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R-DOP.014.1.6.2015 
 

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 03 marca 2015 r. 
 
 

w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. USOS 
 
 

§ 1 
W celu usprawnienia wykorzystania systemu USOS w procesie obsługi studiów powołuje się 
Uczelniany Zespół ds. USOS. 
 

§ 2 
1. Uczelniany Zespół ds. USOS tworzą: 

1)   Uczelniany Koordynator ds. USOS – przewodniczący,  
2)   Prodziekan ds. studiów stacjonarnych Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów – członek, 
3)   Prodziekan ds. studiów stacjonarnych Wydziału Nauk Ekonomicznych – członek, 
4)   Prodziekan ds. studiów stacjonarnych Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego – członek, 
5)   Prodziekan ds. studiów stacjonarnych Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki – członek, 
6)   Przedstawiciel Kierownika Studium Języków Obcych – członek, 
7)   Przedstawiciel Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – członek, 
8)   Kierownik Działu Nauczania – członek, 
9)   Administrator USOS – członek, 
10) Przedstawiciele Samorządu Studentów – 2 członków. 

2.  Przewodniczącego Uczelnianego Zespołu ds. USOS oraz członków wymienionych w punktach  6, 
7 i 10  ust. 1  powołuje Rektor odrębnym Zarządzeniem.  

 
§ 3 

Do podstawowych zadań Uczelnianego Koordynatora ds. USOS  należy: 
1) bieżący kontakt z Władzami Uczelni w sprawach związanych z eksploatacją i wykorzystaniem 

systemu USOS w procesie obsługi toku studiów,  
2) kierowanie pracą Uczelnianego Zespołu ds. USOS, 
3) bieżące monitorowanie postępów w zakresie realizacji zadań dotyczących USOS, wyznaczanych 

przez Uczelniany Zespół ds. USOS dla poszczególnych jednostek organizacyjnych,  
4) przedstawianie oczekiwań użytkowników systemu USOS na posiedzeniach Uczelnianego 

Zespołu ds. USOS. 
 

§ 4 
Do podstawowych zadań Uczelnianego Zespołu ds. USOS należy: 

1) określanie działań w zakresie usprawnienia bieżącego wykorzystania USOS w procesie obsługi 
toku studiów, 

2) określanie kierunków rozwoju USOS w zakresie wykorzystania jego funkcjonalności, 
3) analiza i koordynacja działań realizowanych przez poszczególne jednostki poprzez USOS w celu 

poprawy ich efektywności, 
4) nadzorowanie realizacji działań określonych przez Uczelniany Zespół ds. USOS, 
5) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, regulujących funkcjonowanie 

USOS, 
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6) opiniowanie zmian w sposobie organizacji pracy związanych z funkcjonowaniem USOS, 
7) opiniowanie przygotowywanych w Uczelni zarządzeń i regulaminów w kwestii możliwości 

ich realizacji poprzez USOS. 
 

§ 5 
W porozumieniu z Prorektorem ds. Dydaktyki  Uczelniany Zespół ds. USOS może powoływać komisje 
oraz zespoły eksperckie wskazując im zadania do wykonania wraz z określeniem przedziału czasowego 
na ich realizację. Skład komisji i zespołów eksperckich zatwierdza Prorektor ds. Dydaktyki 

 
 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
Rektor 

 
 

prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


