Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, DSL wprowadza w najbliższym semestrze następującą,
dodatkową możliwość dopisywania się do zajęć.
W dniach 22.02.2017 - 28.02.2017 na studiach stacjonarnych i popołudniowych oraz w dniach
22.02.2017 - 06.03.2017 na studiach sobotnio-niedzielnych będą Państwo mieli możliwość
dopisywania się do zajęć za zgodą wykładowców poprzez system Wirtualnego Dziekanatu. Idea
systemu będzie polegała na możliwości wysłania do wykładowców zapytań o zgodę na dopisanie do
konkretnych zajęć (w przypadku wykładów z ćwiczeniami - do konkretnej kombinacji wykład +
ćwiczenia). System udostępni specjalne pole, w którym będą mogli Państwo dodać swój komentarz przykładowo, deklarując w przypadku zajęć komputerowych, że jeśli wykładowca zgodzi się Państwa
przyjąć, będą Państwo przychodzić na zajęcia ze swoim laptopem i oprogramowaniem.
Opis tej funkcjonalności zostanie przygotowany i udostępniony przez CTI, jednak już teraz chciałbym
zwrócić Państwa uwagę na kilka kwestii:
1) Dopisywanie "za zgodą" wiąże się z tym, że wykładowcy będą mogli przyjmować do grup ponad
systemowe limity miejsc, ale z drugiej strony, mogą w ogóle odmówić dopisywania. Należy się z tym
liczyć - to jedynie uzupełnienie klasycznego systemu deklaracji i nie należy traktować tej możliwości
jako podstawowej.
2) W przypadku przedmiotów powtarzanych, DSL rekomenduje wykorzystywanie tej możliwości do
dopisywania się do zajęć (warto rozważyć zaznaczenie w okienku, że dane zajęcia będą dla Państwa
powtarzanymi).
3) Wybierając dane zajęcia czasowo blokują sobie Państwo miejsce w swoim indywidualnym planie
zajęć - nie będzie możliwości wysłania zapytania do dwóch wykładowców na zajęcia odbywające się o
tej samej porze.
4) System zapobiega tworzeniu kolizji.
5) System ma za zadanie umożliwić dopisywanie nie zaś - zamianę zajęć wybranych wcześniej.
Wprowadzenie powyższego systemu ma na celu zwiększenie Państwa oraz Wykładowców wygody, a
także eliminację podań papierowych, które będą rozpatrywane pozytywnie (o ile będą zawierały zgodę
wykładowcy) jedynie w jednoznacznie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach, takich jak:
- błąd systemu (po stronie Uczelni), który uniemożliwił udział w deklaracjach zajęć,
- niemożliwa do przewidzenia wcześniej, realna i poważna przyczyna dla której może być konieczna
zmiana planu, jak np. konieczność rehabilitacji w nieznanych wcześniej, a kolidujących z planem zajęć
terminach, nieznany wcześniej i niemożliwy do zmiany, powodujący kolizje plan zajęć z innej uczelni.
Składanie podań o dopisywanie bądź wypisywanie z zajęć w innych sytuacjach będzie skutkowało
decyzjami odmownymi, a dodatkowo - co oczywiste - wydłużeniem czasu oczekiwania na rozpatrzenie
innych podań, prosimy więc Państwa o wzięcie powyższego pod uwagę.
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