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Dane kontaktowe: 
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1.  Dostęp i logowanie do Systemu Obsługi Praktyk 

Adres: www.praktyki.umcs.lublin.pl 

 

Nowy sposób logowania do Systemu Obsługi Praktyk (zalecany): 

W ramach ujednolicania sposobu logowania do większości systemów informatycznych 

funkcjonujących w UMCS powstał jeden Punkt Logowania, dzięki któremu Użytkownik 

otrzymuje dostęp do większości systemów, w tym Systemu Obsługi Praktyk. 

 

W praktyce oznacza to tyle, że zalogowanie się do jednego systemu automatycznie loguje 

Użytkownika do pozostałych, i analogicznie- wylogowanie się z jednego systemu automatycznie 

wylogowuje Użytkownika z pozostałych systemów. Jest to rozwiązanie o tyle wygodniejsze, 

gdyż nie wymaga od Użytkownika zapamiętywania wielu haseł i loginów, a dodatkowo 

bezpieczniejsze, gdyż wystarczy wylogować się z jednego systemu, by zostać całkowicie 

wylogowanym ze wszystkich pozostałych. 

 

 

Aby zalogować się za pomocą Punktu logowania należy: 

 

1. Kliknąć w pomarańczowy klawisz „punkt logowania”: 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.praktyki.umcs.lublin.pl/
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2. System automatycznie przekieruje Użytkownika do Punktu logowania UMCS: 

 

 
 

 

3. Użytkownik po wpisaniu swoich danych logowania (używanych np. przy logowaniu do 

USOS czy APD) i kliknięciu „Zaloguj się” zostanie automatycznie przekierowany do 

Systemu Obsługi Praktyk jako „zalogowany użytkownik”: 
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Po zalogowaniu do aplikacji systemu Użytkownik uzyskuje dostęp do Panelu Zarządzania. 

 
 

Po kliknięciu w ikonę Panel Zarządzania Użytkownik uzyskuje dostęp do Menu, które obejmuje: 

 

 Baza Praktykodawców  

 Lista praktyk 

 Lista Opiekunów 

 Powiadomienia 

 Dokumentacja praktyki 

 Studenci 

 Kontrola praktyk 

 Analizy 

 Dane 

 Archiwum praktyk 

Jeżeli Użytkownik po zalogowaniu nie może przejść do Panelu Zarządzania oznacza to, że nie 

została nadana mu odpowiednia rola w systemie. W takiej sytuacji należy skontaktować się z 

administratorem systemu i zwrócić się o nadanie odpowiedniej roli w systemie (w tym 

przypadku dostępu do Modułu Dziekanat)- administrator.praktyki@umcs.pl 

mailto:administrator.praktyki@umcs.pl
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2.  Realizacja praktyki krok po kroku 

2.1  Dodawanie Opiekuna praktyk 

Cała procedura realizacji praktyki rozpoczyna się od nadania ról w systemie przez 

administratora uprawnionym do tego Użytkownikom, tj. Pracownikom dziekanatów oraz 

Opiekunom praktyk. Po nadaniu roli w systemie Użytkownik otrzyma powiadomienie mailowe 

(na adres uczelniany podany w USOS) o nadaniu mu odpowiednich uprawnień w Systemie 

Obsługi Praktyk. 

 

UWAGA!  

System Obsługi Praktyk raz na dobę zasysa dane z systemu USOS, w którym konieczne jest 

dodanie do programu kształcenia przedmiotu „Praktyki” (szczegóły dotyczące zapisywania 

studentów na przedmiot praktyczny w USOS zostały opisane w rozdziale 5. „Przedmiot 

praktyczny w USOS”). Studenci kierunków, przy których nie został dodany przedmiot „Praktyki” 

nie będą mogli zrealizować praktyk w Systemie Obsługi Praktyk (pole z nazwą przedmiotu w 

Module studenta pozostanie puste, więc system nie pozwoli studentowi założyć praktyki). 

 

Pierwszym niezbędnym do wykonania przez Pracownika dziekanatu krokiem jest dodanie do 

Systemu Obsługi Praktyk wyznaczonych przez Wydział Opiekunów praktyk. 

Aby dodać Opiekuna praktyk należy: 

1. W Module Dziekanat wybrać po lewej stronie ikonę „Lista opiekunów”, 

2. Następnie wybrać „Dodaj opiekuna”: 
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3. W polu filtrowania należy wpisać nazwisko i imię Opiekuna i zatwierdzić wybór ikoną 
„Filtruj”: 

 
 

4. Następnie należy wybrać z listy rok akademicki bądź rok i semestr (zalecane), w trakcie 
którego Opiekun będzie nadzorował realizację praktyk: 

 
 

5. Po wyborze odpowiedniego roku akademickiego należy zaznaczyć checkbox przy 
nazwisku Opiekuna i zatwierdzić swój wybór ikoną „Dodaj opiekuna”: 

 
Dodany w ten sposób Opiekun pojawi się na liście opiekunów i w kolejnym kroku możliwe 
będzie przypisanie mu odpowiednich studentów. 



                                                                                                                                                                

 

 

 

10 

2.2 Przypisywanie Studentów do Opiekuna praktyk 

W kolejnym etapie Pracownik dziekanatu przypisuje studentów do odpowiednich Opiekunów 

praktyk. Może to zrobić ręcznie albo przy wykorzystaniu automatycznej opcji „import”. Listy 

przypisanych studentów w Systemie praktyk powinny odpowiadać listom studentów zapisanych 

na przedmiot praktyczny w Usos. 

 

Po wejściu w „Listę opiekunów” wyświetla się następujące pole widoku obok nazwiska 

Opiekuna: 

 „Szczegóły”- po wejściu w tę opcję wyświetlą się nazwiska już przypisanych do tego 

Opiekuna studentów, 

 „Importuj”- po wejściu w tę opcję Pracownik dziekanatu będzie mógł zmigrować z Usosa 

gotowe listy studentów zapisanych na danych przedmiot w Usos, 

 „Przypisz studentów”- opcja służąca do „ręcznego” przypisywania studentów do 

Opiekuna, 

 „Usuń”- opcja do usuwania z listy Opiekunów (aktywna jest tylko wtedy, gdy do danego 

Opiekuna nie są jeszcze przypisani żadni studenci). 
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2.2.1 Przypisywanie „ręczne” 

W kolejnym etapie Pracownik dziekanatu przypisuje studentów do odpowiednich Opiekunów 

praktyk. 

Aby przypisać studenta do odpowiedniego Opiekuna praktyk należy: 

6. W Module Dziekanat wybrać „Listę opiekunów”, 

7. Przy nazwisku Opiekuna wybrać ikonę „Przypisz studentów” (Opiekuna można wyszukać 

korzystając z panelu filtrowania): 

 
8. Wyszukać studenta po nazwisku, imieniu lub numerze indeksu, a następnie swój wybór 

zatwierdzić ikoną „Filtruj”: 

 

     
                       

9. Zaznaczyć wybranego studenta w checkboxie i zatwierdzić wybór klikając ikonę „Dodaj”:             
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Po zatwierdzeniu wyboru nazwisko studenta pojawi się na liście studentów Opiekuna praktyk. 

Student otrzyma potwierdzenie mailowe, że został mu przypisany Opiekun praktyk w systemie. 

 

 
 

Istnieje również możliwość usunięcia studenta z listy przypisanych studentów. W tym celu 

należy zaznaczyć w checkboxie nazwisko danego studenta i użyć czerwonego przycisku "Usuń 

przypisanych studentów". Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku studentów, którzy jeszcze 

nie wprowadzili swoich praktyk do systemu- w trakcie realizacji praktyki usunięcie przypisanego 

do Opiekuna studenta będzie już zablokowane. 

Jeżeli przy nazwisku studenta widnieje niebieski klawisz „brak” oznacza to, że nie założył on 

jeszcze żadnej praktyki w systemie i można usunąć go z listy przypisanych do Opiekuna 

studentów. Jeśli natomiast widnieje klawisz „praktyka” to jego usunięcie z listy będzie już 

niemożliwe, gdyż praktyka jest już w trakcie realizacji. 

 

Tę samą czynność przypisywania można również wykonać dla wielu studentów jednocześnie 

(np. dla studentów wybranego kierunku). W tym celu należy: 

1.  W kryteriach wyszukiwania uwzględnić interesujący nas np. kierunek i rok studiów, 
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2.  Zatwierdzić ikoną „Filtruj”:            

 
 

3. Zaznaczyć w checkboxie nazwiska odpowiednich studentów, 

4. Zatwierdzić ikoną „Dodaj”:            

 
Można również zaznaczyć wszystkie nazwiska z listy korzystając z checkboxa „zaznacz 

wszystkie” na dole widoku strony: 

 
Na tym etapie studenci otrzymają powiadomienia mailowe, że w Systemie Obsługi Praktyk 

został przypisany im Opiekun praktyk.  
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W kolejnym kroku student zapisuje się w systemie na praktykę, a Opiekun ją akceptuje bądź 

odrzuca. W momencie akceptacji praktyki przez Opiekuna Pracownik dziekanatu otrzymuje 

powiadomienie mailowe, że student wprowadził praktykę do systemu i należy wygenerować 

dla niego deklarację/umowę. 

2.2.2 Przypisywanie poprzez import danych z Usosa 

Jeżeli studenci zostali zapisani na przedmiot praktyczny do konkretnej osoby prowadzącej w 

Usos to istnieje możliwość zaimportowania całej grupy do Systemu praktyk. 

 

Po przejściu do „Listy opiekunów” należy wybrać bądź wyszukać w panelu filtrowania nazwisko 

Opiekuna, a następnie przy jego nazwisku wybrać klawisz „Importuj”: 

 

 
 

W kolejnym kroku wyświetli się lista przedmiotów praktycznych, przy których dany Opiekun jest 

osobą prowadzącą w Usos. Przy każdym przedmiocie dodatkowo pojawia się informacja o 

cyklu, numerze grupy i kodzie danego przedmiotu. 

Pracownik dziekanatu wybiera odpowiedni przedmiot poprzez zaznaczenie checkboxa, po czym 

zatwierdza akcję ikoną „Importuj”. 

 
 

Jeżeli wśród studentów danej grupy znajdzie się osoba studiująca więcej niż jeden kierunek 

system poinformuje o tym fakcie, konieczne będzie wybranie odpowiedniego kodu kierunku: 
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W następnym kroku wyświetli się lista studentów zapisanych do danego Opiekuna w systemie 

Usos. Przy nazwiskach studentów checkboxy zostaną automatycznie zaznaczone, a sami 

studenci do przypisania wyświetlają się w kolorze zielonym. Zatwierdzenie akcji ikoną 

„Potwierdź” spowoduje, że wszystkie zaznaczone na liście nazwiska studentów zostaną 

automatycznie przypisane do wybranego Opiekuna w Systemie praktyk. 
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2.3 Generowanie i drukowanie deklaracji/umowy dla studenta 

Listę wszystkich praktyk można wyświetlić klikając tę opcję z menu po lewej stronie: 

 

 
 

 

W menu poziomym praktyk (poruszając się pomiędzy zakładkami) Pracownik dziekanatu ma do 

wyboru: 

 Wszystkie 

 Oczekujące na wydruk 

 Wydrukowane 

 Oczekujące na ocenę 

 Zakończone 

 Archiwum 

 

Po wyborze zakładki „Oczekujące na wydruk” pojawi się lista praktyk, które zostały 

zatwierdzone przez Opiekuna, ale ich dokumenty nie są jeszcze wydrukowane przez Dziekanat. 

Świadczy o tym również czerwony alert przy nazwisku studenta „Deklaracja/Umowa do druku”, 

niebieski natomiast alert podpowiada jaki dokument należy przygotować dla studenta. 

 

Można wyfiltrować danego studenta bądź grupę studentów np. wybranego kierunku. Po 

kliknięciu w niebieską ikonę „Szczegóły” przy nazwisku studenta uzyskujemy dostęp do 

szczegółowych danych dotyczących jego praktyki: 
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Po wejściu w „Szczegóły” praktyki pojawi się widok zawierający wszelkie podane przez studenta 

dane dotyczące praktyki, w tym sposób jej realizacji: 
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UWAGA! 

 W polu „Przedmiot” wyświetla się nazwa przedmiotu praktycznego, na który student został 

zapisany w systemie USOS. Dane te migrują się automatycznie z USOS wraz z rokiem 

akademickim/semestrem. Dla ułatwienia, pod nazwą przedmiotu dodatkowo wyświetla się kod 

przedmiotu (również automatycznie pobrany z USOS). 

 Wyświetlany przy przedmiocie rok/semestr oznacza w rzeczywistości rok/semestr, w którym 

zgodnie z programem kształcenia dany przedmiot powinien zostać oceniony w USOS. 

 Rok akademicki i semestr są „na sztywno” przypisane do danego przedmiotu w USOS i w taki też 

sposób wyświetlają się w Systemie Praktyk.  

 Jeżeli student wybierze niepoprawny przedmiot praktyczny to Opiekun nie będzie mógł go ocenić w 

Systemie i ostatecznie wysłać oceny do USOS (poprawność wybranego przedmiotu można 

sprawdzić po kodzie przedmiotu- powinien być on zgodny z kodem wyświetlanym w USOS). 

 Jeżeli student zgłosi, że nie może zapisać się w Systemie na praktyki z powodu pustego pola 

„Przedmiot” oznacza to, że student ten nie został jeszcze zapisany na praktyki w USOS i należy to 

zrobić w pierwszej kolejności. 

 

W tym przypadku student wybrał praktykę wynikającą z planu, realizowaną na podstawie 

standardowej deklaracji Uczelni. 

Dlatego też w szczegółach praktyki należy: 

 

1. kliknąć niebieską ikonę „Generuj standardową deklarację Uczelni”, 

2. pobrać i wydrukować dokument. 
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Dokument generuje się do formatu .doc, a więc do wersji edytowalnej, dzięki czemu Pracownik 

dziekanatu na każdym etapie może wprowadzić poprawki czy modyfikacje do zawieranej 

deklaracji/umowy (dokument można drukować wielokrotnie). System umożliwia generowanie i 

wydruk obu dokumentów (deklaracji i umowy) dla jednej i tej samej praktyki. Rozwiązanie to 

ma swoje zastosowanie w sytuacji, gdy np. Praktykodawca zmieni zdanie co do dokumentów, 

na podstawie których student realizuje praktykę. 

 

Student w tym momencie otrzymuje powiadomienie mailowe, że deklaracja/umowa dotycząca 

realizacji jego praktyki została wydrukowana przez Dziekanat. 

 

UWAGA!  

W przypadku, gdy okaże się, że na którymś z późniejszych etapów konieczne jest wprowadzenie 

zmian do „szczegółów” praktyki student będzie miał możliwość edycji: 

 rodzaju praktyki 

 sposobu realizacji (z dziennikiem czy bez) 

 czasu trwania 

 ilości godzin/tygodni 

 osoby upoważnionej do podpisania deklaracji/umowy 

 Opiekuna ze strony Praktykodawcy 

 oświadczenia o wykupionym ubezpieczeniu NNW 

 miejsca odbywania praktyk 

 

Student może zmienić dane we wskazanych poniżej polach na każdym etapie realizacji praktyki, 

ale przed jej ostatecznym zaliczeniem i ocenieniem przez Opiekuna. Dlatego też nie ma 

konieczności usuwania praktyki z powodu np. błędnie wpisanej ilości godzin/tygodni czy 

rodzaju praktyki. Zachodzi natomiast konieczność, by student po wprowadzeniu zmian (jeśli 

miało to miejsce już po wygenerowaniu dla niego deklaracji/umowy przez dziekanat) zgłosił się 

do Dziekanatu z prośbą o ponowne wygenerowanie dla niego dokumentu zawierającego 

wprowadzone zmiany (zaimportują się one do nowego dokumentu automatycznie). 
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Widok w „Module studenta” 

 

2.4 Akceptacja i zaliczenie praktyki 

W kolejnym etapie student realizuje praktykę, uzupełnia w systemie dziennik praktyk (o ile 

obowiązuje on na danym wydziale) i wysyła go do akceptacji Opiekuna. Następnie Opiekun 

ocenia, opiniuje i zalicza praktykę (ocena jest automatycznie wysyłana do USOS). 

Powiadomienie mailowe o ocenionej i zaliczonej praktyce otrzymuje zarówno student jak i 

dziekanat. 

Lista ocenionych i zakończonych praktyk wyświetla się po przejściu w menu poziomym do 

zakładki „Zakończone”. 
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Po wejściu w „Szczegóły” wybranej praktyki na dole ekranu widoczna będzie wystawiona przez 

Opiekuna ocena oraz ewentualnie opinia (nie jest obligatoryjna). 

 

3. Różne sposoby realizacji praktyk 

 

Sposób realizacji praktyki wybrany przez studenta zawsze jest widoczny w szczegółach jego 

praktyki, na tej podstawie Pracownik dziekanatu wie jaki dokument należy przygotować dla 

studenta: 
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3.1 Praktyka ze standardową deklaracją Uczelni 

Standardowym dokumentem potwierdzającym zawarcie porozumienia w sprawie realizacji 

praktyki jest Deklaracja Uczelni, podpisywana każdorazowo przez Praktykanta oraz 

Praktykodawcę. 

 

Aby wygenerować dla studenta deklarację należy: 

1. w bocznym panelu wybrać „listę praktyk”, 

2. w menu poziomym wybrać zakładkę „oczekujące na wydruk”, 

3. znaleźć na liście bądź wyszukać poprzez filtrowanie danego studenta i kliknąć przy jego 

nazwisku ikonę „Szczegóły”: 

  

 
 

Po wejściu w szczegóły praktyki Pracownik dziekanatu może wygenerować deklarację bądź 

umowę dotyczącą praktyki (w zależności od dokonanego  wcześniej przez studenta wyboru). 

Deklaracja jest dokumentem podpisywanym przez Praktykanta oraz Praktykodawcę, dlatego 

nie ma konieczności wybierania z listy osoby reprezentującej Uczelnię. 

Kliknięcie w „Generuj standardową deklarację Uczelni” spowoduje wygenerowanie dokumentu 

oraz umożliwi jego zapisanie. Plik wygeneruje się do formatu .doc, więc możliwe będzie jego 

późniejsze edytowanie oraz ponowny wydruk.  
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Student otrzyma powiadomienie mailowe, że Dziekanat wygenerował dla niego deklarację do 

podpisu. Od tego momentu Panel studenta jest aktywny, może on uzupełniać dziennik praktyk i  

dodawać do niego załączniki, a na koniec wysłać dziennik do akceptacji Opiekuna. 

 

3.2 Praktyka ze standardową umową Uczelni 

Praktyka może być realizowana na podstawie standardowej umowy Uczelni w sytuacji, gdy 

niemożliwe jest przeprowadzenie praktyki na podstawie standardowej Deklaracji ze względu na 

wewnętrzne regulacje Praktykodawcy (np. gdy praktyka ma być zrealizowana w jednostce 

administracji publicznej wymagającej zawarcia umowy pomiędzy stronami). 

 

Aby wygenerować dla studenta umowę należy: 

1. w bocznym panelu wybrać „Listę praktyk”, 

2. w menu poziomym wybrać zakładkę „Oczekujące na wydruk”, 

3. znaleźć na liście bądź wyszukać poprzez filtrowanie danego studenta i kliknąć przy jego 

nazwisku ikonę „Szczegóły”: 

 

 
 

 

Po wejściu w szczegóły praktyki Pracownik dziekanatu może wygenerować deklarację bądź 

umowę dotyczącą praktyki (w zależności od dokonanego  wcześniej przez studenta wyboru). 

 

Umowa jest dokumentem podpisywanym przez Praktykodawcę oraz osobę do tego 

wyznaczoną z ramienia Wydziału, dlatego należy wybrać z rozwijanej listy osobę reprezentującą 

Uczelnię na umowie: 
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Po dokonaniu wyboru osoby reprezentującej Uczelnię na umowie przycisk „Generuj 

standardową umowę Uczelni” zmieni status na aktywny. Jego kliknięcie spowoduje 

wygenerowanie umowy oraz umożliwi jej zapisanie. Plik wygeneruje się do formatu .doc, więc 

możliwe będzie jego późniejsze edytowanie oraz ponowny wydruk.  

 
Student otrzyma powiadomienie mailowe, że Dziekanat wygenerował umowę do podpisu. Od 

tego momentu Panel studenta jest aktywny, może on uzupełniać dziennik praktyk, dodawać do 

niego załączniki, a na koniec wysłać dziennik do akceptacji Opiekuna. 

 

3.3 Praktyka z umową ramową Uczelni 

Ten rodzaj umowy stosowany jest w przypadku, gdy Uczelnia zawiera jedną umowę ramową 

(porozumienie) z Praktykodawcą dotyczącą realizacji większej ilości praktyk. Skany podpisanych 

umów ramowych powinny być w posiadaniu Pracowników dziekanatu. 

 

Praktyka realizowana na podstawie takiej umowy przebiega w następujący sposób: 

1. Student wprowadza praktykę do systemu i wysyła jej zgłoszenie od Opiekuna praktyk. 

2. Opiekun odrzuca bądź akceptuje zgłoszenie praktyki. 

3. Po akceptacji zgłoszenia praktyki przez Opiekuna Pracownik dziekanatu wprowadza do 

systemu skan podpisanej umowy ramowej: 

a) w bocznym panelu należy wybrać „Listę praktyk”, 

b) w menu poziomym wybrać zakładkę „Oczekujące na wydruk”, 

c) znaleźć na liście bądź wyszukać poprzez filtrowanie danego studenta i kliknąć przy 

jego nazwisku ikonę „Szczegóły”: 
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d) następnie należy załączyć do systemu skan/kopię umowy ramowej zawartej z 

Praktykodawcą wykorzystując opcję „Przeglądaj” i zatwierdzając guzikiem „Załącz 

plik do systemu”: 

 
 

 

Dodany do systemu plik widoczny będzie zarówno z poziomu Modułu dziekanat, jak i w Module 

studenta oraz Opiekuna. Dziekanat ma również możliwość podglądu czy usunięcia załączonego 

pliku jak również opcję dodania kolejnych załączników: 
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 Po załączeniu skanu umowy ramowej do systemu student zostanie automatycznie 

przekierowany do następnego etapu, tj. uzupełniania dziennika praktyk. 

3.4 Praktyka z indywidualną umową Praktykodawcy 

Praktyka może zostać zrealizowana na podstawie indywidualnej umowy przygotowanej przez 

Praktykodawcę jeżeli ten nie wyraża zgody na zastosowanie standardowych dokumentów 

UMCS. W takim wypadku wzór umowy załącza do systemu student na etapie zgłaszania swojej 

praktyki, Pracownik dziekanatu natomiast ma możliwość pobrania pliku i przygotowania dla 

studenta stosownej umowy. 

Aby przygotować indywidualną umowę Praktykodawcy dla studenta należy: 

1. w bocznym panelu wybrać „Listę praktyk”, 

2. w menu poziomym wybrać zakładkę „Oczekujące na wydruk”, 

3. znaleźć na liście bądź wyszukać poprzez filtrowanie danego studenta i kliknąć przy jego 

nazwisku ikonę „Szczegóły”: 
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Po wejściu w „Szczegóły” praktyki pojawi się widok zawierający „Wzór umowy określony przez 

Praktykodawcę” oraz możliwy do pobrania plik z umową: 

a) jeżeli student załączył skan podpisanej już obustronnie umowy to akcję należy jedynie 

zatwierdzić poprzez kliknięcie ikony „Zatwierdź” (tylko w ten sposób student zostanie 

przekierowany do kolejnego etapu, tj. uzupełniania dziennika w systemie); 

b) jeżeli student załączył wzór umowy Praktykodawcy to należy go pobrać, uzupełnić i 

przekazać do podpisu upoważnionej do tego osobie z ramienia UMCS, a następnie 

kliknąć „Zatwierdź”. 

Potwierdzenie akcji ikoną „Zatwierdź” spowoduje, że praktyka zmieni status w systemie, a 

student zostanie przekierowany do kolejnego etapu, tj. uzupełniania dziennika praktyk. 

 

 
 
Student otrzyma powiadomienie mailowe, że Dziekanat wygenerował umowę do podpisu. Od 

tego momentu Panel studenta jest aktywny, może on uzupełniać dziennik praktyk, dodawać do 

niego załączniki, a na koniec wysłać dziennik praktyk do akceptacji Opiekuna. 

 

3.5 Praktyka zaliczona na innej podstawie 

Student może otrzymać zaliczenie praktyki na innej podstawie, np. na podstawie zatrudnienia u 

Pracodawcy. W takiej sytuacji student na etapie zgłaszania praktyki załącza do systemu 

dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki, np. zaświadczenie o zatrudnieniu (w zależności od 

wymagań na danym wydziale).  

Ten sposób realizacji praktyki nie wymaga od Pracownika dziekanatu żadnych dodatkowych 

czynności: student zgłasza praktykę w systemie i załącza odpowiednie dokumenty, Opiekun 

akceptuje bądź odrzuca zgłoszenie praktyki, a następnie ją zalicza i ocenia. 

 

 

 



                                                                                                                                                                

 

 

 

28 

Praktyka realizowana na innej podstawie- na etapie zgłoszenia praktyki do akceptacji Opiekuna 

praktyka ma status „zaświadczenie w akceptacji” (widok w Module Dziekanat): 

 

 
 
Praktyka realizowana na innej podstawie- po zaakceptowaniu zgłoszenia praktyki przez 

Opiekuna (widok w Module Dziekanat, w „szczegółach” praktyki): 
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W „szczegółach” wyświetlają się jedynie dane studenta oraz załączony do systemu plik, na 

podstawie którego Opiekun będzie mógł zaliczyć tę praktykę. Z tego też względu dane 

dotyczące „praktyki zaliczonej na innej podstawie” nie są migrowane do Usosa, a następnie do 

suplementu do dyplomu jak to ma miejsce w przypadku wszystkich pozostałych sposobów 

realizacji praktyki. 

Pracownik dziekanatu na każdym etapie ma możliwość podglądu załączonych przez studenta 

dokumentów. 

 
Praktyka realizowana na innej podstawie- po zaliczeniu i ocenieniu praktyki przez Opiekuna 

(widok w Module Dziekanat, w „szczegółach” praktyki): 

 

 
 
 

3.6 Praktyka realizowana bez dziennika praktyk 

W zależności od wymogów na danym wydziale student może zrealizować praktykę z 

dziennikiem praktyk lub bez.  

Uwaga! Na Wydziale Ekonomicznym, Politologii oraz Prawa i Administracji wszystkie praktyki są 

realizowane bez dziennika praktyk, dlatego też w Systemie opcja „bez dziennika” jest 

zaznaczana automatycznie. 

Jeżeli praktyka jest realizowana bez dziennika praktyk jedynym dokumentem potwierdzającym 

odbycie i zaliczenie praktyki jest Zaświadczenie o odbytej praktyce, którą student wysyła za 

pośrednictwem systemu swojemu Praktykodawcy do zaopiniowania i podpisania (student może 

również przekazać dokument Praktykodawcy w formie papierowej), o ile procedury wydziałowe 

nie mówią inaczej. 

Pracownik dziekanatu standardowo generuje z systemu deklarację bądź umowę 

 (w zależności od wybranego przez studenta sposobu realizacji praktyki), a student realizuje 

praktykę, na koniec której przedstawia swojemu Opiekunowi ze strony Uczelni (za 

pośrednictwem systemu bądź w wersji papierowej) zaopiniowane i podpisane przez 

Praktykodawcę Zaświadczenie o odbytej praktyce. Na jego podstawie Opiekun ocenia i 
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ostatecznie zalicza praktykę w Systemie Obsługi Praktyk, z którego w ciągu doby ocena zostanie 

przesłana do systemu USOS. 

 
Widok w „Szczegółach praktyki” praktyki realizowanej bez dziennika praktyk: 
 

 
 

4. Dodatkowe funkcjonalności Systemu Obsługi Praktyk 

4.1 Czerwone i niebieskie alerty przy praktykach 

W Systemie przy każdej praktyce wyświetla się czerwony alert, który jest niczym innym jak 

statusem mówiącym nam o etapie realizacji danej praktyki. Status ten zmienia się wraz z 

przejściem praktyki do kolejnego etapu. 

 

UWAGA! 

Dziekanat „widzi” daną praktykę w „liście praktyk” dopiero po jej zaakceptowaniu przez 

Opiekuna praktyk. Oznacza to, że dopóki praktyka studenta ma status „w akceptacji Opiekuna” 

to nie wyświetli się ona w Module Dziekanat. 

 

1. gdy student wypełni swoje zgłoszenie praktyki, ale nie wyśle go do akceptacji Opiekuna, 

a jedynie zapisze w systemie- wyświetli się status „nie wysłano do akceptacji”, 

2. gdy student wyśle swoje zgłoszenie praktyki do akceptacji Opiekuna pojawi się status „w 

akceptacji Opiekuna”, 

3. gdy Opiekun odrzuci zgłoszenie praktyki wyświetli się status „odrzucono” (praktyka 

studenta w takiej sytuacji jest cofana do kroku poprzedniego, w którym student może 

wyedytować poszczególne dane swojej praktyki zgodnie z uwagami Opiekuna), 

4. gdy Opiekun zaakceptuje zgłoszenie praktyki, praktyka automatycznie przechodzi do 

etapu „przygotowanie deklaracji/umowy” (dokument jest generowany i drukowany 

przez dziekanat, po jego wygenerowaniu praktyka automatycznie przechodzi do 

kolejnego etapu, tj. uzupełniania dziennika), 

5. gdy student jest w trakcie uzupełniania dziennika praktyk- „uzupełnianie dziennika”, 

6. gdy student wyśle gotowy dziennik do akceptacji Opiekuna ze strony UMCS- „dziennik w 

akceptacji”, 

7. gdy Opiekun odrzuci przesłany przez studenta dziennik praktyk- „dziennik odrzucony, 

poprawianie dziennika”, 
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8. gdy Opiekun zaakceptuje przesłany dziennik praktyka przechodzi do kolejnego etapu, 

czyli „wystawiania oceny”, 

9. gdy praktyka zostanie oceniona w Systemie otrzyma ona status „oceniona i zakończona” 

(ocena automatycznie będzie wysłana do systemu USOS, a sama praktyka zostanie 

zamknięta i jej edycja nie będzie już możliwa), 

10. status „zaświadczenie w akceptacji” pojawia się tylko w przypadku realizacji „Praktyki 

zaliczanej na innej podstawie”, w momencie gdy dokumenty na podstawie których 

praktyka ma zostać zaliczona są w akceptacji Opiekuna. 
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W Module Dziekanat w zakładce „oczekujące na wydruk” pojawiają się dodatkowe niebieskie 

alerty, które wskazują jaki sposób realizacji praktyki został wybrany przez studenta, a co za tym 

idzie- jakie dokumenty należy dla niego wygenerować/przygotować: 

 

 
 

Wyświetlać się będą 3 rodzaje niebieskich alertów: 

1. gdy student wybierze „ze standardową deklaracją Uczelni” lub „ze standardową umową 

Uczelni” pojawi się alert „Standardowa deklaracja/umowa Uczelni” (alert dotyczy obu 

dokumentów jednocześnie, gdyż można je generować naprzemiennie przy tej samej 

praktyce studenta), 

2. gdy student wybierze „z umową indywidualną Praktykodawcy” wyświetli się alert 

„Indywidualna umowa Praktykodawcy”, 

3. gdy student wybierze „z umową ramową Uczelni” pojawi się alert „Umowa ramowa 

Uczelni”. 

 

 

4.2 Wystawianie oceny w zastępstwie Opiekuna praktyk 

Pracownik dziekanatu ma możliwość wystawienia oceny za praktykę w zastępstwie Opiekuna o 

ile ten zaakceptował dziennik praktyk przesłany przez studenta. 

Aby wystawić ocenę należy: 

1. W menu bocznym wybrać "Listę praktyk", a w menu poziomym zakładkę "Oczekujące na 

ocenę": 
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2. Wyszukać studenta np. po nazwisku, numerze PESEL czy numerze indeksu, na koniec 

zatwierdzając ikoną "Filtruj": 
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3. Przy nazwisku wybranego studenta wybrać ikonę "Szczegóły": 

 
 
 
4. W formularzu oceny praktyki (w dolnym polu ekranu) należy wybrać z listy ocenę oraz numer 

sesji, tj. numer protokołu określonego w USOS zgodnie z bieżącą datą. Pole tekstowe do 

wpisania opinii nie jest obligatoryjne: 

 
 
 
 
Dziekanat wybiera z listy odpowiednią ocenę oraz wpisuje opinię w przeznaczonym do tego 

polu tekstowym (pole nieobowiązkowe), na koniec zatwierdza kliknięciem w przycisk „Zapisz 

ocenę w systemie” lub „Wystaw ocenę i wyślij do USOS”. 

 „Zapisz ocenę w systemie”- powoduje jedynie zapisanie informacji w systemie, zapisaną 

ocenę widzi tylko i wyłącznie Opiekun (lub w tym wypadku dziekanat), a praktyka nadal 

ma status „do ocenienia”, 

 „Wystaw ocenę i wyślij do USOS”- zatwierdzenie oceny tym guzikiem spowoduje jej 

zapisanie oraz automatyczne wysłanie do systemu USOS. Praktyka otrzyma status 

„oceniona i zakończona”, a jej jakakolwiek edycja nie będzie już możliwa. Student oraz 

dziekanat otrzymają powiadomienie mailowe o wystawionej ocenie. 
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5. W szczegółach praktyki pojawi się komunikat, że "Praktyka została oceniona i zaliczona w 

zastępstwie Opiekuna praktyk przez Dziekanat". 

 

4.3 Zmiana Opiekuna praktyk 

Pracownik dziekanatu ma możliwość zmiany Opiekuna praktyk dla konkretnego studenta, 

którego praktyka jest w trakcie realizacji. Zmiana Opiekuna możliwa jest do czasu zakończenia 

praktyki, tj. zaakceptowania dziennika praktyk przez Opiekuna praktyk.  
Aby zmienić Opiekuna praktyk ze strony Uczelni należy: 

1. W menu bocznym wybrać ikonę "Lista praktyk", poprzez filtrowanie wyszukać nazwisko 

studenta, którego praktyka ma mieć zmienionego Opiekuna i kliknąć przycisk "Szczegóły": 
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2. W szczegółach praktyki kliknąć ikonę "Zmień opiekuna": 

 

 
 

 

3. System przekieruje Użytkownika do listy Opiekunów, gdzie należy wyszukać bądź wybrać z 

listy nazwisko właściwego Opiekuna (korzystając z wyszukiwania akcję należy zakończyć klikając 

w ikonę „filtruj”):  

 
 

 

4. Zatwierdzić wybór nowego Opiekuna (biorąc pod uwagę odpowiedni rok 

akademicki/semestr) poprzez kliknięcie klawisza "Wybierz": 
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5. W „szczegółach praktyki” studenta pojawi się nazwisko nowo wybranego Opiekuna: 

 

 
 

4.4 Dodawanie Praktykodawcy do „Bazy Praktykodawców” 

Z zasady to studenci dodają nowych Praktykodawców do Bazy w momencie zakładania swojej 

praktyki w systemie. System umożliwia jednak dodanie takiego Praktykodawcy również 

pracownikowi dziekanatu, oczywiście bez konieczności zakładania praktyki. Dodany 

Praktykodawca wyświetli się na liście w Bazie Praktykodawców. 

 

Aby dodać nowego Praktykodawcę do Bazy należy: 

1. W bocznym menu wybrać „Bazę praktykodawców”, a następnie kliknąć „Dodaj 

Praktykodawcę”: 
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2. Wpisać numer NIP nowego Praktykodawcy i zatwierdzić ikoną „Dodaj Praktykodawcę”: 

 
 

Uwaga: 

Zaznaczenie opcji „Praktykodawca zagraniczny” spowoduje zniknięcie pola do wpisania numeru 

NIP i umożliwi dodanie Praktykodawcy zagranicznego bez numeru NIP. 

 

 

 3.  W ostatnim kroku należy poprawnie uzupełnić dane Praktykodawcy zgodnie z danymi 

rejestrowymi widniejącymi w KRS (można skorzystać z baz KRS on-line bądź CEIDG), wybrać 

branżę i wpisać dane osoby upoważnionej do podpisania deklaracji/umowy (w przypadku 

nieznajomości danych takiej osoby można wykropkować pole z nazwiskiem), czynność należy 

zakończyć wybierając „Dodaj Praktykodawcę”: 
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4.5 „Baza Praktykodawców”- nadawanie statusu praktykodawcy zgonie z 
wypełnionym oświadczeniem 

Każdy Praktykodawca podpisując deklarację/umowę dotyczącą przyjęcia studenta na praktyki 

wypełnia tym samym Oświadczenie o możliwości publikacji danych podmiotu (w oświadczeniu 

wyraża na to zgodę bądź nie). Pracownik dziekanatu natomiast wprowadza te dane do systemu, 

a dokładnie do Bazy Praktykodawców. 

 

Aby wprowadzić do systemu status danego Praktykodawcy należy: 

1. W Module Dziekanat przejść do zakładki „Baza Praktykodawców”, a następnie wpisać jego 

nazwę bądź numer NIP i zatwierdzić ikoną Filtruj”: 

 
 

2. W kolejnym kroku należy wybrać „Szczegóły” przy nazwie danego Praktykodawcy: 
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3. Następnie zostaną wyświetlone dane rejestrowe tego Praktykodawcy, a w dolnym polu 

widoku okno „Status Praktykodawcy”: 

 

 

 
 

4. Po wybraniu odpowiedniego statusu czynność należy zakończyć ikoną „zmień”: 

 
 

 

Jedynie Praktykodawcy ze statusem „aktywny- otrzymano podpisane oświadczenie wraz ze 

zgodą na upublicznienie danych w bazie” będą widoczni dla Użytkowników w Bazie 

Praktykodawców, dane pozostałych Praktykodawców będą ukryte.  
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4.6 Zakładka „Studenci” 

W tej zakładce Pracownik dziekanatu może wyszukać danego studenta i sprawdzić np. jego całą 

historię dotyczącą zrealizowanych w systemie praktyk. Dodatkowe zakładki poziome sortują 

studentów na: tych bez zgłoszonych praktyk, bez zaakceptowanych przez Opiekuna praktyk 

oraz tych z praktykami: 

 

 
 

Po wyszukaniu odpowiedniego studenta w panelu filtrowania bądź odnalezieniu jego nazwiska 

na liście wszystkich studentów należy wejść w ikonę „szczegóły” przy jego nazwisku: 

 
 

Użytkownik zobaczy podstawowe dane studenta oraz listę praktyk przez niego zrealizowanych, 

po wejściu w „szczegóły” zostanie przekierowany bezpośrednio do samej praktyki: 
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W miejscu tym wyświetlą się również praktyki w trakcie realizacji, etap realizacji będzie określał 

czerwony alert widniejący przy praktyce. W przypadku praktyk z czerwonym statusem 

„przygotowanie deklaracji/umowy” z poziomu zakładki „studenci” Pracownik dziekanatu będzie 

mógł wygenerować dla studenta odpowiedni dokument bez konieczności przechodzenia do 

„listy praktyk”. 

4.7 Powiadomienia i kalendarz 

Opcja "Powiadomień" daje możliwość bieżącego śledzenia poszczególnych zagadnień, listy 

nowych zadań do wykonania czy przeglądu zrealizowanych już zadań w ramach poszczególnych 

praktyk. 

Panel ten działa na zasadzie kalendarza, w którym możliwy jest wgląd w każdy dzień tygodnia. 

Dni, w których zostały zarejestrowane jakieś powiadomienia podkreślają się na zielono, 

natomiast na niebiesko wyświetla się dzień, który Użytkownik chciałby przeanalizować bardziej 

szczegółowo. Po kliknięciu na wybraną datę pod kalendarzem pojawi się pełna lista 

powiadomień zarejestrowanych tego dnia. 
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4.8 Dokumentacja praktyki 

„Dokumentacja praktyki” to zakładka, w której przechowywane są wszelkie regulaminy, 

programy i dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji praktyki, jest ona podzielona na 2 

części: listę regulaminów oraz listę załączników. 

Zawartość poszczególnych zakładek jest dostosowana do wymogów danego wydziału  

i widoczna jest tylko i wyłącznie dla Użytkowników z danego wydziału (studentów, 

Pracowników dziekanatu i Opiekunów praktyk- u Opiekunów lista załączników będzie widoczna 

dopiero po przypisaniu mu studentów danego wydziału/kierunku).  

Każdy załącznik ma status „do pobrania”. 

 

 
 

4.9 Kontrola praktyk 

Moduł Kontrola praktyk pozwala na analizowanie praktyk widocznych w systemie. Po kliknięciu 

w tę opcję pojawia się strona z listą praktyk. Na stronie widoczne są również zakładki (menu 

poziome) pozwalające na wyświetlenie praktyk z podziałem na: 

 Zgłoszone - zgłoszenia praktyk 

 Odrzucone przez Opiekuna - zgłoszenia praktyk odrzucone przez Opiekuna praktyk 

 W realizacji - lista praktyk w trakcie realizacji 

 Po terminie 

 Niezaliczone 

 Zaliczone 
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Kliknięcie w ikonę "Szczegóły" przekierowuje Użytkownika do szczegółowych danych 

dotyczących praktyki. 

 
 

4.10 Analizy i generowanie raportów 

Moduł ten pozwala na analizowanie danych w systemie. Korzystając z dostępnego generatora 

Pracownik dziekanatu ma możliwość tworzenia raportów według własnych wymagań i 

kryteriów. 

 

Po kliknięciu opcji „Analizy” z menu po lewej stronie uzyskamy następujący widok: 
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 Generator raportów składa się z tabeli z trzema kolumnami: 

 Nazwa kryterium - kryterium, które nas interesuje w końcowym raporcie, 

 Wyświetl - zaznaczając checkbox w tej kolumnie dane kryterium pojawi się  

w końcowym raporcie (można wybrać dowolną ilość kryteriów, które powinny znaleźć 

się w ostatecznym raporcie), 

 Filtr - filtrowanie wyników danego kryterium wg ustawionego filtra. 

Generowanie raportu jest ograniczone dla Pracownika dziekanatu do danych przypisanych do 

wydziału, na którym pracuje i do którego został on przypisany w systemie (tzn. Pracownik 

dziekanatu Wydziału Chemii będzie mógł wygenerować raport jedynie dla praktyk, które 

odbywały się na Wydziale Chemii). 

 

Tabela z kryteriami jest podzielona na następujące działy: 

 Hierarchia 

o Wydział 

o Kierunek 

o Semestr 

o Rok 

o Specjalizacja 

 Student 

o Imię i nazwisko studenta 

o Numer albumu studenta 

 Opiekun praktyk 

o Opiekun praktyk UMCS 

o Opiekun praktyk po stronie Praktykodawcy 

 Praktykodawca 

o Branża praktykodawcy 

o Nazwa praktykodawcy 

o Województwo 

o Miejscowość 

o NIP 

o Status praktykodawcy 

 Praktyka 

o Rodzaj praktyki 

o Sposób zaliczenia 

o Czas odbywania praktyki od 

o Czas odbywania praktyki do 

o Informacja o dzienniku 

o Zaliczenie praktyki 

o Ocena otrzymana z praktyki 

o Czy umowa była aneksowana 

o Status ankiety 
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W raporcie końcowym zostaną wyświetlone tylko te dane, które zostały zaznaczone przez 

Pracownika dziekanatu w checkboxie kolumny "Wyświetl". 

Przykładowo: 

 

 

 
 

 

Po zaznaczeniu kryteriów, które mają zostać wyświetlone w końcowym raporcie Pracownik 

dziekanatu ma możliwość wybrania jednego z dwóch przycisków: 

 Generuj raport - wybierając tę opcję raport końcowy zostaje wyświetlony w formie 

tabeli w przeglądarce internetowej, 
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 Generuj raport xls - opcja ta pobiera na komputer użytkownika plik w formacie xls 

(Excel) z raportem końcowym. 

 

 

4.11 Migrowanie danych o praktykach do suplementu w USOS 

Dane o praktyce, które pojawią się na suplemencie (miejsce odbywania praktyki, adres 

Praktykodawcy, liczba godzin, okres odbywania praktyk) migrowane są bezpośrednio z Systemu 

Praktyk do USOSa. Warto jednak sprawdzić czy wszystko jest w porządku przed drukowaniem 

suplementu. Zdarza się bowiem, że ocena z praktyk została wpisana w USOSweb a nie w 

Systemie Praktyk i wtedy koniecznym jest ustawienie statusu „czy zaliczony” na „tak”, aby dane 

zostały poprawnie zmigrowane. 

 

Aby sprawdzić praktykę należy przed wydrukiem suplementu wejść w USOS: 

Praktyki-> Osoby, praktyki 

 
     

„Czy zaliczona”: 

 -  jeśli status T – wówczas wszystko jest w porządku, można drukować suplement (status T 

w Usosie ustawia się automatycznie po wystawieniu w Systemie Praktyk oceny przez 

Opiekuna i wysłaniu jej do Usosa). 

- jeśli status N – należy zaliczyć praktykę (oczywiście jeśli jest wpisana ocena, ale zakładamy, 

że jeśli student jest już po obronie to zostały sprawdzone wszystkie zaliczenia). Aby to zrobić 

należy kliknąć „Zalicz praktykę” i zapisać. 
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UWAGA: 

Jeżeli student zrealizował w Systemie „praktykę zaliczoną na innej podstawie” to do 

suplementu nie zostaną zmigrowane żadne informacje dotyczące tej praktyki, gdyż jest to 

praktyka zaliczana na podstawie skanów dokumentów załączonych do Systemu (np. na 

podstawie zatrudnienia), w związku z czym nie ma możliwości pobrania danych do suplementu. 

Informacja w suplemencie na temat odbytej praktyki będzie miała postać: 

[rodzaj praktyki: praktyka zawodowa lub praktyka pedagogiczna]: [nazwa przedmiotu 

praktycznego] w terminie od [data rozpoczęcia*] do [data zakończenia*] (ilość godzin/tygodni), 

miejsce odbycia praktyki: [nazwa i adres firmy] 

*w przypadku praktyk realizowanych z dziennikiem praktyk terminem realizacji praktyki w 

suplemencie będzie data pierwszego i ostatniego wpisu z dziennika praktyk z Systemu, 

natomiast w przypadku praktyk realizowanych bez dziennika do suplementu zmigruje się czas 

trwania praktyki wpisany przez studenta do Systemu 

 

Przykład:  

„Praktyka zawodowa: Praktyka w zakresie informatyki w terminie od 1.1.2014 do 2.2.2014  

(120 godz.) miejsce odbycia praktyki: Google, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa” 
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4.12 Zmiana hasła Użytkownika 

Użytkownik, który korzystał z innego niż „Punkt logowania” sposobu logowania do Systemu 

praktyk powinien po pierwszym zalogowaniu zmienić hasło. Dla bezpieczeństwa powinno ono 

składać się z małych i wielkich liter oraz cyfr. 

 

Aby zmienić hasło należy: 

1. W bocznym menu wybrać zakładkę „dane”, 

2. W dolnym polu wpisać stare hasło, nowe hasło i zatwierdzić ikoną „Zmień hasło”: 
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4.13 Nadawanie pracownikowi uprawnień do Modułu Dziekanat 

Nowi pracownicy wyznaczeni do administracyjnej obsługi Systemu Praktyk powinni zgłosić się 

do administratora celem nadania im odpowiednich uprawnień w systemie. 

 

Kontakt: 

administrator.praktyki@poczta.umcs.lublin.pl 

Tel. (81) 537-58-79 

 

Aby uzyskać dostęp oraz uprawnienia do obsługi Modułu Dziekanat należy pobrać ze strony 

głównej Systemu z zakładki „do pobrania” Formularz nadawania uprawnień do systemu 

(wyłącznie dla pracowników). 

 
 

 

We wniosku należy wpisać o nadanie jakich uprawnień chodzi: do Modułu Dziekanat czy do 

Modułu Opiekun. W polu "identyfikator" należy wpisać swoje nazwisko i pierwszą literę 

imienia, np. "wolinskam". 

 

Uzupełniony i podpisany przez przełożonego wniosek należy przekazać administratorowi 

Systemu Praktyk: 

a)  Oryginał w wersji papierowej (adres: DS. Helios, ul. Czwartaków 13 pok. 8) lub 

b) skan oryginału przesłany mailowo na adres administrator.praktyki@poczta.umcs.lublin.pl  

 

 

 

 

mailto:administrator.praktyki@poczta.umcs.lublin.pl
https://praktyki.umcs.lublin.pl/media/fileman/Uploads/formularz-_nadawanie_uprawnien_do_systemu_(wylacznie_dla_pracownikow).doc
https://praktyki.umcs.lublin.pl/media/fileman/Uploads/formularz-_nadawanie_uprawnien_do_systemu_(wylacznie_dla_pracownikow).doc
mailto:administrator.praktyki@poczta.umcs.lublin.pl
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4.14 Najczęściej zadawane pytania oraz pojawiające się problemy 

 

1. Student nie widzi nazwy swojego kierunku wraz z nazwiskiem Opiekuna (pole pozostaje 

puste) podczas zakładania nowej praktyki. 

 

Pole z nazwą kierunku oraz nazwiskiem przypisanego Opiekuna praktyk uzupełniane jest 

automatycznie danymi z USOS, student więc nie ma możliwości jego edycji. Jedynie w 

przypadku realizacji większej ilości praktyk w tym samym semestrze w polu tym wyświetli się 

lista kierunków wraz z przypisanymi Opiekunami praktyk z opcją do wyboru. 

Jeżeli podczas zakładania nowej praktyki pole to pozostaje puste oznacza to, że pracownik 

dziekanatu nie przypisał jeszcze danego studenta do odpowiedniego Opiekuna praktyk. Student 

powinien zatem skontaktować się ze swoim dziekanatem i poprosić o przypisanie studenta do 

Opiekuna w Systemie praktyk. 

 
 

 

2. Student nie widzi nazwy przedmiotu praktycznego (pole pozostaje puste) podczas 

zakładania nowej praktyki. 
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Pole z nazwą przedmiotu praktycznego uzupełniane jest automatycznie danymi z systemu 

USOS. Jeżeli przy zakładaniu nowej praktyki przez studenta pozostaje ono puste oznacza to, że 

dziekanat nie zapisał jeszcze studenta na przedmiot praktyczny w USOS.  

 

3. Student nie może załączyć plików do systemu, widzi status praktyki „przygotowanie 

deklaracji/umowy”. 

Czerwony alert przy każdej praktyce oznacza etap, na jakim obecnie dana praktyka znajduje się 

w systemie. Załączanie plików do systemu przez studenta możliwe jest jedynie na ostatnim 

etapie, czyli w momencie gdy praktyka osiągnie status „wystawianie oceny”. Należy zatem 

zwracać uwagę na czerwone alerty wyświetlające się przy praktyce. 

 

 
 

 

4. Czy odrzucenie zgłoszenia praktyki przez Opiekuna wiąże się z koniecznością jej usunięcia 

i wprowadzenia nowej? 

 

Po odrzuceniu przez Opiekuna zgłoszenia praktyki student cofany jest w systemie do kroku 

poprzedniego, w którym może wyedytować poszczególne dane dotyczące zgłoszonej praktyki. 

Nie ma zatem konieczności usuwania jednej i wprowadzania kolejnej praktyki do systemu. 
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5. Dlaczego pliki wysłane przez studenta do Opiekuna nie są widoczne w „szczegółach” 

praktyki? 

 

Aby pliki wyświetlały się w „szczegółach” praktyki i były widoczne dla wszystkich Użytkowników 

systemu student powinien skorzystać z opcji „Załącz pliki do systemu”. 

Opcja „Wyślij do Opiekuna Praktyk UMCS” wysyła pliki bezpośrednio na adres e-mail Opiekuna, 

ale nie pozostawia ich w „szczegółach” praktyki. Dla ułatwienia- w „Module studenta” pod 

tytułem każdej z opcji znajduje się opis wyjaśniający ich działanie. 

 

 
 

6. Jak poprawić błędnie wyświetlające się dane Praktykodawcy? 

 

Raz wprowadzone do systemu dane rejestrowe Praktykodawcy w kolejnych praktykach 

pobierane są z Bazy Praktykodawców automatycznie, co oznacza, że student nie może ich 

samodzielnie wyedytować. Jedynymi danymi, które student każdorazowo wprowadza 

samodzielnie są dane osoby upoważnionej do podpisania deklaracji/umowy ze strony 

Praktykodawcy.  

Jeżeli okaże się, że dane migrowane ze wspomnianej Bazy zostały wprowadzone błędnie należy 

skontaktować się z administratorem systemu (administrator.praktyki@umcs.pl) podając w 

treści wiadomości: 

- numer NIP Praktykodawcy, którego dane należy zmienić 

- informację, które dane wymagają zmiany  

UWAGA! Zmienione dane Praktykodawcy będą wyświetlać się we wszystkich praktykach, które 

odbywają się lub już zostały zrealizowane u tego Praktykodawcy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:administrator.praktyki@umcs.pl
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7. Czy można cofnąć praktykę jeśli Użytkownik zauważył w niej jakiś błąd? 

 

Do systemu została wprowadzona nowa funkcjonalność pozwalająca administratorowi na 

cofnięcie praktyki o jeden krok, np. w sytuacji, gdy student nie załączył do praktyki wszystkich 

wymaganych dokumentów, a praktyka została już oceniona i zakończona. 

Praktyka może być cofnięta wyłącznie przez administratora na prośbę studenta bądź 

pracownika Uczelni. Prośbę taką należy zgłosić mailowo na adres 

administrator.praktyki@poczta.umcs.lublin.pl. W treści maila należy podać dane studenta (imię 

i nazwisko oraz numer albumu) oraz nazwisko Opiekuna praktyk. Można podać również link do 

praktyki. 

 

Praktykę można cofnąć na każdym etapie jej realizacji, również gdy została ona już oceniona i 

zakończona prze Opiekuna, a ocena została przesłana do systemu USOS. W takiej sytuacji 

praktyka zostanie cofnięta do etapu „wystawiania oceny”, kiedy to student może załączyć do 

systemu brakujące pliki. UWAGA! Opiekun będzie musiał ponownie ocenić tę samą praktykę, a 

ocena automatycznie wysłana do Usos nadpisze wcześniej wystawioną ocenę (tzn. jeśli to 

będzie taka sama ocena to zmieni się w Usos jedynie data jej wystawienia). 

 

Przykład: 

1. Student na koniec swojej praktyki załączył do systemu 2 pliki, a Opiekun po zapoznaniu 

się z nimi zaliczył i ocenił praktykę na ocenę 4,5. 

2. Ocena 4,5 została automatycznie przesłana do systemu Usos, przykładowo z datą 

12.07.2018. 

3. Opiekun zauważył, że w praktyce brakuje jednego istotnego pliku, więc zgłosił prośbę o 

cofnięcie praktyki, a studenta poprosił o uzupełnienie załączników w systemie. 

4. Praktyka zostaje cofnięta przez administratora do etapu „wystawiania oceny”, student 

załącza brakujący dokument do systemu. 

5. Opiekun ponownie zalicza i ocenia praktykę, tym razem na ocenę 5,0. 

6. Ocena 5,0 zostaje automatycznie przesłana do systemu Usos, przykładowo z datą 

15.07.2018. W Usosie będzie zatem widniała jedynie druga ocena, tj. 5,0 z datą 

wystawienia 15.07.2018. (nowa ocena nadpisała tę wcześniej wystawioną). 

 

W cofniętej praktyce status praktyki zmieni się automatycznie. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:administrator.praktyki@poczta.umcs.lublin.pl
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5. Przedmiot praktyczny w USOS 

5.1 Tworzenie praktyk w USOS 

Aby studenci mieli możliwość odbywania praktyk z użyciem Systemu Obsługi Praktyk 
przedmioty praktyczne muszą zostać najpierw utworzone lub odpowiednio zaktualizowane w 
USOSie. Przedmiot powinien zostać dodany do odpowiedniego cyklu dydaktycznego, powinien 
mieć określoną liczbę punktów, ilość godzin oraz typ zajęć. Wszystkie praktyki powinny mieć 
ustawiony typ zajęć na PR-ZAW (praktyki zawodowe) lub PR-PED (praktyki pedagogiczne).  
Ustawianie/zmiana typu zajęć: 

1. Przedmioty - > przedmioty-> konkretny przedmiot -> cykle (wybieramy interesujący nas 

cykl) -> szcz. przedm. cyklu 

 
 

2. Zajęcia przedmiotu cyklu -> wyszukujemy interesujący nas typ zajęć (PR-ZAW lub PR-

PED) i ustawiamy. Zatwierdzamy dyskietką. 
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5.2 Zapisywanie studentów na praktyki w Systemie USOS w wyjątkowych 
sytuacjach (np. indywidualny tryb odbywania praktyk, dowolny czas/okres 

odbywania praktyk określony siatką programową) 

 

Praktyki są najczęściej zaliczane przez studentów w konkretnym semestrze, który został 

określony w siatce programowej. Zdarzają się jednak przypadki, gdy student uzyskuje zgodę na 

odbycie praktyk w innym trybie/semestrze lub też siatka programowa określa zaliczenie 

praktyki na innej zasadzie, np. w całym okresie studiów lub w trakcie kilku określonych 

programem semestrów. 

W takich sytuacjach, aby student mógł odpowiednio odbyć praktykę w Systemie Obsługi 

Praktyk należy w USOSie zapisać go na praktykę w semestrze, w którym de facto praktyka 

będzie oceniana (nawet jeżeli będzie to kilka semestrów do przodu).  

 

 Przykład: studenci są na 1. semestrze studiów licencjackich  w roku akademickim 

16/17Z. W siatce mają określone, że muszą zaliczyć 120 godzin praktyk przez cały okres 

studiów a zaliczenie otrzymują w semestrze 5. W takiej sytuacji należy studentów 

zapisać w USOSie na praktyki w semestrze 18/19Z (utworzyć przedmiot, dodać do 

konkretnego cyklu). To spowoduje, że do tego momentu student będzie mógł w 

dowolnym czasie odbyć praktykę w Systemie Obsługi Praktyk, a ocena wystawiona za 

praktykę zostanie zaimportowana do USOS do odpowiedniego semestru (w tym 

przypadku 18/19Z). 

 

UWAGA! 

*Nie należy podpinać przedmiotu do wcześniejszych semestrów a jedynie do tego 

właściwego, w którym wystawiana będzie ocena. Podpięcie pod etap jest możliwe dopiero 

wtedy, kiedy student jest na nim aktywny ale podpięcie pod program jest możliwe  

w każdej chwili. Podpięcie przedmiotu pod program jest niezbędnym elementem, aby w 

Systemie Obsługi Praktyk przedmiot się dobrze studentowi wyświetlał.  

Przedmiot należy dodać do wymagań przedmiotowych we właściwym semestrze (w naszym 

przypadku 18/19Z). 
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Dla przypomnienia ścieżka utworzenia powyższego zadania: 

 

1. Przedmioty -> przedmioty -> wyszukujemy konkretne praktyki -> uzupełniamy dane 

 
 

2. Zajęcia - > Cykle, przedmioty, zajęcia -> wybieramy interesujący nas semestr oraz szukamy 

przedmiotu -> Szczegóły zajęć 
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3. Tworzymy protokół ( niezbędne dane: kod typu protokołu, numer terminu i Status P – data 

zwrotu oczywiście będzie ustawiona w późniejszym terminie ). Jest to element niezbędny aby 

ocena z Systemu Praktyk miała miejsce na przejście do USOSa. 

 

 
 

4. Tworzymy grupę nr 1 -> grupy szczegóły -> zapisujemy studenta 
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5. Podświetlając konkretnego studenta klikamy Podepnij przedmiot -> następnie wybieramy 

Program, ustawiamy Stan na Zaakceptowane i określamy etap, na którym praktyki mają być 
zaliczone  
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6. Należy również pamiętać o wpisaniu prowadzącego zajęcia dla każdej grupy. 
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W roku akademickim 2016/2017 (w momencie uruchomienia Systemu Obsługi Praktyk na całej 

Uczelni) studenci często już są zapisani na praktyki na obecny semestr, mimo iż mogą odbywać 

praktykę w przyszłym. W takich sytuacjach można postąpić następująco: 

 Przykład: student obecnie jest na 3. semestrze w roku akademickim 16/17Z. Cały rok 

odbywa praktykę w 3 semestrze i wtedy też jest ona zaliczana i oceniana więc studenci 

w USOSie są zapisani na praktykę w semestrze 3. Nasz student uzyskał zgodę na odbycie 

praktyki w semestrze 4. W takiej sytuacji należy dodać przedmiot „praktyki” do cyklu 

16/17L i zapisać na niego studenta, wypisując go oczywiście z semestru 3.  (do cyklu 

należy dodać ten sam przedmiot, który był realizowany w semestrze 3., ponieważ jest to 

nadal ten sam przedmiot tylko wyjątkowo zaliczany przez studenta w innym semestrze; 

chyba, że w kodzie przedmiotu widnieje numer semestru  - w takiej sytuacji dla jasności 

kodowania można stworzyć nowy przedmiot z nowym kodem-niezalecane). 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ W USOS 

 

1. Dodanie przedmiotu (praktyk) do odpowiedniego cyklu (w którym student ma mieć 

wpisaną ocenę z praktyk . Uzupełnienie rodzaju zajęć, godzin, punktów. 

2. Utworzenie protokołu do przedmiotu (numer 1, status P, rodzaj zajęć, status do 

średniej). 

3. Utworzenie grupy/grup do przedmiotu. 

4. Zapisanie studenta do grupy, podpięcie pod program i pod etap w którym praktyka ma 

być zaliczona ( jeżeli student już jest na etapie – podpinamy, jeśli nie – podpinamy pod 

etap kiedy student się na nim pojawi ). 

5. Uzupełnienie prowadzącego grupę/grupy. 

6. Uwaga w sytuacji zmian semestru odbywania praktyki! 
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5.3 Zmiana semestru odbywania praktyk  

 

Studentów na praktyki należy zapisywać bardzo uważnie - tzn. zapisujemy ich w USOSie na 

praktykę w danym semestrze na sztywno - późniejsze zmiany implikują dodatkową pracę dla 

dziekanatu oraz dla studentów. Dotyczy to zwłaszcza studentów, którzy mogą w dowolnym 

czasie praktykę zaliczać (bo na to pozwala siatka programowa/ustalenia na wydziale itp.). Jeżeli 

student zadeklaruje, że praktykę odbywa na przykład w semestrze 4. 17/18L to tak go 

zapisujemy. Jeżeli uzna, że z jakiegoś powodu mu się to jednak nie uda i zechce ją zrealizować  

w innym czasie wówczas musi usunąć obecną praktykę z systemu praktyk, jeśli takową założył, 

zostać wypisany przez dziekanat z niewłaściwej praktyki i po zapisaniu przez dziekanat na 

przedmiot we właściwym semestrze - student musi założyć praktykę ponownie w systemie 

praktyk. 

 

 
 

Pkt. 5 powyższej instrukcji został opracowany przez Katarzynę Rożek, konsultanta ds. USOS. W 
przypadku dodatkowych pytań czy niejasności prosimy o kontakt: 
katarzyna.rozek@poczta.umcs.lublin.pl, tel. (81) 537-57-69.  

mailto:katarzyna.rozek@poczta.umcs.lublin.pl

