Moduł Obiegówki w USOSweb – instrukcja dla studenta,
słuchacza studiów podyplomowych
Moduł Obiegówki jest dostępny w serwisie USOSweb.

Logowanie do serwisu USOSweb
Adres serwisu: https://usosweb.uksw.edu.pl

Procedura dotycząca wydania obiegówki:
1. Wydanie obiegówki – Dziekanat
2. Odpowiedzi na pytania obiegówek – kolejność udzielania odpowiedzi (według niej są
ustawione pytania w obiegówce):
a. Student (przed obroną) – pytania dotyczące Biura Karier
b. Biuro Karier (student przed obroną) – praktyki
c. Dział Pomocy Materialnej dla Studentów
d. Biblioteka Wydziałowa
e. Biblioteka Główna
f. Kwestura
g. Dziekanat (jeżeli takie pytanie zostało zdefiniowane)
3. Weryfikacja i zamknięcie obiegówki – Dziekanat.
Osoba, dla której obiegówka została wydana (student, słuchacz) ma obowiązek sprawdzać stan
udzielanych odpowiedzi, i w przypadku negatywnej odpowiedzi jak najszybciej skontaktować się z
jednostką, której ta odpowiedź dotyczy.
Student przed obroną w pierwszej kolejności musi udzielić odpowiedzi na pytania związane z badaniem
losów absolwenta, do tego czasu Biuro Karier nie może wprowadzić odpowiedzi dotyczącej praktyk.

Wydanie obiegówki
Obiegówka zostaje wydana na prośbę studenta/słuchacza. Wydanie obiegówki odbywa się w
dziekanacie, który określa w jakiej formie osoba ma złożyć prośbę.
Po wydaniu obiegówki student otrzymuje wiadomość na adres e-mail (z USOS) z informacją, że w
systemie USOSweb jest aktywna obiegówka.
Studenci przed obroną, po otrzymaniu wiadomości, wchodzą w moduł Obiegówki i udzielają
odpowiedzi na pytania, które ich dotyczą.
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Wejście w moduł obiegówki
Moduł Obiegówki jest umieszczony w dziale DLA WSZYSTKICH.

Po wejściu w moduł Obiegówki, domyślnie znajdujemy się na stronie moje obiegówki, na której
widzimy wydane dla nas obiegówki. W wierszu obiegówki widnieją następujące dane:
•
•
•
•
•
•

Status (Aktywna lub Zamknięta)
Imię i nazwisko osoby, która wydała obiegówkę
Imię i nazwisko osoby, dla której obiegówka została wydana
Nazwa szablonu obiegówki
Data wydania
Ikonka pokaż
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Za pomocą ikonki pokaż wchodzimy w szczegóły wybranej obiegówki. W górnym bloku danych
przedstawione są podstawowe dane dokumentu: nazwa; data i godzina wydania; osoba wydająca;
osoba, dla której została wydana; program studiów, w ramach którego została wydana; stan; ostatnim
polem jest komentarz wydającego. W dolnym bloku danych wyświetlone zostaną wszystkie pytania,
które zostały zdefiniowane w wybranej obiegówce.

Udzielanie odpowiedzi w obiegówce
Jeżeli w obiegówce są zawarte pytania do studenta, to po wejściu w obiegówkę, student może
bezpośrednio udzielić odpowiedzi na pytania. Pytania dotyczą Biura Karier i są związane z badaniem
losów absolwentów.
Obiegówki dla osób skreślonych lub słuchaczy studiów podyplomowych nie zawierają działu Pytania
do studenta oraz Biuro Karier – praktyki.
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Udzielanie odpowiedzi polega na przyciśnięciu wybranej odpowiedzi. W przypadku 2 pierwszych pytań
należy wybrać TAK (jeżeli wyrażasz zgodę) lub NIE (jeżeli nie wyrażasz zgody). W pytaniu nr 3,
dotyczącym adresu e-mail, mamy następujące odpowiedzi do wyboru:
•
•

nie dotyczy (gdy na dwa pierwsze pytania zostały udzielone odpowiedzi NIE)
wpisz email… (gdy w przypadku dwóch pierwszych pytań, chociaż na jedno została udzielona
odpowiedź TAK) – po naciśnięciu tej odpowiedzi ukaże się pole tekstowe, w którym należy
wpisać adres e-mail.

Odpowiedzi do pytań w obiegówce
Po wejściu w swoją obiegówkę widać wszystkie pytania oraz informacje na temat odpowiedzi na te
pytanie.
Moduł obiegówki zakłada 3 rodzaje wyników odpowiedzi: pozytywną, negatywną oraz niejasną.
•

Odpowiedź pozytywna jest zdefiniowana do odpowiedzi TAK

•

Odpowiedź negatywna dotyczy odpowiedzi NIE

•

Odpowiedź niejasna to taka, która na początku nie zawiera odpowiedzi TAK lub NIE

Obiegówka może być zamknięta tylko w przypadku, gdy wszystkie odpowiedzi
mają wynik pozytywny.
Osoba, dla której została wydana obiegówka (student, słuchacz), jest zobowiązana do sprawdzania
stanu odpowiedzi w obiegówce i w przypadku, gdy chociaż jedna z odpowiedzi będzie miała wynik
negatywny bądź niejasny, należy skontaktować się z jednostką, której taka odpowiedź dotyczy,
i wyjaśnić zaistniałą sytuację. Po spełnieniu wymagań jednostki, dotyczącej wydania odpowiedzi
pozytywnej, należy ponownie skontaktować się z daną jednostką z prośbą o zmianę odpowiedzi w
obiegówce.
W szczegółach obiegówki możemy podejrzeć osoby, które są odpowiedzialne za udzielanie odpowiedzi
na pytania w obiegówce i w razie konieczności skorzystać z USOSweb’a i wysłać bezpośrednio
wiadomość e-mail do wybranej osoby.
Osoby możemy podejrzeć po naciśnięciu linku informacje o odpowiadających.
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Po naciśnięciu na Imię i Nazwisko odpowiadającego możemy przejść do danej osoby i wysłać
bezpośrednio z USOSweb wiadomość dotyczącą obiegówki, w tytule wiadomości najlepiej umieścić
numer obiegówki, imię i nazwisko, numer indeksu, aby osoba, do której chcemy wysłać wiadomość
mogła bez problemu odnaleźć w systemie obiegówkę, której dotyczy problem.

Wskazówki dla studenta/słuchacza w przypadku negatywnej odpowiedzi przy danej jednostce:
Jednostka
Biuro Karier
Dział Pomocy Materialnej
dla Studentów
Biblioteka Główna

Co należy zrobić w przypadku negatywnej odpowiedzi?
• Kontakt z Biurem Karier
•
•
•

•
Kwestura

•

Kontakt z Działem Pomocy Materialnej w celu wyjaśnienia
sprawy
Kontakt z Biblioteką (telefoniczny, mailowy lub osobisty)
Wskazane jest zalogowanie się do swojego konta
bibliotecznego (logowanie CAS):
http://www.biblioteka.uksw.edu.pl/pl/node/50, na którym
będzie widnieć informacja na temat: zaległości z opłatą,
wypożyczonych książek lub braku rozliczenia z SWW i
Wypożyczalnią Międzybiblioteczną
Po wyjaśnieniu problemu ponowny kontakt z Biblioteką w
celu weryfikacji i zmiany odpowiedzi w obiegówce
Kontakt z Kwesturą (najlepiej telefoniczny) – numery
telefonów znajdują się przy pytaniu dotyczącym Kwestury.

Zamykanie obiegówek
Gdy obiegówka zawiera wszystkie pozytywne odpowiedzi (przy każdej odpowiedzi znajduje się
ikonka
) to jej status na liście obiegówek zostaje ustawiony jako Aktywna (zaliczona), co oznacza,
że taką obiegówkę należy zamknąć. Za zamknięcie obiegówki w USOSweb odpowiada dziekanat.
Po zamknięciu obiegówki udzielanie odpowiedzi zostaje zablokowane, a jej status zostaje zmieniony
na Zamknięta.
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