
Poznań, 10 czerwca 2011 roku 

DOP-0212-78/11 

Zarządzenie nr 78/2011 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 10 czerwca  2011 roku 

w sprawie obowiązków nauczycieli akademickich wynikających z wprowadzenia 

w Uczelni Zintegrowanego Systemu Informatycznego 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U.  

nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), § 42 ust. 4 pkt. 2) i ust. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Poznaniu oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 2 listopada 

2006 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. nr 224, poz. 1634, z późn. zm.), zarządza 

się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Zintegrowany system informatyczny HMS Solution firmy KALASOFT ma na celu wspomaganie 

zarządzania Uczelnią. 

2. Korzystanie z systemu umoŜliwia Numer Indywidualny UŜytkownika (NIU). 

3. Nadzór nad stroną techniczną systemu, w tym nadawanie numerów NIU, sprawuje Ośrodek 

Informatyki.  

§ 2 

1. Nauczyciele akademiccy są zobowiązani do dokumentowania przebiegu studiów w systemie 

elektronicznym w zakresie wynikającym z ich obowiązków dydaktycznych. 

2. Czynności objęte obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1 to: 

1) wprowadzanie zaliczeń zajęć dydaktycznych: ocen z egzaminów oraz przedmiotów 

niekończących się egzaminem, a takŜe ocen z ćwiczeń i zaliczeń pozostałych zajęć do 

protokołów elektronicznych dostępnych w Wirtualnym Dziekanacie (WD),  

2) bezpośrednio po zakończeniu semestru, dostarczenie do właściwego dziekanatu 

wydrukowanego z WD protokołu z egzaminu oraz protokołu zaliczenia przedmiotu, 

3) wypełnienie w WD przez kierownika przedmiotu sylabusa przedmiotu. 

3. Wskazuje się na moŜliwość udostępniania przez WD materiałów dydaktycznych do zajęć. 

4. Czynności, o których mowa w ust. 2, obowiązują od semestru letniego roku akademickiego 

2010/2011. 

 § 3 

Od roku akademickiego 2011/2012, w związku z elektronicznym rozliczaniem pensum dydaktycznego, 

obowiązkiem nauczyciela akademickiego będzie: 

1) akceptacja w WD przydzielonych do wykonania zajęć dydaktycznych, 

2) po zakończeniu semestru sprawozdanie w WD z wykonanych zajęć dydaktycznych. 

 

§ 4 

Obowiązki nauczyciela akademickiego, o których mowa w § 2 i § 3, dotyczą równieŜ doktorantów  

i innych osób z Uczelni lub spoza, prowadzących zajęcia dydaktyczne. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

Rektor 

 

 

 

/-/ prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 


