Terminy otwarcia ISPE (Internetowego Systemu Protokołów Egzaminacyjnych)



I termin sesji letniej 2018/2019 w Dziekanacie Studium Magisterskiego:
30.05 – 25.06.2019
II termin sesji letniej 2018/2019 w Dziekanacie Studium Magisterskiego:
18.09 – 30.09.2019

Prosimy o terminowe i dokładne wypełnianie protokołów.
System protokołów egzaminacyjnych – informacje dla wykładowców
1. Począwszy od sesji egzaminacyjnej po semestrze letnim 2016/2017, wykładowcy nie muszą
drukować ani podpisywać protokołów egzaminacyjnych. W formularzu protokołu usunięta
zostanie kolumna „Podpis wykładowcy”. Pozostałe kolumny oraz sposób ich wypełniania
pozostają bez zmian.
2. Tak jak do tej pory, oceny można będzie wpisywać do protokołu partiami, każdorazowo
zatwierdzając wprowadzone zmiany. Po wpisaniu wszystkich ocen należy protokół zamknąć,
wybierając pole „Zamykam protokół i wysyłam do dziekanatu”. Pojawi się wówczas
komunikat: „Po zamknięciu protokołu i wysłaniu go do dziekanatu nie będzie już możliwe
wprowadzanie zmian w protokole. Czy chcesz zamknąć protokół i wysłać go do dziekanatu?”
Wybór opcji NIE będzie skutkował zapisaniem obecnej wersji protokołu bez jego zamknięcia
ani wysłania do dziekanatu, co oznacza możliwość wprowadzania dalszych korekt. Wybranie
opcji TAK oznacza zatwierdzenie zamknięcia protokołu i wysłanie go do dziekanatu. I na tym
obowiązki wykładowcy się kończą – wydrukiem protokołów do celów dokumentacji przebiegu
studiów zajmą się pracownicy dziekanatów.
3. Po przesłaniu przez system protokołu do dziekanatu zawarte w nim oceny zostaną
automatycznie zapisane na kontach studentów i będą dla nich widoczne.
4. Mimo że wykładowcy nie będą musieli drukować zamkniętych protokołów, zachowają
możliwość drukowania na własny użytek ich wersji roboczych w postaci listy ocen.
5. Jeśli zaistnieje konieczność dokonania korekty ocen po zatwierdzeniu zamknięcia i wysłania
elektronicznego protokołu, wykładowca będzie musiał osobiście zgłosić się do odpowiedniego
dziekanatu i tam dokonać stosownych poprawek na wydruku protokołu.
Przypominamy również, że wszystkie zajęcia na danym trybie studiów mają tylko jeden protokół, do
którego należy wpisać ocenę końcową z przedmiotu (zmiana dotyczy studiów magisterskich, na których
nie ma już osobnych protokołów zaliczenia ćwiczeń i wykładu).

