Indywidualnego planu studiów  

W sytuacji gdy po zatwierdzeniu IPS zaistnieje konieczność jego zmiany, można wykonać 
czynność usunięcia akceptacji przez wybranie pozycji Usuń akceptację (Rysunek 4-51). 
Należy zwrócić uwagę, że IPS który nie posiada żadnej akceptacji nie będzie dostępny dla 
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studenta w module MÓJ ASYSTENT. Szczególowe zasady konfiguracji i uprawnień zostały 
opisane w instrukcji KATSTUD – Administracja. 

 
Rysunek 4-51 Formularz Usuń akceptację 

Po wykonaniu akceptacji, na formularzu Karta eksportu IPS do USOS (Rysunek 4-52) należy 
wykonać akcję Utwórz decyzje. Po poprawnym przebiegu eksportu na tym samym 
formularzu pojawią się decyzje utworzone w USOS (Rysunek 4-52).  

 
Rysunek 4-52 Formularz Karta eksportu IPS do USOS 

Liczba utworzonych decyzji jest zgodna z liczbą etapów zawartych w IPS.  W przypadku gdy 
zachodzi konieczność uzupełnienia/zmiany niektórych informacji w wygenerowanych 
decyzjach, można dokonać ich poprawy, po czym zapisać akcją Zapisz (A). W przypadku 
konieczności głębszych zmian (np. przedmiotów), należy wykonać akcję Usuń decyzje (B) 
(Rysunek 4-53)  po  czym usunąć akceptację (Rysunek 4-51), a następnie powtórzyć opisane 
czynności.  
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Rysunek 4-53 Formularz Usuń decyzje 

4.3 Obsługa przedmiotów 

Niniejsza część instrukcji dotyczy obsługi przedmiotów oraz powiązanych z nimi cykli, 
punktów, form zajęć, prac studenta, treści kształcenia, literatury oraz efektów uczenia i 
metod ich weryfikacji. Po otwarciu programu należy wybrać rozdział Przedmioty (Rysunek 
4-54). 

 
Rysunek 4-54 Formularz Programy, przejście do formularza Przedmioty 

4.3.1 Przedmioty 

Formularz Przedmioty (Rysunek A2) zawiera połączony widok przedmiotów znajdujących się 
w systemach KATSTUD i USOS.  Do wyszukania konkretnego przedmiotu dostępne są 
standardowe filtry: Wpisz frazę oraz Pokaż/Ukryj filtry. 
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Rysunek 4-55 Formularz Przedmioty 

Formularz udostępnia dodatkowe filtry: 

1. Filtr Katalog (A) który ma następujące pozycje: 

o Połączony – wybranie tej pozycji ograniczy widok przedmiotów do tych, które 
znajdują się jedynie w lokalnej bazie danych lub są współdzielone z USOS.   

o Lokalny – wybranie tej pozycji ograniczy widok przedmiotów do tych, które 
znajdują się jedynie w lokalnej bazie danych.  

o USOS – wybranie tej pozycji ograniczy widok przedmiotów do tych, które 
znajdują się jedynie w bazie USOS.  

o Wspólny – wybranie tej pozycji ograniczy widok przedmiotów do tych, które 
są współdzielone z USOS (tzn. zostały zaimportowane lub wyeksportowane). 

Informacja o przenależności przedmiotu do odpowiedniego katalogu znajduje się w 
kolumnie Katalog (C). 

2. Filtr Program (B), który ma następujące pozycje: 

o Z programu – wybranie tej pozycji ograniczy widok przedmiotów do tych, 
które w otwartym programie.  

o Wszystkie – wybranie tej pozycji zdejmie powyższe ograniczenie.   

Po wybraniu przedmiotu formularz umożliwia alternatywne użycie jednej z dwóch akcji w 
celu przeglądania/zmiany lub usunięcia danych: 

1. Pobierz i pokaż (D) – jest dostępna jedynie w przypadku, gdy przedmiot znajduje się 
w katalogu USOS. Użycie tej akcji spowoduje import przedmiotu oraz powiązanych 
danych: punkty, grupy, formy zajęć. Po prawidłowym wykonaniu importu 
automatycznie pojawi się formularz Karta przedmiotu (Rysunek 4-56). 

2. Przejdź do Karty przedmiotu (E) – jest dostępna w przypadku, gdy przedmiot 
znajduje się w katalogu innym niż USOS. Po użyciu akcji pojawi się formularz Karta 
przedmiotu (Rysunek 4-56). 

W celu wprowadzenia nowego przedmiotu należy użyć akcji Dodaj znajdującej się na 
formularzu Przedmioty (Rysunek 4-55). Na kolejnym formularzu Karta przedmiotu (Rysunek 
4-56) należy wprowadzić dane przedmiotu, a następnie zapisać je używając akcji Zapisz.  
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Rysunek 4-56 Formularz Karta przedmiotu 

Formularz Grupy przedmiotu (Rysunek 4-57) umożliwia przypisanie grup do danego 
przedmiotu.  

 
Rysunek 4-57 Formularz Grupy przedmiotu 

Akcja Wybierz (A) służy do wybrania grupy. Po jej użyciu  pojawi się formularz Grupy 
przedmiotów (Rysunek 4-58). Formularz udostępnia standardowe filtry wyszukiwania w tym 
Pokaż/Ukryj filtry. Po wybraniu grupy należy użyć akcji Wybierz (A),  która przeniesie daną 
grupę do pierwotnego formularza. Formularz udostępnia ponadto akcję Dodaj (B), 
umożliwiającą dodanie nowej grupy, oraz Zapisz (C), która zapisuje wprowadzone zmiany. 

 
Rysunek 4-58 Formularz Grupy przedmiotów 
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4.3.2 Wersje przedmiotów 

Formularz Wersje przedmiotu (Rysunek 4-59) umożliwia wprowadzenie nowej wersji 
przedmiotu. W tym celu należy użyć akcji Dodaj, po której pojawi się formularz Karta wersji 
przedmiotu (Rysunek 4-60). Akcja Nowa wersja (A) (Rysunek 4-59) służy do wstawienia 
nowej wersji przez skopiowanie z bieżącej. 

 
Rysunek 4-59 Formularz Wersje przedmiotu 

Wersja przedmiotu obowiązuje w okresie zadanym przez Cykl otwarcia i Cykl zamknięcia. 
Cykl otwarcia wskazuje, od kiedy dana wersja przedmiotu zaczęła obowiązywać. Cykl 
zamknięcia wskazuje kiedy dana wersja przestaje obowiązywać i nie będzie dostępna dla 
programów studiów zdefiniowanych po tym cyklu. Cykl zamknięcia może pozostać 
niewypełniony co oznacza, że taka wersja będzie obowiązywała bezterminowo. Okresy 
obowiązywania różnych wersji tego samego przedmiotu nie mogą na siebie zachodzić. Z 
każdą wersją są powiązane dane, które widoczne są na kolejnych zakładkach. W zależności 
od trybu działania aplikacji dostępne są następujące dane: 

 Dla trybu Standard: Punkty, Formy zajęć, Prace własne studenta, Bilans ECTS, Treści 
kształcenia, Efekty uczenia, Metody weryfikacji efektów, Literatura (Rysunek 4-60).  

 Dla trybu Model1: Punkty, Formy zajęć, Inne aktywności, Bilans ECTS, Efekty 
uczenia, Metody weryfikacji efektów, Treści zmienne.  Zakładka Treści zmienne 
umożliwia dostęp do zakładek: Treści kształcenia, Metody i techniki kształcenia, 
Ocena końcowa, Literatura. 

Zmiana trybu działania aplikacji została opisana w rozdziale 5.22 instrukcji KATSTUD – 
Administracja. W dalszej części dokumentacji zostaną opisane zakładki dla trybu Standard. 
Obsługa zakładek w trybie Model1 jest analogiczna. 
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Rysunek 4-60 Formularz Karta wersji przedmiotu 

Przeznaczenie dodatkowych akcji na formularzu Karta wersji przedmiotu (Rysunek 4-60) : 

1. Przypisz koordynatora (A) 

Akcja umożliwia przypisanie koordynatora wersji przedmiotu. Po użyciu akcji pojawi 
się formularz Przypisanie koordynatora do wersji przedmiotu (Rysunek 4-61) który 
umożliwia filtrowanie w tym akcją Pokaż/Ukryj filtry i wybór osoby akcją Wybierz. 

 
Rysunek 4-61 Formularz Przypisanie koordynatora do wersji przedmiotu 

2. Plany studiów (B) 

Akcja umożliwia przeglądanie powiązanych planów studiów oraz przypisanie wersji 
przedmiotu do wybranego planu studiów. Po użyciu akcji pojawi się formularz 
Powiązane etapy planów studiów (Rysunek 4-62). Dodatkowe filtry dostępne na 
formularzu umożliwiają:  

 Filtr program (A) w pozycji Z programu – ogranicza widok planów studiów do 
takich jakie znajdują się w otwartym programie. Pozycja Wszystkie znosi to 
ograniczenie i prezentuje wszystkie powiązane plany.  
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 Filtr rodzaj planu (B) w pozycji Modelowy – ogranicza widok planów studiów 
do planów modelowych. Pozycja Indywidualny – ogranicza widok planów 
studiów do planów indywidualnych. 

 
Rysunek 4-62 Formularz Powiązane etapy planów studiów 

Aby przypisać wersję przedmiotu do planu studiów, należy użyć akcji Dodaj. 
Następnie w celu wybrania etapu planu studiów należy użyć akcji Wybierz (C). Pojawi 
się formularz Katalog etapów planów studiów (Rysunek 4-63,) który umożliwia 
wyszukanie oraz wybranie akcją Wybierz (A) etapu planu studiów. 

 
Rysunek 4-63 Formularz Katalog etapów planów studiów 

Dodatkowe filtry dostępne na formularzu umożliwiają:  

 Filtr rodzaj planu w pozycji Modelowy – ogranicza widok etapów planów 
studiów do planów modelowych. Pozycja Indywidualny ogranicza widok 
etapów planów studiów do planów indywidualnych.  

 Filtr zgodności cyklu w pozycji Zgodny – ogranicza widok etapów planów 
studiów do zgodnych z wersją przedmiotu. Pozycja Dowolny znosi to 
ograniczenie.  

 Filtr zgodności efektów ogranicza widok etapów planów studiów do zgodnych 
z efektami przedmiotowymi wersji przedmiotu.  Pozycja Dowolny znosi to 
ograniczenie.  

 Filtr program umożliwia wybór programu. 
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  Filtr tryb studiów umożliwia wybór trybu studiów.  

3. Zmień poziom akceptacji (C) 

Akcja umożliwia zmianę poziomu akceptacji wersji przedmiotu. Po użyciu akcji pojawi 
się formularz Akceptacja wersji przedmiotu (Rysunek 4-64,) na którym należy wybrać 
poziom akceptacji poprzez akcję Wybierz. Zawartość formularza jest uzależniona od 
konfiguracji akceptacji oraz uprawnień do akceptacji danego użytkownika. 
Szczegółowe zasady konfiguracji i uprawnień zostały opisane w instrukcji KATSTUD – 
Administracja. 

 
Rysunek 4-64 Formularz Akceptacja wersji przedmiotu 

4.3.3 Punkty 

Formularz Punkty (Rysunek 4-65) umożliwia wprowadzenie punktów dla danej wersji 
przedmiotu. W tym celu należy użyć akcji Dodaj, wybrać Typ punktu, wprowadzić Liczba, a 
następnie zapisać.  Jesli atrybut Program studiów będzie pozostawiony na wartości Dowolny, 
to punkty będą dotyczyć wszystkich programów. Jeśli wprowadzony punkt ma dotyczyć 
konkretnego programu, należy wybrać odpowiedni program. Przykładowo, na przykładzie z  
rysunku (Rysunek 4-65) dla wszystkich programów za wyjątkiem Informatyka Stosowana 
2017Z będzie obowiązywało 10 ECTS, a w jej przypadku 12 ECTS. 

 
Rysunek 4-65 Formularz Punkty przedmiotu 

4.3.4 Formy zajęć 

Formularz Formy zajęć  (Rysunek 4-66)  umożliwia wprowadzenie form zajęć dla danej wersji 
przedmiotu. W tym celu należy użyć akcji Dodaj, po której pojawi się formularz Karta formy 
zajęć (Rysunek 4-67). 
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Rysunek 4-66 Formularz Formy zajęć 

Na formularzu Karta formy zajęć (Rysunek 4-67) należy wypełnić pola, po czym zapisać kartę 
akcją Zapisz. 

 
Rysunek 4-67 Formularz Karta formy zajęć 

4.3.5 Inne aktywności 

Formularz Inne aktywności (Rysunek 4-68) umożliwia wprowadzenie innych aktywności 
studenta związanych z uzyskaniem punktów ECTS przedmiotu. Mogą to być prace własne 
studenta, konsultacje itp. czyli zarówno godziny kontaktowe, jak i niekontaktowe.  W celu 
wprowadzenia nowej aktywności należy użyć akcji Dodaj, po której pojawi się formularz 
Karta innych aktywności (Rysunek 4-69). 
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Rysunek 4-68 Formularz Inne aktywności 

Na formularzu Karta innych aktywności (Rysunek 4-69) należy wypełnić pola, po czym zapisać 
kartę akcją Zapisz. Dopuszczane wartości dla atrybutu Rodzaj aktywności można określić w 
konfiguracji systemu. W przypadku gdy jest konieczne zapewnienie całkowitej dowolności 
nazw innych aktywności, można wykorzystać jeden zdefiniowany rodzaj aktywności, np. 
Prace własne studenta, a szczegóły wprowadzać w polach Opis aktywności. Wartość 
atrybutu Punkty ECTS jest domyślnie ustalana na Wszystkie co oznacza, że aktywność 
dotyczy wszystkich punktów ECTS związanych z daną wersją przedmiotu. W przypadku gdy z 
wersją przedmiotu jest związanych wiele różnych punktów ECTS, można wykorzystać atrybut 
Punkty ECTS do przypisania danej aktywności tylko dla konkretnej wartości punktów ECTS. 
W takim przypadku do obliczeń bilansu ECTS zostanią pobrane aktywności, dla których 
Punkty ECTS mają wartość Wszystkie oraz prace gdzie Punkty ECTS mają wartość zgodną z 
obliczaną. 

 

 

Rysunek 4-69 Formularz Karta innych aktywności 

4.3.6 Bilans ECTS 

Formularz Bilans ECTS (Rysunek 4-70)  odpowiada za utworzenie oraz edycję składników 
bilansu ECTS dla każdej wartości punktów ECTS danej wersji przedmiotu. Jeśli nie ma 
utworzonego bilansu  (formularz jest pusty), to należy wykonać akcję Generuj (A). Akcja 
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utworzy składniki dla wszystkich punktów ECTS. Do generowania składników akcja  
wykorzystuje konfigurację oraz dane pobrane z form zajęć oraz innych aktywności.  Aby 
uzyskać informację o wynikach obliczeń, należy w selektorze Filtr punkty (B) wybrać 
odpowiednią wartość ECTS. Składniki bilansu są ujęte w grupy wskaźników. Kolumny Rodzaj 
oraz Składnik są generowane na podstawie konfiguracji. Kolumna Zajęcia/prace zawiera 
odpowiednio nazwy typów zajęć lub rodzajów i opisów innych aktywności. Kolumna Godz 
zawiera liczbę godzin zajęć lub innych aktywności. Kolumna ECTS na poziomie sumy danej 
grupy zawiera obliczoną wartość ECTS. Kolumna Godz/ECTS zawiera  obliczony wskaźnik 
godzin do ECTS.  

 
Rysunek 4-70 Formularz Bilans ECTS 

Kolumna Wynik (E) zawiera informację o poprawności całego bilansu i może przyjąć 
następujące wartości: 

1. OK – w przypadku gdy wartości w kolumnach ECTS i Godz/ECTS są poprawne. 

2. Niezgodna liczba ECTS – w przypadku gdy wartość w kolumnie ECTS jest niezgodna z 
przypisanymi do wersji przedmiotu punktami ECTS. 

3. Niezgodny wsp.Godz/ECTS – w przypadku gdy wartość w kolumnie Godz/ECTS nie 
mieści się w dopuszczalnych granicach określonych przez parametr systemowy   (25 .. 
30). 

4. Błąd – w przypadku gdy wartości w kolumnach ECTS i Godz/ECTS są niepoprawne. 

Jeśli wystąpi niezgodność, to należy zmienić wartości źródłowe, czyli liczbę  godzin form zajęć 
i/lub liczbę godzin innych aktywności. Po wykonaniu tych zmian nie ma konieczności 
usuwania wcześniej wygenerowanego bilansu ani też ponownego jego generowania. 
Wprowadzone zmiany na zakładkach Formy zajęć i Inne aktywności będą automatycznie 
ujęte w bilansie. Jeśli jest niewielka niezgodność, wynikająca na przykład z zaokrągleń, to 
można bezpośrednio skorygować obliczoną wartość w kolumnie ECTS (C) po czym zapisać 
akcją Zapisz (D). Selektor Filtr widok (F) umożliwia wybór widoku przedstawiajacego Bilans 
ECTS. Widok Zbiorczy jest domyślny, widok Szczegółowy prezentuje rozbicie na poszczególne 
zajęcia lub inne aktywności, widok Raport jest zgodny z wydrukiem bilansu ECTS w sylabusie. 
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4.3.7 Treści kształcenia 

Formularz Treści kształcenia (Rysunek 4-71)  umożliwia wprowadzenie treści kształcenia dla 
danej wersji przedmiotu. W tym celu należy użyć akcji Dodaj, po której pojawi się formularz 
Karta treści kształcenia (Rysunek 4-72). Treści kształcenia można wprowadzać na poziomie 
ogólnym danej wersji przedmiotu (bez rozbicia na formy zajęć) lub na poziomie form zajęć. 

 
Rysunek 4-71 Formularz Treści kształcenia 

Na formularzu Karta treści kształcenia (Rysunek 4-72) należy wypełnić pola, po czym zapisać 
kartę akcją Zapisz. W przypadku gdy treść będzie wprowadzana na poziomie ogólnym, należy 
w selektorze Forma zajęć pozostawić pozycję Ogólne. W przypadku gdy treści będą 
wprowadzane na poziomie form zajęć, należy wybrać odpowiednią formę zajęć. 

 
Rysunek 4-72 Formularz Karta treści kształcenia 

4.3.8 Efekty uczenia 

Formularz Efekty uczenia (Rysunek 4-73) umożliwia wprowadzenie efektów uczenia dla danej 
wersji przedmiotu oraz wykonanie powiązań do programowych efektów uczenia. W  celu 
wprowadzenia nowego efektu należy użyć akcji Dodaj (A), po której pojawi się formularz 
Karta przedmiotowego efektu uczenia (Rysunek 4-74).  
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Rysunek 4-73 Formularz Efekty uczenia 

Na formularzu Karta przedmiotowego efektu uczenia (Rysunek 4-74) należy wypełnić pola, 
po czym zapisać kartę akcją Zapisz. Aplikacja umożliwia również import efektów 
przedmiotowych z pliku tekstowego CSV. Opis importu efektów przedmiotowych został  
zamieszczony na końcu rozdziału. 

 
Rysunek 4-74 Formularz Karta przedmiotowego uczenia 

W celu powiązania przedmiotowego efektu uczenia z efektami programowymi należy na 
formularzu Efekty uczenia użyć akcji Przejdź do powiązania efektu przedmiotowego 
(Rysunek 4-73 (B)). Następnie na formularzu Powiązania efektu przedmiotowego (Rysunek 

4-75) należy ustawić filtry Zaznaczone (A) na wartość Wyświetl wszystkie dostępne, zaznaczyć 
odpowiednie efekty programowe (B) i zapisać akcją Zapisz (C). Należy zaznaczyć, że 
warunkiem powiązania efektów jest zgodność kategorii. Formularz wyświetla zatem tylko te 
efekty programowe, w których kategoria jest zgodna z kategorią efektu przedmiotowego. 
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Rysunek 4-75 Formularz Powiązania efektu przedmiotowego 

 

Opis importu efektów przedmiotowych. 

Struktura pliku do importu efektów przedmiotowych.   

Plik tekstowy typu CSV w formacie UTF-8, bez nagłówka.  Wymagane 5 pól.  Separator pól - znak ‘;’ 
(średnik). 

Pole  Zawartość* Wymagalność Uwagi 

1 Kod przedmiotu Tak Kod musi być zgodny z kodem 
przedmiotu w USOS. 

2 Kod kategorii Tak Zakres dopuszczalnych wartości: W,U,K 

3 Kod efektu Tak Budowa zgodnie z przyjętymi 
założeniami 

4 Opis efektu w języku 
polskim 

Tak  

5 Opis efektu w języku 
angielskim 

Nie  

*Zawartość poszczególnych pól nie może zawierać znaku ‘;’ (średnik) 

 

Instrukcja importu:   

1. Przygotować plik tekstowy CSV o podanej strukturze, który zawiera wykaz efektów 
przedmiotowych dla dowolnej liczby przedmiotów (np. jednego kierunku lub całego 
wydziału). 

2. Wczytać plik za pomocą funkcji Pobierz plik importu efektów (Rysunek 4-73) (C). 
3. Wykonać import efektów do aktualnego przedmiotu za pomocą funkcji Importuj 

efekty (Rysunek 4-73) (D). 

Każde wykonanie funkcji Pobierz plik importu efektów usuwa wszystkie poprzednie 
wczytane pliki CSV w zakresie przedmiotów. Funkcja jest przeznaczona dla jednego 
użytkownika (np. administratora).  

Każde wykonanie funkcji Importuj efekty wczytuje efekty, które nie istnieją w danym 
przedmiocie. Funkcja nie usuwa efektów z przedmiotu. Funkcję można wykonywać 
równolegle przez wielu użytkowników w ramach różnych przedmiotów. 
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4.3.9 Metody weryfikacji efektów 

Formularz Metody weryfikacji efektów (Rysunek 4-76)  umożliwia wprowadzenie metod 
weryfikacji efektów uczenia dla danej wersji przedmiotu oraz wykonanie powiązań do 
przedmiotowych efektów uczenia. W  celu wprowadzenia nowej metody należy użyć akcji 
Dodaj (A),  wypełnić pola formularza i zapisać akcja Zapisz (B). 

 
Rysunek 4-76 Metody weryfikacji efektów 

W celu powiązania metody weryfikacji z efektami przedmiotowymi należy na formularzu 
Metody weryfikacji efektu użyć akcji Przejdź do powiązania metod weryfikacji (Rysunek 4-76 
(C)). Następnie na formularzu Powiązania metody weryfikacji (Rysunek 4-77) należy ustawić 
filtr Zaznaczone (A) na wartość Wyświetl wszystkie dostępne, zaznaczyć odpowiednie efekty 
przedmiotowe (B) i zapisać akcją Zapisz (C).  

 
Rysunek 4-77 Powiązania metody weryfikacji 

4.3.10 Literatura 

Formularz Literatura (Rysunek 4-78)  umożliwia wprowadzenie informacji na temat literatury 
dla danej wersji przedmiotu. Po uzupełnieniu pól formularza należy użyć akcji Zapisz (A). 
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Rysunek 4-78 Literatura 

5 Część II — Mój asystent  

Moduł odpowiada za uzupełnianie Indywidualnych Planów Studiów (IPS) oraz ich akceptację 
przez studentów. Aby uruchomić moduł, należy wybrać z menu pozycję MÓJ ASYSTENT 
(Rysunek 5-1) (A). Formularz Moje Plany studiów (Rysunek 5-1) umożliwia przeglądanie 
indywidualnych planów studiów w kontekście zalogowanego studenta oraz wykonanie akcji 
Przejdź do karty indywidualnego planu studiów (B). Kolumna Informacje (C) zawiera 
informacje o opiekunie IPS oraz o aktualnym poziomie akceptacji IPS. 

 
Rysunek 5-1 Moduł Mój Asystent 

Formularz Karta indywidualnego planu studiów (Rysunek 5-2) zawiera podstawowe 
informacje na temat IPS. Karta jest zakładana przez opiekuna i tylko on ma uprawnienia do 
jej zmiany. Zadaniem studenta jest zaproponowanie przedmiotów IPS poprzez ich wybór z 
modelowego planu studiów oraz wprowadzenienie innych przedmiotów.  
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Rysunek 5-2 Formularz Karta indywidualnego planu studiów 

Formularz Wybór przedmiotów modelowych (Rysunek 5-3) umożliwia studentowi wybranie 
przedmiotów z modelowego planu studiów i zapisaniu ich w IPS. Zagadnienie zostało 
szczegółowo opisane w rozdziale 4.2. 

 
Rysunek 5-3 Formularz Wybór przedmiotów modelowych 

Formularz Przedmioty indywidualnego planu studiów (Rysunek 5-4) umożliwia studentowi 
wprowadzanie przedmiotów do IPS w poszczególnych etapach. Zagadnienie zostało 
szczegółowo opisane w rozdziale 4.2. 

 
Rysunek 5-4 Formularz Przedmioty indywidualnego planu studiów 
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Po zakończeniu wprowadzenia przedmiotów student musi wykonać akceptację IPS. W tym 
celu należy przejść na zakładkę Karta planu oraz wykonać akcję Zmień poziom akceptacji 
(Rysunek 5-5) (A). Po wykonaniu akceptacji, na formularzu Akceptacja indywidualnego planu 
studiów (Rysunek 5-6), student nie będzie miał możliwości zmiany przedmiotów, natomiast 
opiekun sprawdzi IPS oraz podejmie dalsze kroki. Jeśli propozycje przedmiotów będą 
poprawne, to opiekun wykona ostateczną akceptację, tj. Zatwierdzenie IPS przez opiekuna. 
Jeśli zajdzie konieczność poprawy przedmiotów, to opiekun ponownie przekaże IPS do edycji 
przez studenta oraz opisze swoje uwagi na karcie planu (Rysunek 5-5) (B). Aktualny status 
akceptacji jest widoczny na formularzu Moje plany studiów (Rysunek 5-1) w kolumnie 
Informacje (C) oraz na dole karty w polu Poziom akceptacji. 

 
Rysunek 5-5 Formularz Karta indywidaulnego planu studiów 

 
Rysunek 5-6 Formularz Akceptacja indywidualnego planu studiów 

6 Część III — Oferta programów  

Moduł służy do prezentacji oferty programów studiów. W ofercie publikowane są tylko takie 
programy, które osiągnęły odpowiedni poziom akceptacji. Aby uruchomić moduł, należy 
wybrać z menu pozycję OFERTA PROGRAMÓW (Rysunek 6-1) (A). Formularz Programy oferty 
(Rysunek 6-1) umożliwia przeglądanie i wyszukiwanie programów oferowanych przez 
uczelnię. Formularz posiada zakładki (B) które grupują programy w rodzaje studiów oraz 
standardowe filtry (C) które można wykorzystać do ograniczenia zakresu prezentowanych 
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danych.  Wykonanie akcji Przejdź do programu (D) umożliwia wyświetlenie szczegółów:  
Opis programu  (Rysunek 6-2), Efekty uczenia (Rysunek 6-3) oraz Plan studiów (Rysunek 6-4). 

 
Rysunek 6-1 Moduł OFERTA PROGRAMÓW 

 
Rysunek 6-2 Formularz Opis programu 

 
Rysunek 6-3 Formularz Efekty uczenia 

W formularzu Plan studiów (Rysunek 6-4) jest dostępna akcja Pobierz sylabus (A). 



 

48 

Katalog studiów – Użytkownik biznesowy  

 
Rysunek 6-4 Formularz Plan studiów 

7 Część IV — Informacje o uczelni  

Moduł służy do prezentacji informacji ogólnych o uczelni oraz informacji o jednostkach 
organizacyjnych.  Cały zakres publikowanych informacji jest możliwy do konfiguracji. Opis 
konfiguracji znajduje się w rozdziale 5.18 instrukcji KATSTUD – Administracja. Aby 
uruchomić moduł, należy wybrać z menu pozycję INFORMACJE O UCZELNI (Rysunek 7-1). 
Formularz posiada dwie zakładki: Informacje o uczelni  (Rysunek 7-1) oraz Informacje o 
jednostce (Rysunek 7-2). 

 
Rysunek 7-1 Moduł INFORMACJE O UCZELNI 
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Rysunek 7-2 Formularz Informacje o jednostce 

8 Część V — Informacje dla studentów  

Moduł służy do prezentacji informacji dla studentów.  Cały zakres publikowanych informacji 
jest możliwy do konfiguracji. Opis konfiguracji znajduje się w rozdziale 5.19 instrukcji 
KATSTUD – Administracja. Aby uruchomić moduł, należy wybrać z menu pozycję 
INFORMACJE DLA STUDENTÓW (Rysunek 8-1).  

 
Rysunek 8-1 Moduł INFORMACJE DLA STUDENTÓW 

9 Część VI — Rekruter 

Ta część systemu jest opisana w osobnej dokumentacji:  Katalog studiów – Rekruter. 
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10 Część VII — Raporty 

Formularz Karta cyklu programu (Rysunek 10-1)  umożliwia  sporządzanie wszystkich 
raportów dostępnych w systemie. 

 
Rysunek 10-1 Karta cyklu programu 

 
Raport 1: Charakterystyki uczenia z odniesieniem do efektów programowych 

Raport zawiera wykaz charakterystyk PRK z odniesieniem do powiązanych efektów 
kierunkowych i specjalnościowych programu. 

 
 
 
Raport 2: Efekty programowe z odniesieniem do charakterystyk uczenia 

Raport zawiera wykaz efektów kierunkowych i specjalnościowych programu z odniesieniem 
do charakterystyk PRK. 
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Raport 3: Macierz pokrycia programowych efektów przez przedmioty 

Raport zawiera wykaz efektów kierunkowych i specjalnościowych programu (wiersze) oraz 
informacje o przedmiotach jakie pokrywają te efekty (kolumny). Układ kolumn raportu 
zostanie automatycznie dostosowany do występujących przedmiotów. 
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Raport 4: Modelowy plan studiów 

Raport zawiera wykaz przedmiotów w poszczególnych etapach programu z informacją o 
punktach ECTS, godzinach poszczególnych form zajęć oraz podsumowania z możliwością 
wydruku dla poszczególnych specjalności. Układ kolumn raportu zostanie automatycznie 
dostosowany do występujących form zajęć. W przypadku przedmiotów do wyboru, objętych 
blokiem obieralnym, podsumowania będą zawierały prawidłowe wartości (nie będą 
sumowane wartości ze wszystkich przedmiotów obieralnych). 
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Raport 5: Katalog ECTS 

Raport zawiera większość elementów dokumentacji programu studiów, w tym: 

1. Cele programu. 

2. Kierunkowe i specjalnościowe efekty uczenia się w powiązaniu do charakterystyk 

PRK.  

3. Wydruk planu studiów. 

4. Wydruk kart przedmiotów wraz z efektami uczenia się w powiązaniu do efektów 

kierunkowych i specjalnościowych oraz metod weryfikacji efektów. 

 
 
Raport 6: Sylabus 

Raport Karty przedmiotu, który wchodzi w skład dokumentacji programu studiów.  
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