Instrukcja uzupełniania słowników programów i wymagań w USOS Java
USOS Java to aplikacja administracyjna USOS dostępna za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Umożliwia wykonanie podstawowych czynności realizowanych dotychczas wyłącznie w aplikacji USOS.
Niektóre z nich, w tym uzupełnianie słowników programów i wymagań, zostaje przeniesione wyłącznie
do USOS Java i nie będzie już możliwe w aplikacji USOS.

Uzupełnianie słownika „Warunki przyjęć”
W celu uzupełnienia słownika należy w menu wybrać: Słowniki > Słowniki programów i wymagań >
Warunki przyjęć.

Tabela słownikowa zawiera trzy edytowalne kolumny: Tytuł, Opis i Opis w języku angielskim,
odpowiadające kolumnom dostępnym w aplikacji USOS. Po prawej stronie ekranu dostępne są
przyciski edycji i kasowania istniejących wpisów (zalecamy ostrożność).

Dla porównania: Ekran tego samego słownika dostępny dotychczas w aplikacji USOS.

Dodanie nowego wpisu jest możliwe po kliknięciu przycisku „Dodaj” widocznego w lewym górnym
rogu ekranu. W formularzu należy podać:
1. Tytuł warunku, wg schematu: [kod jednostki],[warunki przyjęć cyklu],[program] (przykład:
„UJ.WL, warunki przyjęć 2015/2016, kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny”),
2. Opis warunku przyjęć,
3. Opis warunku przyjęć w języku angielskim.
Po kliknięciu przyciski „Zapisz” w słowniku pojawi się nowy wpis.

Uzupełnianie słownika „Standardy nauczania”
W celu uzupełnienia słownika należy w menu wybrać: Słowniki > Słowniki programów i wymagań >
Standardy nauczania.

Tabela słownikowa zawiera trzy edytowalne kolumny: Tytuł, Opis i Opis w języku angielskim,
odpowiadające kolumnom dostępnym w aplikacji USOS. Po prawej stronie ekranu dostępne są
przyciski edycji i kasowania istniejących wpisów (zalecamy ostrożność).

Dla porównania: Ekran tego samego słownika dostępny dotychczas w aplikacji USOS.

Dodanie nowego wpisu jest możliwe po kliknięciu przycisku „Dodaj” widocznego w lewym górnym
rogu ekranu. W formularzu należy podać:
1. Tytuł warunku, wg schematu: [kod jednostki],[efekty kształcenia cyklu],[program] (przykład:
„UJ.WL, efekty kształcenia 2012, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia jednolite
magisterskie”),
2. Opis warunku przyjęć,
3. Opis warunku przyjęć w języku angielskim.
Po kliknięciu przyciski „Zapisz” w słowniku pojawi się nowy wpis.
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