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Uniwersytet Warszawski, podobnie jak uczynił o to ju
�

dawno wiele innych uczelni, musi  zaprz� c komputery do wspomagania
organizacji studiów w skali cał ej instytucji. Brak narz� dzi do przetwarzania informacji zwi� zanych z ró

�
norodnymi formami studiów nie

tylko obci� � a administracj� akademick� i zawodow� , ale tak
�
e stanowi barier� ilo � ciowego i jako� ciowego rozwoju dział alno� ci

dydaktycznej Uniwersytetu. Nowoczesny system informatyczny powinien umo
�
liwi � rozpowszechnienie na szersz� skal�

indywidualizacji programów studiów.

·Co to jest USOS?

Uniwersytecki System Obsł ugi Studiów to oprogramowanie komputerowe zawiaduj� ce  informacjami zwi� zanymi z organizacj� studiów
na uczelni, udost� pniaj� ce dane w formie odpowiedniej dla nauczycieli, studentów i administracji; sł u

� � ce do automatyzacji wielu
pracochł onnych czynno� ci administracyjnych. Sercem USOS-a jest baza danych gromadz� ca wszystkie potrzebne informacje, wykonana
przy pomocy oprogramowania firmyOracle. Bezpo� rednio do tej bazy mo

�
na mie� dost� p jedynie z wybranych komputerów

administracji i wy��� cznie w ramach uprawnie� nadanych konkretnemu pracownikowi. Pozostali u
�
ytkownicy maj� dost� p do informacji

udost� pnianych z pomocniczej bazy poprzez strony Internetowe.  Dane s� aktualizowane poprzez komunikacj� obu baz. Niektóre
informacje (katalogi przedmiotów i programów studiów) s� dost� pne dla wszystkich internautów. Inne, np. dotycz� ce rejestracji na
przedmioty lub ocen otrzymanych przez poszczególnych studentów, s� dost� pne tylko dla uprawnionych u

�
ytkowników (student ogl� da

swoje oceny; nauczyciel oceny wszystkich studentów z prowadzonych przez siebie zaj��� ).

USOS skł ada si� z kilku moduł ów (katalogów), odpowiadaj� cych podstawowym elementom organizacji studiów:

Ewidencja osóbzawieradane  dotycz� ce osób bior� cych udział w procesie dydaktycznym, a wi� c studentów i nauczycieli.  Ka
�
dy student

jest przypisany do okre� lonego programu studiów i w bazie znajduj� si� peł na historia jego edukacji.  USOS zawiera tak
�
e pewne dane o

nauczycielach akademickich, zwi� zane z prowadzonymi przez nich zaj� ciami.  Informacje o nauczycielach  istotne dla studentów (np.
stopnie i tytuł y naukowe, dziedzina zainteresowa� , godziny konsultacji itp.), mog� by� automatycznie dost� pne na stronach WWW.

Katalog przedmiotównauczanych na Uniwersytecie jest podstawowym	 ródł em informacji o prowadzonych przedmiotach i
wchodz� cych w ich skł ad zaj� ciach. Katalog daje mo

�
liwo �
� aktualizacji informacji bezpo� rednio przez jednostki prowadz� ce

poszczególne przedmioty. Posiada równie
�

wiele mo
�
liwo � ci klasyfikacji przedmiotów (np. obowi� zkowe dla danego kierunku,

ogólnouniwersyteckie itp.) oraz jest wyposa
�
ony w narz� dzia do wyszukiwania wedł ug rozmaitych kryteriów (np. zaj��� prowadzonych

przez ulubionego wykł adowc� lub przedmiotów zawieraj� cych pewne sł owa kluczowe w tytule lub w opisie).

Katalog programów i dyplomów jestnajbardziej zł o
�
onym i nowatorskim fragmentem systemu.Zawiera informacje o wymaganiach,

które student musi speł ni� , aby otrzyma� okre� lony rodzaj dyplomu na danym kierunku studiów w zakresie pewnej specjalno� ci. Program
studiów to na ogół zestaw przedmiotów, praktyk, prac okresowych itp., które student musi zalicza� na poszczególnych etapach studiów.
Katalog programów i dyplomów jest zbudowany na bazie katalogu przedmiotów.
·
·Funkcje USOS-a

USOS prowadzi studenta od wst� pienia na jakiekolwiek studia na Uniwersytecie do momentu skre� lenia z listy studentów. Wszystkie
informacje wpisane do systemu pozostaj� w nim na zawsze, wraz z danymi dotycz� cymi kolejnych aktualizacji.  Identyfikatorem ka

�
dej

osoby w systemie jest numer PESEL lub w przypadku nie posiadania PESEL, inny numer identyfikacyjny nadany przez system. Po
wprowadzeniu danych osobowych studenta przyj� tego na studia i programu studiów (jednego lub wielu), mo

�
na automatycznie nada�

studentowi numer indeksu w okre� lonym formacie (np. przedziale numerów), przypisa� mu adres poczty elektronicznej oraz zapisa� go
na przedmioty obowi� zkowe wymagane na I roku. Je� li program studiów przewiduje mo

�
liwo �
� wyboru przedmiotów, to student mo

�
e

znale	�� informacje o nich w Katalogu Przedmiotów, na ogólnodost� pnych stronach w Internecie. Po podaniu swojego identyfikatora i
hasł a student mo

�
e zapisa� si� na wybrane przedmioty i uzyska� informacje czy został zakwalifikowany (np. w wyniku konkursu� rednich

ocen).  Nauczyciel prowadz� cy zaj� cia mo
�
e poprzez Internet otrzyma� list � studentów oraz protokoł y kolokwiów i egzaminu. Mo

�
e

wystawia� oceny na bie
� � co przez Internet i podpisa� tylko gotowy wydruk protokoł u.  USOS pozwala na zrezygnowanie z wielu

elementów komplikuj� cych obsł ug� spraw studenckich. Oceny z przedmiotów mog� by� dost� pne dla dziekanatu i dla studenta niemal
natychmiast po wprowadzeniu ich przez egzaminatora– indeks sprowadza si� do roli “ ksi� � ki pokwitowa� ” , nie musi odgrywa�
podstawowej roli przy rozliczaniu studenta. Na podstawie ocen zgromadzonych w bazie danych, które student mo

�
e ogl� da� przez

Internet, oprogramowanie potrafi zaproponowa� dziekanowi decyzje o zaliczeniu semestru lub roku studiów. USOS mo
�
e tak

�
e sł u

�
y�

do obsł ugi pomocy socjalnej oraz odpł atno� ci za studia.

Sł owo“ Uniwersytecki” w nazwie systemu oznacza,
�
e baza danych dla cał ej uczelni powinna by� jedna i zosta� zainstalowana na

komputerze utrzymywanym centralnie, do którego poszczególne jednostki maj� zdalny dost� p przez sie� . Ma to szczególne znaczenie
wobec rosn� cej liczby studentów pobieraj� cych nauk� na ró

�
nych wydział ach i zwi� zanymi z tym trudno� ciami w przepł ywie informacji

na papierze. Nale
�
y podkre� li � ponownie,

�
e nie ka

�
dy u

�
ytkownik ma dost� p do wszystkich danych; przeciwnie, dla ka

�
dego

u
�
ytkownika jego rola–a wi� c dane, które mo

�
e ogl� da� lub modyfikowa� –jest indywidualnie okre� lana. Na poziomie centralnym

umieszczane s� sł owniki, które sł u
� � wszystkim jednostkom, takie jak np. spis miejscowo� ci z kodami pocztowymi, banków; rodzajów,

systemów i kierunków studiów, kody dziedzin wg SOCRATES-a itp.

·TEMPUS-NET–USOS

USOS powstał w latach 2000-2001 na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW w ramach projektu  NET, finansowanego do

31.21.2001 z brukselskichrodków programu TEMPUS. Udział owcami projektu był y wszystkie polskie uniwersytety.  Koordynatorem
programu był dr hab.  Marek Kowalski, do niedawna profesor na Wydziale MIM, obecnie dziekan i profesor  Wydział u
Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Kardynał a Stefana Wyszyskiego.  Kierownikiem produkcji  USOS jest dr Janina
Mincer-Daszkiewicz–prodziekan Wydział u MIM ds. organizacji i informatyzacji. Oprogramowanie został o wykonane przy udziale
pracowników, doktorantów i studentów WMIM. Rozmaite fragmenty systemu był y tematami kilku prac dyplomowych z informatyki.
Dokumentacjprojektu mona znale na stroniehttp://www.mimuw.edu.pl/NET, a cz po wi cona USOS-owi jest dostpna pod
adresemhttp://www.mimuw.edu.pl/USOS.
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adresemhttp://www.mimuw.edu.pl/USOS.

Najwa
�
niejszym naszym partnerem zagranicznym  był o konsorcjum szwedzkich uczelni LADOK, zajmuj� ce si� przygotowaniem i

eksploatacj� oprogramowania wspomagaj� cego organizacj� dydaktyki w 35 szwedzkich szkoł ach wy
�
szych. Dane z tych wszystkich szkół

s� przechowywane i przetwarzane na 7 serwerach utrzymywanych przez LADOK,  biura poszczególnych uczelni maj� do nich dost� p
przez  sie� . Niedawno LADOK otrzymał zadanie opracowania oprogramowania sł u

� � cego do zapisów na studia  we wszystkich
szwedzkich uczelniach pa� stwowych.

·Wdra
�
anie, utrzymanie i rozwijanie USOS-a

USOS  jest  wykorzystywany od roku w codziennej pracy Sekcji Studenckiej Wydział MIM. Wprowadzenie systemu wi� zał o si� z
konieczno� ci� sprecyzowania wielu elementów organizacji studiów.  Do bazy USOS-a  wprowadzono dane dotycz� ce studentów,
nauczycieli, przedmiotów oraz programów studiów. System generuje wiele dokumentów (np. listy studentów, protokoł y egzaminacyjne
itp.).  Po wprowadzeniu danych o zaliczeniach USOS proponuje decyzje dotycz� ce zaliczenia poszczególnym studentom roku studiów,
bez potrzeby

�
mudnego wertowania indeksów, protokoł ów i kart egzaminacyjnych. Do ogólnodost� pnej, internetowej cz� � ci systemu

mo
�
na zajrze� pod adresemhttp://usosweb.mimuw.edu.pl. USOS jest równie

�
wdra

�
any przez Wydział Matematyki i Informatyki

UniwersytetuŁódzkiego oraz przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynał a Stefana Wyszy� skiego.

Zamiar wdro
�
enia USOS-a zgł osił y Wydział Fizyki i Wydział Nauk Ekonomicznych UW. Szkoł a J� zyków Obcych UW zamierza

wykorzysta� USOS do rejestracji studentów na lektoraty. W tym celu do systemu musz� zosta� wprowadzone dane kilkunastu tysi� cy
studentów, co mo

�
e by� milowym krokiem w zast� pieniu dotychczasowego albumu studentów prowadzonego na fiszkach w Biurze

Spraw Studenckich  przez elektroniczny album studentów UW, b� d� cy fragmentem USOS-a.  Wdra
�
anie USOS-a w skali uczelni mo

�
e

by� stopniowe. Jedne jednostki mog� korzysta� z systemu w w� � szym zakresie (np. z ewidencji studentów i katalogu przedmiotów), a
inne w szerszym (automatyczne zaliczanie).

Nale
�
y podkre� li � , � e wprowadzenie USOS-a do u

�
ytku w jednostce jest powa

�
nym wyzwaniem dla administracji akademickiej i

zawodowej.  Zainstalowanie  odpowiednich komputerów na stanowiskach pracy osób korzystaj� cych z systemu oraz oprogramowania jest
tylko pierwszym i zapewne nie najbardziej pracochł onnym krokiem. System został zaprojektowany tak, aby mógł by� dostosowany do
bardzo ró

�
nych  rozwi� za� organizacyjnych. Utarte procedury i przyj� te formaty przechowywania danych powinny  zosta�

przeanalizowane i przeł o
�
one na j� zyk zrozumiał y dla systemu. Nast� pnym krokiem jest  wprowadzenie danych do USOS-a. Jest to

stosunkowo proste je� li chodzi o dane osobowe studentów i pracowników oraz przedmioty prowadzone przez jednostk� . Zadaniem
znacznie trudniejszym jest opisanie w USOS-ie  programów studiów, tak aby był o mo

�
liwe dokonywanie automatycznego zaliczania

semestrów lub lat studiów.  System wymaga oczywi� cie bie
� � cego utrzymania i konserwacji, co  powinno sta� si� zadaniem odpowiedniej

jednostki ogólnouczelnianej lub nawet mi� dzyuczelnianej.

USOS z pewno� ci� nie jest tworem zamkni� tym – mo
�
e i powinien by� nadal rozwijany, tak aby jak najlepiej zaspakaja� potrzeby

u
�
ytkowników. USOS mógł by sł u

�
y� do analizy danych maj� cej na celu polepszenie jako� ci procesu dydaktycznego– np. badania

rozkł adu ocen z poszczególnych przedmiotów i w rozmaitych grupach studentów.

Pozostaje kwestia otwarta jak prace te b� d� zorganizowane i finansowane. Uniwersyteckie Porozumienie Informatyczne, skupiaj� ce
wszystkie polskie uniwersytety, nosi si� z zamiarem powoł ania konsorcjum, podobnego do szwedzkiego LADOK-u.  Potrzeby UW, jako
uczelni najbardziej zaawansowanej we wprowadzaniu USOS-a, b� d� zapewne wyprzedza� potrzeby ewentualnych innych uczestników
konsorcjum. W zwi� zku z zako� czeniem programu NET jest pilnie potrzebne ustalenie zasad finansowania rozwoju i upowszechnianiu
USOS-a w naszej uczelni i zasad  współ dział ania jednostek bior� cych w tym udział .


