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KONTAKT: 

 

Administratorzy Systemu: 
Marta Wolińska  
Magdalena Kuczyńska 
tel. (81) 537-58-79 
e-mail: administrator.praktyki@umcs.pl 

Kontakt do Zespołu USOS: 
tel. (81) 537-57-69 
e-mail: usos@umcs.pl 
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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 wspólny 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 „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 przy logowaniu się do 

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

Systemu Obsługi Praktyk już jako „zalogowany użytkownik”: 
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Prosimy nie korzystać z dotychczasowego sposobu logowania (pozostał on widoczny w 

systemie wyłącznie na potrzeby pracy administratorów): 

 
 

 

 

Po zalogowaniu do aplikacji systemu Użytkownik uzyskuje dostęp do Panelu Zarządzania. 
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Po kliknięciu w ikonę „Panel Zarządzania” Użytkownik uzyskuje dostęp do Menu, które 

składa się z zakładek: 

 

 Lista praktyk 

 Lista zgłoszeń do praktyk 

 Powiadomienia 

 Dokumentacja praktyki 

 Studenci 

 Analizy 

 Dane 

 Ankiety 

 Archiwum praktyk 

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

została nadana mu odpowiednia rola w systemie (uprawnienia). W takiej sytuacji należy 

skontaktować się z administratorem systemu i zwrócić się o nadanie odpowiedniej roli w 

systemie (w tym przypadku dostępu do Modułu Opiekun)- administrator.praktyki@umcs.pl 

korzystając z przeznaczonego do tego „Formularza nadawania uprawnień” dostępnego do 

pobrania na stronie głównej systemu w zakładce „Do pobrania”.  

 
 

 

 

 

 

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

2.1  Akceptacja lub odrzucenie zgłoszenia praktyki (+ możliwości edycji w 
„Module studenta”) 

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 uczelniany adres e-mail) o nadaniu mu odpowiednich uprawnień w Systemie 

Obsługi Praktyk. 

 

Następnie: 

1) Pracownik dziekanatu przypisuje studentów do odpowiednich Opiekunów praktyk. 

2) Student otrzymuje powiadomienie mailowe z nazwiskiem Opiekuna, do którego 

został przypisany. 

3) Student zapisuje się na praktykę w systemie. 

4) Opiekun praktyk otrzymuje powiadomienie mailowe, że w systemie pojawiło się 

nowe zgłoszenie praktyki do akceptacji. 

 

Aby Opiekun mógł zaakceptować bądź odrzucić zgłoszoną przez studenta praktykę należy: 

1. W Module Opiekun w bocznym menu wybrać „Listę zgłoszeń do praktyk”, 

2. W menu poziomym zaznaczyć zakładkę „Do akceptacji”: 

 
 

Po przejściu do zakładki „Do akceptacji” wyświetli się lista wszystkich zgłoszonych praktyk, 

które wymagają akceptacji Opiekuna. 
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Gdy lista zgłoszeń będzie długa można wspomóc się dodatkowym wyszukiwaniem. 

Użytkownik ma możliwość wyszukania studenta po nazwisku, imieniu czy numerze albumu. 

Wyszukiwanie należy zatwierdzić ikoną „Filtruj”. 

 

 
Po prawej stronie wyświetli się nazwisko studenta wraz z terminem praktyki, nazwą 

Praktykodawcy oraz czerwonym alertem „Do akceptacji”. 

W kolejnym kroku należy wybrać klawisz „Szczegóły”: 
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Wyświetli się okno ze szczegółami dotyczącymi zgłoszonej do akceptacji praktyki: 

 

 
 Kierunek studiów i dane Opiekuna- w większości przypadków studentowi pojawi się 

rozwijana lista, na której będą widniały studiowane kierunki + przypisani Opiekunowie 

praktyk, student wybiera z listy odpowiednią opcję, 

 Przedmiot – w większości przypadków studentowi pojawi się rozwijana lista, na której 

będą widniały dane poszczególnych przedmiotów praktycznych w układzie „nazwa 

przedmiotu, rok/semestr zaliczenia przedmiotu, kod przedmiotu”, student wybiera z 

listy odpowiedni przedmiot, 

 Rodzaj praktyki – student wybiera z listy właściwy rodzaj praktyki, 

 Realizacja praktyki bez dziennika praktyk- zaznaczenie tej opcji pozwala na realizację 

praktyki bez dziennika praktyk (opcja uzupełniania dziennika nie pojawi się na żadnym 

etapie realizacji praktyki),  

Uwaga! Na Wydziale Ekonomicznym, Politologii i Dziennikarstwa oraz Prawa i 

Administracji wszystkie praktyki są realizowane bez dziennika praktyk, dlatego też w 

Systemie opcja „bez dziennika” jest w tych przypadkach zaznaczana automatycznie. 
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 Sposób realizacji praktyki- student ma do wyboru kilka możliwości dotyczących sposobu 

realizacji swojej praktyki: 

Praktyka wynikająca z planu praktyk: 

Ze standardową deklaracją/umową Uczelni- dokument będzie generowany 

automatycznie z systemu przez Dziekanat na podstawie wprowadzonych do systemu 

danych przez studenta (student nie ma możliwości wygenerowania jej samodzielnie), 

o deklaracją- standardowo stosowany dokument przy realizacji praktyki, podpisywany 

pomiędzy studentem a Praktykodawcą, 

o umową- dokument stosowany jedynie w przypadkach, gdy niemożliwe jest 

zastosowanie deklaracji ze względu na wewnętrzne regulacje Praktykodawcy, 

umowa podpisywana jest pomiędzy Uczelnią a Praktykodawcą, 

o z umową ramową Uczelni- stosowana w sytuacji, gdy Uczelnia zawiera z 

Praktykodawcą jedną umowę ramową dotyczącą realizacji większej ilości praktyk, 

skan podpisanej umowy ramowej każdorazowo załączany jest do systemu przez 

Dziekanat, 

o z indywidualną umową Praktykodawcy – gdy Praktykodawca korzysta z własnych 

wzorów umów, student jest zobowiązany załączyć plik z worem umowy na etapie 

zgłaszania swojej praktyki w systemie, wzór takiej umowy przed podpisaniem 

powinien być sprawdzony i zaparafowany przez radcę prawnego, 

o Praktyka zaliczona na innej podstawie- z tej opcji mogą skorzystać studenci, którzy 

otrzymali zgodę np. na zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia u Pracodawcy. 

 Czas trwania praktyki- student zaznacza orientacyjne daty realizacji praktyki (ma 

również możliwość wprowadzenia dat wstecznych) oraz wpisuje ilość godzin/tygodni, 

 Praktykodawca zagraniczny - zaznaczany w przypadku, gdy Praktykodawcą będzie firma, 

której siedziba znajduje się poza granicami Polski (w tym przypadku znika pole do 

uzupełnienia numeru NIP), 

 NIP Praktykodawcy- w przypadku gdy zostanie wprowadzony numer NIP istniejącego już 

w bazie Praktykodawcy system zaciągnie jego dane automatycznie z bazy wraz z danymi 

wszystkich oddziałów (o ile zostały wprowadzone wcześniej do bazy), 

UWAGA! Dane Praktykodawcy po zakończonej praktyce są wysyłane do Usosa, a 

następnie migrowane do suplementu do dyplomu, dlatego ważnym jest, by były one 

wprowadzone do systemu poprawnie (w przypadku konieczności ich edycji należy 

kontaktować się bezpośrednio z administratorem). 

 Oświadczenie o posiadaniu wykupionego ubezpieczenia NNW- nie jest to pole 

obowiązkowe do zaznaczenia, nie mniej jednak Regulamin Studiów oraz wewnętrzne 

procedury wydziałowe dotyczące realizacji praktyk zobowiązują studenta do wykupienia 

takiego ubezpieczenia (opcja edytowalna w późniejszych etapach). 

 Oświadczenie o kontakcie z osobami małoletnimi podczas praktyk- dotyczy tylko tych 

studentów, którzy podczas swoich praktyk będą mieli kontakt z osobami małoletnimi 

(do 18 r.ż.). W takiej sytuacji Opiekun praktyk, przed akceptacją realizacji praktyki 

powinien zweryfikować studenta w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle 

Seksualnym. 
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 Miejsce odbywania praktyk- pole to jest uzupełniane automatycznie danymi 

Praktykodawcy wpisanymi przez studenta. Dane te student zmienia tylko w sytuacji, gdy 

praktyka w rzeczywistości realizowana jest w innym miejscu (np. umowa – zgodnie z 

wymogami- została podpisana z Prokuraturą Okręgową, student natomiast odbywa 

praktyki w Prokuraturze Rejonowej, w takiej sytuacji miejscem odbywania praktyk 

będzie Prokuratura Rejonowa). Pole to w kolejnych etapach jest polem edytowalnym 

dla studenta. 

 

Po przeanalizowaniu danych zawartych w zgłoszeniu Opiekun akceptuje bądź odrzuca 

praktykę klikając w jeden z klawiszy: „Akceptuj wybór praktyki” lub „Odrzuć praktykę”. 

 

Aby odrzucić zgłoszenie praktyki należy: 

1. Wybrać „Odrzuć praktykę”, 

2. Wybrać przyczynę odrzucenia praktyki z listy (w przypadku wyboru opcji „inna” 

Opiekun będzie mógł samodzielnie wpisać powód odrzucenia i/lub dalsze sugestie 

dla studenta: 

 
3. Na koniec akcję należy zatwierdzić klawiszem „Potwierdź odrzucenie praktyki”. 

 

UWAGA! Odrzucenie zgłoszenia praktyki powoduje cofnięcie studenta do poprzedniego 

etapu, w którym może on wyedytować dane swojej praktyki. 

Edycja Praktykodawcy: możliwa będzie jedynie w sytuacji, gdy zostanie on wprowadzony do 

bazy przez studenta po raz pierwszy. Oznacza to, że nie będzie możliwe wyedytowanie 

danych Praktykodawcy, u którego inni studenci realizują bądź zrealizowali już praktyki (taką 

możliwość ma jedynie administrator systemu). W takim przypadku jedyną edytowalną daną 

będzie „Osoba upoważniona do podpisania deklaracji/umowy” po stronie Praktykodawcy. 

 

Po wprowadzeniu zasugerowanych przez Opiekuna zmian w swojej praktyce student 

ponownie wysyła swoje zgłoszenie do akceptacji Opiekuna. 
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Następnie: 

1)  Student otrzymuje powiadomienie mailowe o akceptacji zgłoszonej praktyki. 

2) Pracownik dziekanatu otrzymuje powiadomienie mailowe, że student ma 

zaakceptowaną praktykę w systemie i należy wygenerować dla niego odpowiedni 

dokument. 

3)  „Deklaracja/umowa” jest generowana i drukowana przez Pracownika dziekanatu, 

dopiero po jej wygenerowaniu system dopuszcza realizację praktyki i uzupełnianie 

dziennika praktyk przez studenta (na wcześniejszym etapie dziennik jest niewidoczny 

w Module studenta, a przy praktyce jest widoczny status „Przygotowanie 

deklaracji/umowy”). 

4) Student otrzymuje powiadomienie mailowe, że „deklaracja/umowa” została 

wydrukowana i należy ją odebrać. 

5) Student realizuje praktykę, uzupełnia dziennik praktyk i wysyła go do akceptacji 

Opiekuna. 
 

UWAGA!  

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

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

 Przedmiotu praktycznego (automatycznie z jego kodem i rokiem/semestrem 

realizacji) 

 rodzaju praktyki 

 sposobu realizacji (z dziennikiem czy bez) 

 czasu trwania 

 ilości godzin/tygodni 

 oświadczenia o posiadaniu wykupionego NNW 

 oświadczenia o kontakcie podczas praktyk z osobami małoletnimi 

 osoby upoważnionej do podpisania deklaracji/umowy 

 miejsca odbywania praktyk 

 Opiekuna ze strony Praktykodawcy 
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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: 

 

 

 
Widok w „Module studenta” 
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2.2 Akceptacja lub odrzucenie dziennika praktyk 

Aby móc zaakceptować bądź odrzucić przesłany przez studenta dziennik praktyk należy: 

1. W bocznym menu wybrać „Listę praktyk”, 

2. W menu poziomym zaznaczyć zakładkę „Dziennik do akceptacji”, 

3. Wyszukać nazwisko studenta i wybrać przy jego praktyce klawisz „Szczegóły”: 

 
 

Opiekun przechodzi do szczegółów praktyki, gdzie w dolnym widoku ekranu  

wyświetlą się poszczególne wpisy dziennika praktyk oraz dodane przez studenta załączniki. 

Po przeanalizowaniu treści zawartych w dzienniku oraz dodaniu ewentualnych komentarzy 

do wpisów (nie są obligatoryjne) Opiekun akceptuje dziennik praktyk klikając w „Akceptuj 

dziennik praktyk”: 

 

 
 

Uwaga! Opcja komentowania poszczególnych wpisów przez Opiekuna możliwa jest na 

każdym etapie uzupełniania dziennika praktyk- Opiekun ma więc podgląd uzupełnianego 

przez studenta dziennika i może na bieżąco zgłaszać w systemie swoje uwagi (również przed 

wysłaniem dziennika do akceptacji). 
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Student otrzymuje powiadomienie mailowe o zaakceptowaniu dziennika praktyk przez 

Opiekuna. 

 

Opiekun ma również możliwość odrzucenia dziennika praktyk, jeżeli nie spełnia on wymagań 

formalnych czy wymaga doprecyzowania poszczególnych zapisów. Po kliknięciu w klawisz 

„Odrzuć dziennik praktyk” pojawi się  dodatkowe okno, w którym należy wybrać przyczynę 

odrzucenia: 

 

 
 

Wybranie opcji „Inna” pozwoli Opiekunowi wpisać własną przyczynę odrzucenia dziennika 

praktyk oraz dodania ewentualnych uwag/sugestii dla studenta: 

 
 

Czynność należy zatwierdzić klawiszem „Potwierdź odrzucenie dziennika praktyk”. Student 

otrzyma powiadomienie mailowe o odrzuceniu dziennika wraz z powodem jego  odrzucenia,  

tym samym praktyka studenta zostanie cofnięta w systemie do kroku poprzedniego, w 

którym będzie on mógł nanieść stosowne poprawki, a nastepnie ponownie przesłać dziennik 

do akceptacji swojemu Opiekunowi. 
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2.3 Zaliczenie praktyki i wystawienie oceny 

Po otrzymaniu akceptacji dziennika student przechodzi do kolejnego etapu, w którym ma 

możliwość przesłania na e-mail bądź załączenia do systemu dokumentów, na podstawie 

których praktyka będzie mogła zostać ostatecznie zaliczona i oceniona przez Opiekuna. 

 

W „Module studenta” panel ten wygląda w następujący sposób: 

 
Widok w „Module Student” 

 

Wyjaśnienie funkcjonalności dostępnych w „Module studenta”: 

 

1. Wyślij do Praktykodawcy: 

a) „Dziennik praktyk- część A”- kliknięcie w ten klawisz spowoduje wygenerowanie 

z systemu dziennika w formacie PDF (bez części B, czyli zaświadczenia o odbytej 

praktyce) i wysłanie go do Opiekuna ze strony Praktykodawcy na podany 

wcześniej w systemie adres e-mail.  

b) „Zaświadczenie o odbytej praktyce- część B”- po kliknięciu w tę ikonę wyświetli 

się lista dokumentów (lub wcześniej lista kategorii, np. kierunków), z której 

należy wybrać dokument odpowiadający realizowanej przez studenta praktyce 

(pliki są odpowiedni opisane np. nazwami kierunków, stopniami). Po wyborze 

odpowiedniego dokumentu system automatycznie prześle go na adres e-mail 

Opiekuna ze strony Praktykodawcy, o ile został on wcześniej wpisany przez 

studenta w odpowiednim polu. 

 

UWAGA! 

Wysłanie plików do Praktykodawcy będzie możliwe jedynie wtedy, gdy w szczegółach 

praktyki student uzupełni adres e-mail Opiekuna ze strony Praktykodawcy (pliki zostaną 

wysłane bezpośrednio na ten adres). Adres e-mail można uzupełnić w dowolnym momencie 

trwania praktyki, jednak nie później niż przed jej ostatecznym zaliczeniem i ocenieniem. 
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Widok w „Module Student” 

 

2. Wyślij do Opiekuna Praktyk UMCS: 

a) „Dziennik praktyk część A”- student może przesłać swojemu Opiekunowi ze 

strony UMCS dziennik praktyk w formie pliku na uczelniany adres e-mail. Pliki 

zostaną wysłane, ale nie będą widoczne w systemie w formie załączników. 

b) „Dodaj załączniki” i „Wyślij”- student może wysłać swojemu Opiekunowi z 

ramienia UMCS wszelkie wymagane do zaliczenia praktyki dokumenty (np. skan 

podpisanego przez Praktykodawcę zaświadczenia o odbytej praktyce) na 

uczelniany adres e-mail. Pliki zostaną wysłane, ale nie będą widoczne w systemie 

w formie załączników. 

3. Załącz pliki do systemu (opcja zalecana): 

„Dodaj załączniki” i „Wyślij”- dzięki tej opcji student może załączyć do systemu pliki 

wymagane do zaliczenia zrealizowanej praktyki. Załączone pliki widoczne są w 

„szczegółach praktyki” dla wszystkich Użytkowników (studenta, Opiekuna i 

dziekanatu) i przechowywane są wyłącznie w systemie, tzn. nie są wysyłane na e-

mail Opiekuna. 
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Opiekun zostanie poinformowany za pomocą dodatkowych niebieskich alertów jakie 

czynności wykonał student: 

 
 

Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych alertów: 

 „Dziennik praktyk wysłany do Praktykodawcy”- alert oznacza, że student wysłał 

elektroniczną wersję dziennika praktyk z systemu bezpośrednio do swojego 

Praktykodawcy, 

 „Dziennik praktyk wysłany do Opiekuna” - alert oznacza, że student wysłał 

elektroniczną wersję dziennika praktyk z systemu bezpośrednio na adres e-mail 

swojego Opiekuna ze strony UMCS, 

 „Zaświadczenie wysłane do Praktykodawcy” - alert oznacza, że student wysłał 

elektroniczną wersję zaświadczenia o odbytej praktyce (uzupełnionego o efekty 

kształcenia) bezpośrednio do swojego Praktykodawcy, 

 „Pliki załączone do systemu” - alert oznacza, że student załączył bezpośrednio do 

systemu załączniki wymagane do zaliczenia praktyki (nie będą one wysłane na adres 

e-mail Opiekuna ze strony UMCS). 

 

Jeżeli przy danej praktyce nie wyświetla się żaden z powyższych niebieskich alertów oznacza 

to, że student nie wykonał jeszcze żadnej z tych czynności. Dzięki temu narzędziu Opiekun 

widzi, które praktyki może już zaliczyć i ocenić. 

 

Dodatkowo, w panelu filtrowania znajduje się checkbox „Tylko praktyki z załączonymi 

plikami do systemu”. Dzięki niemu Opiekun może wyfiltrować w zakładce „do ocenienia” 

tylko te praktyki, do których studenci załączyli już wymagane dokumenty, by sprawniej móc 

je zaliczyć i ocenić. 

 

UWAGA! 

O tym jakie dokumenty oraz w jakiej formie student powinien przesłać czy dostarczyć 

Opiekunowi do zaliczenia mówią wewnętrzne procedury wydziałowe. 
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Opiekun na podstawie przesłanych bądź załączonych do systemu dokumentów  ocenia 

zrealizowaną praktykę oraz wystawia końcową ocenę w systemie. 

 

Aby ocenić praktykę należy: 

1. W menu bocznym wybrać „Listę praktyk”, 

2. W menu poziomym przejść do zakładki „Do ocenienia”, 

3. Wyszukać daną praktykę, np. po nazwisku czy numerze albumu studenta- wybór 

zatwierdzić klawiszem „Filtruj”, 

4. Kliknąć „Szczegóły” przy praktyce do ocenienia: 

 
 

W szczegółach praktyki, w dolnym polu ekranu znajduje się formularz do oceny praktyki. 

Jeżeli student załączył do systemu dokumenty zaliczające praktykę w wersji elektronicznej to 

pojawią się one w formie listy załączników w dolnym widoku ekranu. 

 

 
 

Opiekun wybiera z listy ocenę oraz wpisuje opinię w przeznaczonym do tego polu 

tekstowym (pole nieobowiązkowe), na koniec akcję zatwierdza poprzez kliknięcie w jedną z 

opcji: „Zapisz ocenę w systemie” lub „Wystaw ocenę i wyślij do USOS”. 
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 „Zapisz ocenę w systemie”- powoduje jedynie zapisanie informacji w systemie, 

zapisaną ocenę widzi tylko i wyłącznie Opiekun, a praktyka nadal ma status „do 

ocenienia” (ocena nie zostaje wysłana do Usosa), 

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

jej zapisanie oraz automatyczne wysłanie do systemu USOS wraz z danymi o 

praktyce. Praktyka otrzyma status „oceniona i zakończona”. Student oraz dziekanat 

otrzymają powiadomienie mailowe o wystawionej ocenie. 

 

UWAGA! Pracownik dziekanatu może w zastępstwie Opiekuna praktyk wystawić studentowi 

ocenę i opinię ze zrealizowanych praktyk. 

 

 „Notatnik Opiekuna” to opcja dodatkowa do prowadzenia własnych notatek, wpisane w 

tym polu treści nie wyświetlają się u pozostałych Użytkowników (tj. u studentów i w 

dziekanacie).  

„Sesja” to nic innego jak termin protokołu określony dla danego przedmiotu w USOS. Przy 

wystawianiu oceny należy wybrać numer odpowiedniego protokołu (przeważnie „1” to 

pierwszy termin na zaliczenie przedmiotu, a „2” to termin poprawkowy). 
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3. Różne sposoby realizacji praktyk 

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. 

 

3.1 Praktyka ze standardową deklaracją Uczelni 

Standardowym dokumentem potwierdzającym zawarcie porozumienia w sprawie realizacji 

praktyki jest Deklaracja, podpisywana każdorazowo przez Praktykanta oraz Praktykodawcę. 

Dokument przygotowywany jest przez Pracownika dziekanatu bądź inną wyznaczoną na 

Wydziale osobę do obsługi administracyjnej praktyk, na podstawie danych wprowadzonych 

przez studenta do systemu. 

O tym, jaki sposób realizacji praktyki wybrał student można dowiedzieć się na etapie 

akceptacji zgłoszenia praktyki (lub później w „Szczegółach praktyki”): 

 

 
 
Etapy realizacji praktyki ze standardową deklaracją Uczelni: 

1. Student wprowadza do systemu nową praktykę i wysyła ją do akceptacji Opiekuna 

praktyk. 

2. Opiekun akceptuje zgłoszenie praktyki. 

3. Dziekanat generuje i drukuje deklarację dla studenta. 

4. Student uzupełnia w systemie dziennik praktyk i wysyła go do akceptacji opiekuna  

(o ile dziennik jest wymagany na danym wydziale). 

5. Opiekun akceptuje dziennik praktyk. 

6. Student przekazuje dokumenty zaliczające praktykę do zaopiniowania i podpisu 

Praktykodawcy (zgodnie z procedurami obowiązującymi na danym wydziale). 

7. Student przekazuje Opiekunowi praktyk z ramienia Uczelni zaopiniowane i podpisane 

przez Praktykodawcę dokumenty zaliczające (zgodnie z procedurami obowiązującymi 

na danym wydziale). 

8. Opiekun praktyk wystawia ocenę ze zrealizowanej przez studenta praktyki, ocena 

automatycznie jest przesyłana do systemu USOS wraz z danymi o praktyce. 

9. Student wypełnia ankietę w systemie. 
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3.2 Praktyka ze standardową umową Uczelni 

Praktyka może być realizowana na podstawie 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). 

O tym, jaki sposób realizacji praktyki wybrał student można dowiedzieć się na etapie 

akceptacji zgłoszenia praktyki (lub później w „szczegółach praktyki”): 

 

 
 
Praktyka jest realizowana w standardowy sposób, analogicznie jak w przypadku 

zastosowania standardowej Deklaracji. 

 

Etapy realizacji praktyki ze standardową umową Uczelni: 

1. Student wprowadza do systemu nową praktykę i wysyła ją do akceptacji Opiekuna 

praktyk. 

2. Opiekun akceptuje zgłoszenie praktyki. 

3. Dziekanat generuje i drukuje umowę dla studenta. 

4. Student uzupełnia w systemie dziennik praktyk i wysyła go do akceptacji opiekuna  

(o ile dziennik jest wymagany na danym wydziale). 

5. Opiekun akceptuje dziennik praktyk. 

6. Student przekazuje dokumenty zaliczające praktykę do zaopiniowania i podpisu 

Praktykodawcy (zgodnie z procedurami obowiązującymi na danym wydziale). 

7. Student przekazuje Opiekunowi praktyk z ramienia Uczelni zaopiniowane i podpisane 

przez Praktykodawcę dokumenty zaliczające (zgodnie z procedurami obowiązującymi 

na danym wydziale). 

8. Opiekun praktyk wystawia ocenę ze zrealizowanej przez studenta praktyki, ocena 

automatycznie jest przesyłana do systemu USOS wraz z danymi o praktyce. 

9. Student wypełnia ankietę w systemie. 
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3.3 Praktyka z umową ramową Uczelni 

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

z Praktykodawcą dotyczącą realizacji większej ilości praktyk. Dzięki takiemu rozwiązaniu 

wszystkie praktyki realizowane są na podstawie jednego dokumentu i nie ma konieczności 

każdorazowego generowania i drukowania deklaracji/umowy z systemu. 

 
 
Praktyka realizowana na podstawie takiej umowy przebiega analogicznie do dwóch 

poprzednich sposobów (tj. na podstawie standardowej deklaracji oraz umowy Uczelni).  

Jedyna różnica tkwi w sposobie przygotowania umowy, która nie jest generowana 

bezpośrednio z systemu na podstawie danych wprowadzonych przez studenta.  

Skan podpisanej umowy ramowej pomiędzy Uczelnią a Praktykodawcą dodaje do systemu 

Pracownik dziekanatu, po zaakceptowaniu zgłoszenia praktyki przez Opiekuna. Plik jest 

widoczny na każdym etapie realizowanej praktyki dla wszystkich 3 Użytkowników: studenta, 

Opiekuna i Pracownika dziekanatu. 

 

Etapy realizacji praktyki: 

1. Student wprowadza do systemu nową praktykę i wysyła ją do akceptacji Opiekuna 

praktyk. 

2. Opiekun akceptuje zgłoszenie praktyki. 

3. Dziekanat załącza do systemu skan podpisanej umowy ramowej. 

4. Student uzupełnia w systemie dziennik praktyk i wysyła go do akceptacji opiekuna  

(o ile dziennik jest wymagany na danym wydziale). 

5. Opiekun akceptuje dziennik praktyk. 

6. Student przekazuje dokumenty zaliczające praktykę do zaopiniowania i podpisu 

Praktykodawcy (zgodnie z procedurami obowiązującymi na danym wydziale). 

7. Student przekazuje Opiekunowi praktyk z ramienia Uczelni zaopiniowane i podpisane 

przez Praktykodawcę dokumenty zaliczające (zgodnie z procedurami obowiązującymi 

na danym wydziale). 

8. Opiekun praktyk wystawia ocenę ze zrealizowanej przez studenta praktyki, ocena 

automatycznie jest przesyłana do systemu USOS wraz z danymi o praktyce. 

9. Student wypełnia ankietę w systemie. 
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3.4 Praktyka z indywidualną umową Praktykodawcy 

Praktyka może zostać zrealizowana na podstawie umowy przygotowanej przez 

Praktykodawcę jeżeli ten nie wyraża zgody na zastosowanie standardowej deklaracji bądź 

umowy Uczelni.  

Wzór umowy jest załączany do systemu przez studenta na etapie zgłaszania swojej praktyki.  

 
 

Pracownik dziekanatu pobiera i uzupełnia dokument (przed jego ostatecznym podpisaniem 

dokument powinien być sprawdzony i zaparafowany przez radców prawnych UMCS), a  

Opiekun i student otrzymują powiadomienie mailowe o wygenerowaniu i podpisaniu 

umowy.  

W kolejnych etapach praktyka jest realizowana w standardowy sposób, analogicznie jak w 

przypadku zastosowania standardowej deklaracji czy umowy Uczelni. 

 

Etapy realizacji praktyki: 

1. Student wprowadza do systemu nową praktykę, dołącza wzór umowy 

Praktykodawcy  i wysyła ją do akceptacji Opiekuna praktyk. 

2. Opiekun akceptuje zgłoszenie praktyki. 

3. Dziekanat pobiera wzorcową umowę, uzupełnia i przekazuje do podpisu. 

4. Student uzupełnia w systemie dziennik praktyk (o ile jest wymagany na danym 

wydziale) i wysyła go do akceptacji opiekuna. 

5. Opiekun akceptuje dziennik praktyk. 

6. Student przekazuje dokumenty zaliczające praktykę do zaopiniowania i podpisu 

Praktykodawcy  (zgodnie z procedurami obowiązującymi na danym wydziale). 

7. Student przekazuje Opiekunowi praktyk z ramienia Uczelni zaopiniowane i podpisane 

przez Praktykodawcę dokumenty zaliczające (zgodnie z procedurami obowiązującymi 

na danym wydziale). 

8. Opiekun praktyk wystawia ocenę ze zrealizowanej przez studenta praktyki, ocena 

automatycznie jest przesyłana do systemu USOS wraz z danymi o praktyce. 

9. Student wypełnia ankietę w systemie. 
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3.5 Praktyka zaliczona na innej podstawie 

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

zatrudnienia u swojego Pracodawcy. W takiej sytuacji student na etapie zgłaszania praktyki 

załącza do systemu dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki, np. zaświadczenie o 

zatrudnieniu od Pracodawcy (zgodnie z procedurami obowiązującymi na danym wydziale).  

 

 
 

Jest to jedyny sposób realizacji praktyki, w którym student nie wprowadza do systemu 

żadnych danych Pracodawcy, a jedynie załącza skany dokumentów, na podstawie których 

praktyka będzie mogła być zaliczona i ostatecznie oceniona przez Opiekuna. 

 

Zatem w „szczegółach” praktyki będą widoczne jedynie dane studenta oraz załączniki: 

 
Etapy realizacji praktyki: 

1. Student wprowadza do systemu nową praktykę, dołącza odpowiednie dokumenty i 

wysyła ją do akceptacji Opiekuna praktyk. 

2. Opiekun akceptuje zgłoszenie praktyki. 

3. Opiekun akceptuje dokumenty zaliczające daną praktykę. 

4. Opiekun zalicza praktykę, wystawia ocenę ze zrealizowanej przez studenta praktyki, 

ocena automatycznie jest przesyłana do systemu USOS (w tym przypadku dane o 

praktyce nie są wysyłane do Usosa). 
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3.6 Praktyka realizowana bez dziennika praktyk 

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. 

 

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

dziennikiem praktyk lub bez. Jeżeli praktyka jest realizowana bez dziennika praktyk jedynym 

dokumentem potwierdzającym odbycie i zaliczenie praktyki jest Zaświadczenie o odbytej 

praktyce, które student na koniec wysyła za pośrednictwem systemu swojemu 

Praktykodawcy do zaopiniowania i podpisania (student może również przekazać dokument 

Praktykodawcy w tradycyjnej formie papierowej pobierając go wcześniej z zakładki 

„Dokumentacja praktyk”). 

 

Procedura realizacji praktyki bez dziennika przebiega analogicznie do wszystkich pozostałych 

sposobów realizacji praktyki z tą tylko różnicą, że zostaje całkowicie pominięty etap 

uzupełniania dziennika praktyk przez studenta tj.: 

1. Student wprowadza do systemu nową praktykę i wysyła ją do akceptacji Opiekuna 

praktyk. 

2. Opiekun akceptuje zgłoszenie praktyki. 

3. Dziekanat generuje i drukuje deklarację/umowę dla studenta. 

4. Student przekazuje dokumenty zaliczające praktykę do zaopiniowania i podpisu 

Praktykodawcy (zgodnie z procedurami obowiązującymi na danym wydziale). 

5. Student przekazuje Opiekunowi praktyk z ramienia Uczelni zaopiniowane i podpisane 

przez Praktykodawcę dokumenty zaliczające (zgodnie z procedurami obowiązującymi 

na danym wydziale). 

6. Opiekun praktyk wystawia ocenę ze zrealizowanej przez studenta praktyki, ocena 

automatycznie jest przesyłana do systemu USOS wraz z danymi o praktyce. 

7. Student wypełnia ankietę w systemie. 
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3.7 Praktyki pedagogiczne na Wydziale Humanistycznym (realizowane po 
projekcie „Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk 
pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS”) 

 

Praktyki pedagogiczne na Wydziale Humanistycznym są realizowane do roku 2020 zgodnie z 

kryteriami zapewnienia trwałości po projekcie „Przygotowanie i realizacja nowego programu 

praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym”, co oznacza, że w okresie tym 

studenci zobowiązani są do realizowania swoich praktyk na podstawie dokumentacji 

opracowanej i zatwierdzonej w wyżej wspomnianym projekcie. 

Studenci WH odbywający praktyki pedagogiczne czy metodyczno-przedmiotowe nie 

korzystają zatem ze standardowego szablonu dziennika praktyk uzupełnianego 

elektronicznie w Systemie Obsługi Praktyk, a z wzorców dokumentów opracowanych w w/w 

projekcie, określonych dla poszczególnych kierunków czy rodzajów praktyk (w tym 

określonych wzorów dzienników praktyk). 

UWAGA! 

Rok akademicki 2020/2021 jest rokiem przejściowym, w którym można kontynuować 

realizację praktyk na podstawie dokumentów wypracowanych w w/w projekcie, ale można 

również powrócić do standardowej realizacji praktyk w Systemie. 

 

Procedura realizacji praktyk pedagogicznych/ metodyczno-przedmiotowych w Systemie 

Obsługi Praktyk na podstawie dokumentacji wypracowanej w Projekcie: 

1. Student zakłada praktykę w systemie i wysyła ją do akceptacji Opiekuna (WAŻNE!- 

student powinien zaznaczyć „bez dziennika praktyk”). 

2. Opiekun akceptuje zgłoszenie praktyki w systemie. 

3. Dziekanat generuje deklarację/umowę dla studenta. 

4. Student pobiera z systemu dokumenty niezbędne do realizacji praktyki (z zakładki 

„dokumentacja praktyki”) i realizuje swoją praktykę. 

5. Student załącza do systemu skany wypełnionych i podpisanych dokumentów. 

6. Opiekun ocenia zrealizowaną praktykę w systemie, ocena jest automatycznie 

przesyłana do systemu USOS wraz z danymi o praktyce. 

7. Student wypełnia ankietę w systemie. 

 

Cała procedura realizacji praktyk odbywa się analogicznie jak w przypadku wszystkich 

pozostałych praktyk z tą tylko różnicą, że studenci Wydziału Humanistycznego (praktyk 

pedagogicznych i metodyczno-przedmiotowych): 

 nie korzystają z elektronicznego dziennika praktyk w systemie (muszą zaznaczyć 

opcję „bez dziennika praktyk”), 

 korzystają z dokumentacji opracowanej w ramach Projektu (dzienniki, zaświadczenia, 

karty pracy, kwestionariusze zajęć itp.), które są zamieszczone w zakładce 

„Dokumentacja praktyki”. 
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Zakładka „Dokumentacja praktyki”, w której jest wyświetlona lista plików (każdy z nich ma 

status „do pobrania”): 

 

1. „Lista regulaminów”- zawiera wszelkie procedury, programy praktyk obowiązujące 

na Wydziale Humanistycznym; 

 
 

2. „Lista załączników”- zawiera wzory dokumentów obowiązujących na Wydziale 

Humanistycznym, w tym dokumentację praktyk przedmiotowo-metodycznych dla 

poszczególnych kierunków (spakowane pliki .zip) oraz jednakową dokumentację 

praktyk ogólnopedagogicznych sporządzoną dla wszystkich kierunków na WH 

(spakowane pliki .zip):  
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4. Dodatkowe funkcjonalności Systemu Obsługi Praktyk 

4.1 Zakładka „Studenci” 

W zakładce tej Opiekun praktyk ma dostęp do listy studentów oraz danych dotyczących ich 

praktyk. Studenci są podzieleni w poziomych zakładach na tych „bez zgłoszonych praktyk”, 

„bez zaakceptowanych praktyk” oraz tych „z praktykami”. 

Korzystając z panelu filtrowania można wyszukać danego studenta. 

 

 
 

 

4.2 Czerwone alerty określające status praktyki 

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, tj.: 

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”, w takiej sytuacji wprowadzone dane widzi w systemie wyłącznie 

student, 

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

„w akceptacji Opiekuna”- w tym momencie praktyka nie jest edytowalna, gdyż czeka 

na akceptację ze strony 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 deklaracji/umowy jest 

generowany i drukowany przez Dziekanat, po jego wygenerowaniu praktyka 

automatycznie przechodzi do kolejnego etapu, tj. uzupełniania dziennika- na tym 

etapie praktyka nie jest edytowalna, gdyż wprowadzone dane są migrowane do 

generowanego dokumentu, 

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”- na tym etapie wprowadzenie jakichkolwiek zmian nie jest 
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możliwe, gdyż praktyka w gotowym kształcie została wysłana do akceptacji 

Opiekuna, 

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

poprawianie dziennika”- możliwe jest edytowanie zarówno dziennika jak i 

pozostałych danych dotyczących praktyki, 

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

czyli „wystawiania oceny”- na tym etapie edycja danych w dalszym ciągu jest 

możliwa, 

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- na tym etapie nie ma 

możliwości jej edycji. 

Reasumując- każdy status „w akceptacji” nie pozwala na edycję praktyki w danym 

momencie. 
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4.3 Dokumentacja praktyki 

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

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 danego wydziału (studentów, 

Pracowników dziekanatu i Opiekunów praktyk- u Opiekuna lista załączników będzie 

widoczna dopiero po przypisaniu do niego studentów danego wydziału przez Pracownika 

dziekanatu).  

Każdy załącznik ma status „do pobrania”. 

 

 

4.4 Cofanie praktyki o jeden krok 

Zarówno student jak i Opiekun mają możliwość cofnięcia praktyki o jeden krok wstecz (np. 

by student mógł wprowadzić jakieś poprawki/zmiany w poprzednim etapie praktyki).  
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Widok po wysłaniu praktyki do cofnięcia: 

 
 

Prośba o cofnięcie praktyki jest wysyłana bezpośrednio do administratora systemu, po jej 

zatwierdzeniu praktyka przechodzi do etapu poprzedniego (zmienia się czerwony status 

praktyki) tj.: 

1. Ze statusu „oceniona i zakończona” praktyka cofa się do „wystawianie oceny”, 

2. Ze statusu „wystawianie oceny” praktyka cofa się do „dziennik w akceptacji”  

(w przypadku praktyk z dziennikiem) lub do „przygotowywanie deklaracji/umowy”  

(w przypadku praktyk bez dziennika), 

3. Ze statusu „dziennik odrzucony” praktyka cofa się do „dziennik w akceptacji”, 

4. Ze statusu  „dziennik w akceptacji” praktyka cofa się do „uzupełnianie dziennika”, 

5. Ze statusu „przygotowanie deklaracji/umowy” praktyka cofa się do „w akceptacji 

Opiekuna”, 

6. Ze statusu „Odrzucono” praktyka cofa się do „w akceptacji Opiekuna”. 

 

UWAGA! 

 Praktyki ze statusem „w akceptacji Opiekuna” nie można już cofnąć do wcześniejszego 

etapu, wystarczy natomiast, że Opiekun nie zaakceptuje w systemie zgłoszenia nowej 

praktyki → wtedy praktyka automatycznie wróci do I etapu, w którym student będzie 

mógł wprowadzić stosowne poprawki.   

 W przypadku cofnięcia praktyki ze statusu „oceniona i zakończona”  do statusu 

„wystawianie oceny” Opiekun będzie musiał ponownie ocenić tę samą praktykę, a 

ocena automatycznie wysłana do Usos zastąpi wcześniej wystawioną ocenę (tzn. w 

przypadku takiej samej oceny zmieni się w Usos jedynie data jej wystawienia). 

 

Prośbę o cofnięcie praktyki można również anulować kontaktując się bezpośrednio z 

administratorem- administrator.praktyki@umcs.pl, należy to jednak uczynić w miarę 

możliwości dość szybko, gdyż praktyki są cofane i usuwane z systemu min. 2 x dziennie. 

 

PRZYKŁAD:  

Praktyka studenta jest już na etapie „wystawiania oceny”, okazało się jednak, że 

Praktykodawca wymaga wprowadzenia stosownych zmian do dziennika praktyk przed jego 

podpisaniem. W takiej sytuacji student powinien wysłać prośbę o cofnięcie praktyki, dzięki 

temu praktyka cofnie się do etapu „dziennik w akceptacji”. Następnie wystarczy, że Opiekun 

odrzuci w systemie dziennik, dzięki czemu praktyka powróci do etapu „uzupełnianie 

mailto:administrator.praktyki@umcs.pl
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dziennika” i możliwe będzie wprowadzenie wymaganych przez Praktykodawcę poprawek w 

dzienniku. 

 

4.5 Usuwanie praktyki z systemu 

Usuwanie praktyk z systemu odbywa się dwojako: 

1. Prośbę o usunięcie praktyki zgłasza student, Opiekun ją akceptuje, a administrator 

trwale usuwa praktykę z systemu, 

2. Prośbę o usunięcie praktyki zgłasza od razu Opiekun, a administrator następnie ją 

trwale usuwa z systemu. 

4.5.1 Usuwanie praktyki na prośbę studenta 

Jeżeli praktyka wymaga usunięcia, gdyż np. zawiera nieodwracalne błędy bądź omyłkowo 

została wprowadzona do systemu dwukrotnie student może wysłać do swojego Opiekuna 

prośbę o jej usunięcie korzystając z klawisza „wyślij prośbę o usunięcie praktyki”: 

 
 

Opiekun prośbę tę może zobaczyć w „liście praktyk”, w poziomej zakładce „do usunięcia”- to 

w niej znajdują się wszystkie prośby studentów oznaczone dodatkowym czerwonym alertem 
„Prośba o usunięcie praktyki”: 
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Po wejściu w „szczegóły” praktyki w dolnym polu widoku pojawią się klawisze do akceptacji 

bądź odrzucenia prośby o usunięcie praktyki oraz powód usunięcia wpisany przez danego 

studenta: 

 

 
 

Kliknięcie w klawisz „Akceptuj prośbę o usunięcie praktyki” spowoduje wysłanie praktyki do 

administratora systemu oraz jej trwałe usunięcie, proces ten jest nieodwracalny. 

Natomiast wybranie klawisza „Odrzuć prośbę o usunięcie praktyki” spowoduje, że student 

w dalszym ciągu będzie mógł realizować tę praktykę. 
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4.5.2 Usuwanie praktyki bezpośrednio przez Opiekuna 

Opiekun praktyki również ma możliwość zgłoszenia danej praktyki do usunięcia z systemu, 

jeżeli istnieją ku temu przesłanki.  

 

Aby zgłosić praktykę do usunięcia należy: 

1. W "Liście praktyk" odnaleźć praktykę do usunięcia i wejść w „Szczegóły”, 

2. W szczegółach praktyki w dolnym polu widoku wybrać „Wyślij prośbę o usunięcie 

praktyki”: 

 

 
 

3. Następnie należy wpisać powód usunięcia praktyki z systemu i zatwierdzić wyborem 

„Potwierdź wysłanie prośby o usunięcie praktyki”: 

 
 

Praktyka zostanie wysłana do administratora i trwale usunięta z systemu. 

4.6 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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4.7 Analizy i generowanie raportów 

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

generatora Opiekun Praktyk ma możliwość tworzenia raportów według własnych wymagań i 

kryteriów. 

 

Po kliknięciu w zakładkę „Analizy” z menu po lewej stronie uzyskamy następujący widok: 
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Generator raportów składa się z tabeli z trzema kolumnami. W kolumnie „wyświetl” należy 

zaznaczyć checkbox przy tym kryterium, które chcemy wyświetlić w końcowym raporcie, 

natomiast w kolumnie „Filtruj” należy wybrać z listy konkretne dane (np. wydział, rok 

akademicki, kierunek). 

Generowanie raportu dla Opiekuna praktyk jest ograniczone do informacji z wydziału, na 

którym prowadzi on praktyki.  

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

Opiekuna w checkboxie kolumny "Wyświetl". 

Przykładowo: 

 
 

Aby zaznaczyć 2 kryteria jednocześnie należy użyć klawisza CTRL na klawiaturze. 
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Po zaznaczeniu kryteriów, które mają zostać wyświetlone w końcowym raporcie Użytkownik 

ma możliwość wybrania jednego z dwóch klawiszy: 

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

tabeli bezpośrednio w przeglądarce internetowej (bez możliwości jego edycji), 

 Generuj raport xls – dzięki tej opcji z systemu zostanie automatycznie 

wygenerowany plik .xls z raportem (z możliwością jego późniejszej edycji). 
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4.8 Zakładka „Ankiety” 

Student ma obowiązek wypełnienia ankiety w systemie po zakończonej praktyce (wyjątkiem 

jest tutaj jedynie praktyka realizowana na innej podstawie- w tym przypadku wypełnienie 

ankiety nie jest obligatoryjne). System jednak nie uzależnia możliwości zrealizowania i 

ocenienia praktyki od wypełnionej (bądź nie) ankiety, dlatego też Moduł „Opiekun” został 

wyposażony w opcję monitorowania wypełnień ankiet przez poszczególnych studentów. 

W zakładce tej Opiekun praktyk ma możliwość wglądu do ankiet studentów na dwa sposoby 

za pomocą poziomych zakładek oznaczonych nazwami „Wszystkie” oraz „Wypełnione”: 

 

 
 „Wszystkie”- opcja wyświetla listę wszystkich studentów przypisanych do danego 

Opiekuna wraz z informacją czy dany student wypełnił już ankietę w systemie (nie 

umożliwia ona jednak podglądu wypełnienia ankiety przez danego studenta),  

 „Wypełnione”- w tej z kolei zakładce Opiekun ma możliwość przeanalizowania 

udzielonych przez studentów odpowiedzi bez weryfikacji nazwisk studentów, którzy 

ich udzielili. Aby mieć wgląd do udzielonych odpowiedzi należy wejść w daną ankietę 

poprzez niebieski klawisz „Wypełniono”: 
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Istnieje możliwość wygenerowania raportu z wypełnień ankiet w formacie pliku .xls z 

poziomu obu zakładek- z uwagi na anonimowość wypełnianych ankiet nazwiska studentów 

w wygenerowanym raporcie zostały zamienione na liczby porządkowe. W wygenerowanym 

raporcie widoczne będą odpowiedzi studentów danego wydziału na poszczególne pytania 

otwarte i zamknięte jak również zbiorcze dane liczbowe. 

 

4.9 Nadawanie uprawnień do obsługi systemu 

 

W celu uzyskania odpowiednich uprawnień do obsługi systemu pracownik powinien pobrać, 

uzupełnić i przekazać bezpośredniemu przełożonemu do podpisu „Formularz nadawania 

uprawnień do systemu” zamieszczony na stronie głównej Systemu Praktyk w zakładce „Do 

pobrania”. 

 

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 

SOP: 

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  
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