Prosimy o zastosowanie jednolitych kodów grup dla poszczególnych przedmiotów. Grupy
przedmiotów zostaną wykorzystane w celu przyporządkowania przedmiotów do kierunków
studiów, programów, specjalizacji oraz specjalności, oferowanych w jednostkach w obrębie
poszczególnych cykli dydaktycznych.
Grupy przedmiotów są tworzone w formularzu 'Przedmioty -> Grupy przedmiotów', a
poszczególne przedmioty dodajemy do grupy albo w tym samym formularzu, albo
ewentualnie w formularzu 'Przedmioty -> Przedmioty', w zakładkach 'Grupy prz. w cyklach'
albo 'Cykle grup prz.'.
W części jednostek wykorzystywany jest już mechanizm grup przedmiotów – tam istniejące
grupy powinny pozostać. Jednakże w związku z koniecznością jednolitego, w ramach UJ,
zakwalifikowania przedmiotów do odpowiednich grup prosimy o przygotowanie oraz
wprowadzenie następujących kodów grup przedmiotów w opisie oferty dydaktycznej na rok
akademicki 2011/2012:
budowa kodu grupy przedmiotów (dane wprowadzane są bez spacji, nawiasy
kwadratowe nie powinny być zawarte w kodzie – służą jedynie czytelnemu
przedstawieniu wzoru):
[kod kierunku].[rodzaj i tryb studiów].[rok studiów].[typ przedmiotu]
Dokładny opis:
kod kierunku/specjalności/specjalizacji ze słownika USOS (do 8 znaków)
(do wyboru w formularzu 'Słowniki -> Słowniki programów i wymagań', w zakładce
'Kierunki studiów'; kody kierunków można też znaleźć przy opisie programu studiów,
w zakładce 'Kierunki'). Nie należy wpisywać w tym miejscu kodu jednostki oferującej
przedmioty!
.(kropka)
rodzaj studiów (1 – I stopnia , 2 – II stopnia, 3 – III stopnia, J – jednolite magisterskie,
P – podyplomowe) oraz tryb studiów (N – niestacjonarne, S – stacjonarne , I – inne) (2
znaki)
.(kropka)
1-2 znaki – rok studiów z zaznaczeniem czy przedmiot jest semestralny, czy
całoroczny, np. 3 – oznacza przedmiot prowadzony przez cały 3 rok studiów, 2Z –
oznacza przedmiot realizowany na 2 roku w semestrze zimowym, a 4L – na czwartym
roku studiów jednolitych w semestrze letnim. W przypadku przedmiotów
fakultatywnych przeznaczonych dla studentów wszystkich lat jako numer roku
podajemy 0 (zero). W przypadku przedmiotów prowadzonych całorocznie nie
wskazujemy semestru, tylko rok.
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Uwaga: Pomimo, iż obowiązuje rozliczenie roczne, grupy przedmiotów powinny być
tworzone dla poszczególnych semestrów, jeśli przedmioty kończą się w danym
semestrze.
.(kropka)
2 znaki – typ przedmiotu: OR (obowiązkowy dla danego roku), OT (obowiązkowy w
trakcie całego toku studiów), OS (obowiązkowy dla specjalizacji), FK (fakultatywny
dla studentów danego kierunku), FD (fakultatywny dowolnego wyboru), FG
(fakultatywny do wyboru z grupy przedmiotów, opcja), OM (obowiązkowy dla
modułu), KU (kurs), IN (inne)
Przykłady:
AS.1S.1L.OR
oznacza grupę przedmiotów prowadzonych na astronomii, na studiach stacjonarnych 1
stopnia, na pierwszym roku w semestrze letnim, obowiązkowych do zaliczenia tego
roku.
AS.1S.1L.FG
oznacza grupę przedmiotów prowadzonych na astronomii, na studiach stacjonarnych 1
stopnia, na pierwszym roku w semestrze letnim, fakultatywnych do wyboru z grupy
przedmiotów. Jeśli istnieje więcej niż jedna grupa przedmiotów fakultatywnych na
danym roku, dla potrzeb informatora umieszczamy wszystkie kursy w jednej grupie.

W sytuacji, gdyby pojawiły się informacje z systemu o konfliktach kodów grup, lub
w przypadku konieczności utworzenia większej liczby grup dla przedmiotów fakultatywnych,
należy się kontaktować z dr Małgorzatą Janiak (malgorzata.janiak@uj.edu.pl). Dla jednostki
zostanie utworzony dodatkowy sufiks.
Jeśli jeden przedmiot oferowany jest jako obowiązkowy dla jednej grupy studentów oraz jako
fakultatywny dla innej, należy dodać ten przedmiot do dwóch grup przedmiotów. Dany
przedmiot może należeć do dowolnej liczby grup.
W nazwach ani opisach grup NIE należy podawać cykli dydaktycznych, których one dotyczą
(np. NIE jest poprawna nazwa typu ‘Przedmioty obowiązkowe w cyklu 2011/12…’).
Jeśli zawartość grupy zmieni się z czasem, zaznaczymy ten fakt, albo dodając nowy
przedmiot do grupy i ustawiając odpowiednio pole ‘Od kiedy w gr.’, albo w przypadku, gdy
dany przedmiot nie będzie już należał do grupy, wypełniając odpowiednio pole ‘Do kiedy
w gr.’. Ponieważ oferta przygotowywana jest na cały rok akademicki, w polach powyższych
powinno się wskazywać lata akademickie, a nie semestry.
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