
1.1 Ogólny schemat funkcjonalności dla użytkownika Kandydat / Gość  

Kandydat / GośćKandydat / Gość

Możliwość 
przygotowania 

wydruków

Informacja o 
programach

Wyszukiwanie
Wstępna informacja 

o wydziałach
Wstępna informacja 

o Uczlni

 

1.2 Ogólny schemat funkcjonalności dla użytkownika Student 

StudentStudent

Utwórz plan 
studiów IPS/tutor 

Informacja o 
uzyskanych 

efektach

Możliwość 
przygotowania 

wydruków

Wyszukiwanie

Logowanie

Wstępna informacja 
o wydziałach

Informacja o 
programach

Wstępna informacja 
o Uczelni

 

1.3 Ogólny schemat funkcjonalności dla użytkownika Pracownik 

PracownikPracownik

Utwórz lub edytuj 
program

Wyszukiwanie
Wstępna informacja 

o wydziałach

Utwórz lub edytuj 
plan studiów IPS/

tutor

Możliwość 
przygotowania 

wydruków

Utwórz lub edytuj 
plan studiów 

modelowy

Logowanie

 

 



1.4 Informacja o programach, wydziałach i uczelni 

Informacja o programach, wydziałach i uczelniInformacja o programach, wydziałach i uczelni

Uczelniany Administrator SystemuUczelniany Administrator Systemu

Wybór roku 
akademickiego i 

jednostki 

Wybór zakresu 
aktualizacji

Edycja wybranych 
istniejących treści

Stworzenie nowych 
treści

Zatwierdzenie 
publikacji treści

Publikacja

Wydruk

 

1.5 Tworzenie i edycja programu: Pracownik – opracowanie programu 

Pracownik - opracowanie programuPracownik - opracowanie programu

Kierownik ProgramuKierownik Programu Uczelniany administrator systemuUczelniany administrator systemu

Logowanie

Utwórz lub wybierz 
program

Nadanie kodu 
roboczego 

programu (jeśli 
brak)

Uzupełnienie opisu 
programu

Modelowy plan 
studiów (odwołanie 
do odpowiedniego 

schematu)

Zapisanie wersji 
roboczej

Przygotowanie 
wydruku PDF

Wnioskowanie o 
zmianę i/lub 
akceptację

Publikacja programu
Nadanie kodu 

programu

Zablokowanie 
programu

Akceptacja po 
weryfikacji

Zakończenie

Sprawdzenie poprawności 
programu/wytyczne PRK i 
regulacji wewnętrznych i 

zewnętrznych/KRK

Administrator 
systemu

 

 



1.6 Pracownik – opracowanie planu 

Pracownik - opracowanie planuPracownik - opracowanie planu

PracownikPracownik

Dodanie efektów 
kierunkowych

Utwórz lub wybierz 
plan roboczy

Nadanie kody/
identyfikatora/

nazwy roboczego 
planu (nowy)

Stworzenie, podgląd 
roboczego planu 

studiów

Przypisanie 
specjalności

Utworzenie etapów 
studiów

Macierz pokrycia 
efektów

Zapisanie wersji 
roboczej

Przygotowanie 
wydruku pdf

Dodawanie, 
usuwanie 

przedmiotów

Wybór istniejących 
przedmiotów

Tworzenie nowych 
przedmiotów 

roboczych 
(odwołanie do 
przedmioty)

Dodawanie, 
usuwanie grup 
przedmiotów

Informacja o 
poprawności programu/
wytyczne MNiSW/KRK

 



1.7 Tworzenie i edycja przedmiotu – Kierownik programu  

Kierownik programuKierownik programu

Logowanie 
CAS

Określenie cyklu 
realizacji

Wybór 
koordynatora 
przedmiotu

Obecny przedmiot

Nadanie kodu 
przedmiotu, nazwy, 

języka, kodów 
jednostek: dawca - 

biorca

Nowy

Zablokowanie/
odblokowanie edycji 

przedmiotu oraz 
wybranych grup 
opisów z edycji 
przedmiotów

Wybór cyklu

Przypisanie danych 
w cyklu realizacji 

przedmiotu
Forma zajęć

Ogólna 
charakterystyka 

przedmiotu
Edycja przedmiotu

Wybór przedmiotu

Zatwierdzenie do 
publikacji i 

opublikowanie

Archiwizacja wersji 
zablokowanej/
odblokowanej

Wybranie  
zablokowanej/
odblokowanej 

wersji

Porównanie wersji 
ostatniej i 

poprzedniej

Wybór przedmiotu 
czy wyszukanie

Wyszukanie 

Wylogowanie 
CAS

Czy nowy czy obecny 
przedmiot?

 

 



1.8 Tworzenie i edycja przedmiotu – koordynator przedmiotu 

Koordynator przedmiotuKoordynator przedmiotu

Wybór przedmiotu 
czy wyszukanie

Logowanie 
CAS

Sposób 
prowadzenia zajęć

Nakłady pracy 
studenta

Wersja robocza 
przedmiotu

Wymagania 
wstępne formalne/

Poprzedniki

Efekty kształcenia 
dla przedmiotu

Informacje 
dodatkowe

Wybór cyklu

Wyszukanie 

Wybór przedmiotu

Wylogowanie 
CAS

 

1.9 Tworzenie i edycja indywidualnego planu studiów (tutorski) 

Uruchomienie przedmiotów ISP tutorskiUruchomienie przedmiotów ISP tutorski

Wydziałowy administrator systemu – uruchomienie 
przedmiotów  IPS/tutorski

Wydziałowy administrator systemu – uruchomienie 
przedmiotów  IPS/tutorski

Tutor - uruchomienie 
przedmiotów  IPS/tutorski

Tutor - uruchomienie 
przedmiotów  IPS/tutorski

Student - uruchomienie 
przedmiotów  IPS/tutorski

Student - uruchomienie 
przedmiotów  IPS/tutorski

Logowanie

Analiza 
obciążenia 

przedmiotów 
tutorskich (liczba 

osób 
zainteresowanych 

przedmiotami)

Zakończenie

Akceptacja 
uruchamianych 
przedmiotów

Infromacja o 
decyzji

Informacja o 
decyzji

poprawa planu 
IPS/tutorski 

(kolejna iteracja)

Wybranie 
programu 

tutorskiego

Przygotowanie 
listy studentów

Blokada planu 
IPS/tutorski

Skopiowanie 
planu do USOSa

 

 



1.10 Asystent WKU – Tworzenie i edycja programu IPS / tutorski 

Asystent WKU - Tworzenie i edycja programu IPS/tutorskiAsystent WKU - Tworzenie i edycja programu IPS/tutorski

Student- utworzenie  IPSStudent- utworzenie  IPS Tutor - utworzenie IPSTutor - utworzenie IPS Wydziałowy administrator systemu - utworzenie IPSWydziałowy administrator systemu - utworzenie IPS

Logowanie

Wybór programu 

Zakończenie

Wybór/
stworzenie planu 

tutorskiego

Sprawdzenie 
macierzy pokrycia

Zapisanie wersji 
roboczej

Sprawdzenie poprawności 
programu/wytyczne 

MNiSW/KRK

Tak

Nie

Akceptacja planu
Wyświetlenie 

planu
Tak

Nie

Komentarz

Akceptacja planu
Wyświetlenie 

planu
Tak

Nie

Komentarz

Sprawdzenie 
macierzy pokrycia

Sprawdzenie 
poprawności programu/
wytyczne MNiSW/KRK

Publikacja 
wstępna planu 

tutorskiego 
jednego studenta

Zakończenie

Wybór planu 
modelowego

Edycja planu 
tutorskiego

Sprawdzenie 
macierzy pokrycia

Sprawdzenie 
poprawności 

programu/wytyczne 
MNiSW/KRK

Wybór 
przedmiotów



1.11 Asystent WKU – Student. Weryfikacja efektów 

Asystent WKU - Student - weryfikacja efektówAsystent WKU - Student - weryfikacja efektów

Student / Wydziałowy administrator systemuStudent / Wydziałowy administrator systemu

Wybór 
domyślnego 

programu

Logowanie CAS

Lista 
programów

Wyszukanie 
programu

Plan studiów
Wybór 

studenta 
(dziekan)

Wykaz ocen i 
statusu 

zaliczenia

Lista 
przedmiotów 
przypisanych 
do programu

Lista 
zamienników 

Lista efektów 
pokrytych 

przez 
zaliczone  

przedmioty

Lista efektów 
pokrywanych 

przez 
aktualnie 

realizowane 
przedmioty

Lista efektów 
brakujących 

efektów 

Wyszukanie 
przedmiotu

Wydruk do 
pdf 

Informacja o 
możliwości 

zapisów 
(powiązanie z 
zapisami na 
przedmioty)

Wylogowanie CAS

 


