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1. Student nie widzi nazwy swojego kierunku wraz z nazwiskiem Opiekuna (pole jest 
puste) podczas zakładania praktyki. 

 

Dane w polu „Wybierz kierunek studiów (opiekuna)” wyświetlają się automatycznie po tym, 

jak pracownik dziekanatu przypisze grupę studentów danego kierunku X” do konkretnej 

osoby prowadzącej (Opiekuna praktyk). Student zatem nie ma możliwości edycji tych 

danych. 

Jeżeli podczas zakładania nowej praktyki pole to pozostaje puste, a powyżej wyświetla się 

komunikat błędu mówiący o nieprzypisaniu opiekuna praktyk oznacza to, że student 

powinien skontaktować się w tej sprawie ze swoim dziekanatem (z prośbą o przypisanie do 

Opiekuna w SOP). 

 

 

2. Student nie widzi nazwiska Opiekuna przy kierunku 

Strzałka po prawej stronie pola „Wybierz kierunek studiów (opiekuna)” oznacza, że dane w 

tym polu wyświetlane są w formie listy, np. w sytuacji, gdy student w danym roku 

akademickim realizuje praktyki u kilku Opiekunów. Wtedy podczas zakładania nowej 

praktyki student powinien wybrać z listy odpowiedniego Opiekuna. 
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3. Student nie widzi nazwy przedmiotu (pole jest puste) podczas zakładania praktyki 

Pole z nazwą przedmiotu praktycznego uzupełniane jest automatycznie danymi z systemu 

USOS. Jeżeli przy zakładaniu nowej praktyki pole to pozostaje puste oznacza to, że student 

nie został jeszcze zapisany na ten przedmiot w USOS’ie i musi skontaktować się w tej 

sprawie bezpośrednio ze swoim dziekanatem. 

 

 
 

4. Komunikat: Brak przypisania studenta do semestru 

Jeżeli student podczas zakładania swojej praktyki w SOP zauważy komunikat o treści „Błąd: 

brak przypisania studenta do semestru, dodanie praktyki nie będzie możliwe” oznacza to, 

że problem tkwi bezpośrednio na jego koncie w SOP. 

W takiej sytuacji należy skontaktować się z administratorem systemu  

(administrator.praktyki@umcs.pl) podając w wiadomości treść tego komunikatu oraz dane 

studenta: imię i nazwisko oraz nr albumu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:administrator.praktyki@umcs.pl
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5. W praktyce studenta wyświetla się niepoprawny rok akademicki 

Student zakładając nową praktykę w systemie musi wybrać odpowiedni przedmiot 

praktyczny z listy. Dokonując wyboru przedmiotu student powinien kierować się jego 

poprawną nazwą oraz wyświetlanym obok rokiem akademickim i semestrem (dane te są 

automatycznie pobierane z Usosa, więc dla pewności można je zweryfikować w swoim 

UsosWebie): 

 
 

1- Nazwa przedmiotu praktycznego (z Usosa) 

2- Rok/semestr, w którym przedmiot ma zostać zaliczony i oceniony (z Usosa) 

3- Kod przedmiotu (z Usosa) 

Rok akademicki, semestr oraz kod przedmiotu są „na sztywno” przypisane do danego 

przedmiotu w USOS i w taki też sposób pobierane są do SOP (migrują się automatycznie z 

przedmiotem). Jeżeli zatem student wybierze niepoprawny przedmiot z listy to 

automatycznie w „szczegółach” praktyki wyświetli się również niepoprawny rok/semestr 

oraz kod tego przedmiotu. 

Niepoprawnie wybrany przedmiot w Systemie Praktyk spowoduje, że Opiekun nie będzie 

mógł ostatecznie go ocenić, a tym samym wysłać do Usos. 

 

 
1- Nazwa przedmiotu praktycznego (z Usosa) 

2- Rok/semestr, w którym przedmiot ma zostać zaliczony i oceniony (z Usosa) 

3- Kod przedmiotu (z Usosa) 
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6. Jakie dane student może wyedytować w swojej praktyce? 

W sytuacji, gdy koniecznym okaże się wprowadzenie zmian do już realizowanej praktyki 

student ma 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 

 

Student może wyedytować wskazane powyżej dane na każdym etapie realizacji praktyki, ale 

nie później niż przed jej ostatecznym zaliczeniem i ocenieniem przez Opiekuna (tzn. jeżeli 

praktyka ma status „oceniona i zakończona” to żadna opcja edycji nie będzie już aktywna): 
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Jak wprowadzić zmiany: 

 przedmiot praktyczny (wraz z kodem i rokiem/semestrem realizacji)- po kliknięciu 

w klawisz „zmień” na nowo pojawi się lista przedmiotów do wyboru, po wybraniu 

poprawnego przedmiotu należy czynność zatwierdzić klawiszem „zapisz przedmiot” 

(automatycznie zmieni się również kod przedmiotu oraz rok/semestr jego realizacji), 

 rodzaj praktyki-z rozwijanej listy na nowo należy wybrać odpowiedni rodzaju 

praktyki i zatwierdzić czynność klawiszem „zmień”, 

 sposób realizacji (z dziennikiem czy bez)- kliknięcie w ikonę „zmień” automatycznie 

zmieni opcję „z dziennikiem praktyk” na „bez dziennika praktyk” i odwrotnie, 

 czas trwania- w polach z datami należy wprowadzić nowy termin realizacji i 

zatwierdzić klawiszem „zmień”, 

 ilość godzin/tygodni- w polu z liczbą godzin/tygodni należy wprowadzić zmianę i 

zatwierdzić klawiszem „zmień”, 

 oświadczenie o wykupionym ubezpieczeniu NNW- kliknięcie w ikonę „zmień” 

automatycznie zmieni opcję z „ TAK” na „NIE” i odwrotnie, 

 oświadczenie o kontakcie podczas praktyk z osobami małoletnimi- kliknięcie w 

ikonę „zmień” automatycznie zmieni opcję z „ TAK” na „NIE” i odwrotnie, 

 osoba upoważniona do podpisania deklaracji/umowy- po wpisaniu poprawnych 

danych w odpowiednich polach czynność należy zatwierdzić klawiszem „zmień”, 

UWAGA! W przypadku zmiany osoby upoważnionej do podpisania deklaracji/umowy 

już po wygenerowaniu dokumentu przez dziekanat konieczne jest ponowne 

zgłoszenie się do dziekanatu celem wydrukowania nowej deklaracji/umowy! 

 miejsce odbywania praktyk- po wprowadzeniu poprawnych danych w polu  

czynność należy zatwierdzić klawiszem „zmień”, 

 Opiekun ze strony Praktykodawcy- po wpisaniu poprawnych danych w 

odpowiednich polach  czynność należy zatwierdzić klawiszem „zmień opiekuna”. 
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7. Student nie może załączyć plików do systemu 

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

dana praktyka w systemie (status widoczny jest na koncie każdego Użytkownika: studenta, 

Opiekuna i pracownika dziekanatu).  

 
 

Załączanie końcowych plików do systemu możliwe jest jedynie na ostatnim etapie, tj. w 

momencie gdy praktyka posiada status „wystawianie oceny”. Wtedy to student załącza do 

systemu skany wszystkich wymaganych na danym wydziale dokumentów poświadczających, 

iż dana praktyka odbyła się zgodnie z obowiązującymi przepisami, a efekty uczenia się 

zostały osiągnięte przez studenta. 
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8. Dlaczego pliki wysłane 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- pod tytułem 

każdej z opcji znajduje się opis wyjaśniający ich działanie. 

 

 

9. 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. Student poprawiając swoje zgłoszenie powinien oczywiście uwzględnić uwagi 

zamieszczone przez Opiekuna w systemie. 

10. Jak poprawić błędnie wyświetlane 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 oraz dane Opiekuna po stronie firmy/instytucji.  

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

bądź na przestrzeli lat uległy zmianie (np. zmienił się adres siedziby) należy skontaktować się 

z administratorem systemu (administrator.praktyki@umcs.pl) podając w treści wiadomości: 

 NIP, pod którym dana firma/instytucja figuruje w Bazie SOP, 

 dane, które wymagają edycji. 

mailto:administrator.praktyki@umcs.pl
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Na podstawie otrzymanego maila administrator wprowadzi w Bazie stosowne zmiany, które 

po odświeżeniu strony www będą od razu widoczne w założonej praktyce studenta. 

11. Jak założyć praktykę z dziennikiem, gdy 2-kierunkowemu studentowi automatycznie 
pojawia się opcja „bez dziennika”? 

Na 3 wydziałach (Ekonomicznym, Politologii oraz Prawa i Administracji) praktyki realizowane 

są w całości bez dziennika praktyk, dlatego też w Systemie została ustawiona automatyczna 

opcja „bez dziennika praktyk” dla studentów z 3 wspomnianych wyżej wydziałów. 

Jeżeli jednak student studiuje na 2 kierunkach, a jeden z nich realizowany jest na jednym z 

tych 3 wydziałów to system automatycznie przy zakładaniu nowej praktyki zaznaczy opcję 

„bez dziennika praktyk”. W takiej sytuacji, jeżeli student chciałby zrealizować praktykę z 

kierunku, na którym obowiązuje dziennik praktyk, powinien: 

 

 

1. Założyć w standardowy sposób swoją praktykę w systemie, ale nie wysyłać jej do 

akceptacji Opiekuna, a jedynie zapisać w systemie klikając klawisz „dodaj praktykę”: 

 
 

 

2. Praktyka otrzymała status „nie wysłano do akceptacji”. Następnie student wchodzi w 

„szczegóły” swojej praktyki: 

 
 

 

3. W dolnym polu widoku należy wybrać klawisz „edytuj praktykę”: 
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4. W polu edycji praktyki wystarczy odznaczyć checkbox „Realizacja praktyki bez 

dziennika praktyk”, a następnie akcję zatwierdzić klikając klawisz „zapisz praktykę”. 

 
 

5. Na koniec należy wysłać swoje zgłoszenie praktyki do akceptacji Opiekuna: 

 
 

12. Cofanie praktyki, by poprawić/uzupełnić w niej dane 

W Module Studenta i Opiekuna istnieje opcja cofania praktyki o jeden krok np. w sytuacji, 

gdy student nie załączył do praktyki wszystkich wymaganych dokumentów, a praktyka 

została już oceniona i zakończona. 
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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! 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). 

 

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 

12.07.2020. 

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 do etapu „wystawiania oceny”, student załączył brakujący 

dokument do systemu. 

5. Opiekun ponownie zaliczył i ocenił praktykę, tym razem na ocenę 5,0. 

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

15.07.2020. W Usosie będzie zatem widniała jedynie druga ocena, tj. 5,0 z datą 

wystawienia 15.07.2020 (nowa ocena zastąpiła tę wcześniej wystawioną). 
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13. Zmiana Opiekuna w trakcie trwania semestru 

W sytuacji, gdy w trakcie trwania danego semestru nastąpi formalna zmiana Opiekuna 

praktyk- zmianę taką należy wprowadzić również do systemu praktyk. Modyfikacji takiej 

można dokonać wyłącznie z poziomu Modułu Dziekanat. 

Sposób wprowadzenia zmiany Opiekuna w SOP jest uzależniony od tego, czy studenci 

danego przedmiotu założyli już praktykę w systemie czy nie. 

13.1 Zmiana Opiekuna w już założonej praktyce 

W sytuacji, gdy student ma już założoną praktykę w systemie zmiany Opiekuna można 

dokonać tylko i wyłącznie po wejściu w „szczegóły” jego praktyki korzystając z klawisza 

„zmień opiekuna”: 

 
 

Pracownikowi dziekanatu wyświetli się lista pracowników Uczelni, z której należy wybrać 

(bądź wyszukać w Filtrach) nowo powołanego Opiekuna: 

 
 

 

13.2 Zmiana Opiekuna u studentów bez praktyk 

U studentów bez założonych praktyk w systemie Opiekuna można zmienić całej grupie 

studentów korzystając ze standardowej opcji przypisywania studentów do Opiekuna bądź 

importu: 
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Import zadziała w odniesieniu do całej grupy studentów, jednak w założonych już praktykach 

nazwisko Opiekuna nie zmieni się automatycznie, dlatego należy w nich wprowadzić zmianę 

ręcznie (jak w pkt. 13.1). 

 

Po przypisaniu studentów do nowego Opiekuna należy ich usunąć z listy studentów 

przypisanych do poprzedniego Opiekuna. Można to zrobić korzystając z klawisza 

„Szczegóły”: 

 
 

W kolejnym kroku należy zaznaczyć checkbox „zaznacz wszystkie” i zatwierdzić klawiszem 

„usuń przypisanych studentów” (opcja ta nie zadziała w przypadku studentów z założoną 

praktyką, dlatego należy im zmienić Opiekuna bezpośrednio w „szczegółach”- pkt. 13.1): 
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14. Kiedy należy usunąć praktykę z systemu? 

Tak naprawdę tylko w niektórych sytuacjach konieczne jest trwałe usunięcie praktyki z 

systemu. W większości przypadków student może wyedytować dane dotyczące praktyki, a 

ewentualne braki uzupełnić korzystając z opcji „wyślij prośbę o cofnięcie praktyki”. 

Praktykę należy usunąć z systemu tylko w sytuacji, gdy: 

1. Zmieniło się miejsce odbywania praktyk (zmiana danych Praktykodawcy na 

późniejszym etapie realizacji nie jest już możliwa), 

2. Praktyka ostatecznie się nie odbyła, 

3. Praktyka została niepotrzebnie zdublowana przez studenta w systemie. 

15. Ocenianie praktyki realizowanej u kilku praktykodawców 

Zdarza się, że student realizuje jedną i tą samą praktykę u kilku praktykodawców. 

Przykładowo: przedmiot „Praktyka zawodowa” (360 godz.) był zrealizowany u 3 

praktykodawców: 

- u praktykodawcy „X”- zostało zrealizowanych 100 godz. 

- u praktykodawcy „Y”- zostało zrealizowanych 100 godz. 

- u praktykodawcy „Z”- zostało zrealizowanych 160 godz. 

Student w takiej sytuacji powinien założyć 3 odrębne praktyki w systemie, każdą u innego 

praktykodawcy, ale przy wyborze tego samego przedmiotu praktycznego. 

Opiekun natomiast, by poprawnie ocenić praktykę zrealizowaną łącznie w 3 

firmach/instytuacjach, powinien dwie pierwsze praktyki ocenić w SOP na „zaliczenie”, 

natomiast przy ostatniej praktyce wystawić ocenę zbiorczą dla wszystkich 3 odbytych 

praktyk. 

Takie rozwiązanie pozwala na wysłanie do Usosa danych o wszystkich 3 praktykach, ale tylko 

jednej oceny (ocena w formie „zaliczenia” nie jest wysyłana do Usos). 

16. Przyczyny problemów z wystawianiem ocen za praktykę 

16.1 Niepoprawny przedmiot 

Jeżeli student podczas zakładania swojej praktyki wybierze niepoprawny przedmiot 

praktyczny (niezgodny z przedmiotem widniejącym w danym roku akademickim w Usos) to 

na etapie wystawiania oceny przez Opiekuna w SOP wyświetli się komunikat błędu mówiący 

o wygaśnięciu/zamknięciu sesji egzaminacyjnej (bo tylko dla przedmiotu z bieżącego 

semestru protokół w Usosie będzie otwarty). 

Wyświetlane komunikaty błędu mogą mieć następującą treść: 

1. Exam session is currently expired. Updating grades is prohibited. 

2. Exam session is not in the state that allows grade modifications. 

 

Niepoprawny przedmiot Opiekun pozna po jego nazwie, kodzie i roku/semestrze, w którym 

jest on realizowany. 



                                                                                                                                                                

 

 

 

17 

 
1- Nazwa przedmiotu praktycznego,  

2- Rok/semestr, w którym przedmiot ma zostać zaliczony i oceniony, 

3- Kod przedmiotu.  

Wystarczy, że student skorzysta z klawisza „zmień” przy nazwie przedmiotu i wybierze z listy 

poprawny przedmiot (kod i rok akademicki zmienią się automatycznie wraz z przedmiotem). 

16.2 Zła suma kontrolna NIP 

Zdarza się, że studenci błędnie wprowadzają numer NIP swojego Praktykodawcy do 

systemu. Uwidacznia się to m.in. w momencie próby wystawienia oceny za praktykę przez 

Opiekuna- pojawia się wtedy komunikat błędu, w treści którego znajduje się zwrot  „Zła 

suma kontrolna NIP”: 

 
 

 

W takiej sytuacji należy skontaktować się bezpośrednio z administratorem systemu 

(administrator.praktyki@umcs.pl) podając następujące informacje: 

„Zła suma kontrolna NIP: błędny numer NIP to ……, poprawny numer NIP to……..” 

Poprawny numer NIP najlepiej wziąć bezpośrednio z pieczątki znajdującej się w załączonych 

przez studenta do systemu dokumentach. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:administrator.praktyki@umcs.pl


                                                                                                                                                                

 

 

 

18 

16.3 Niepoprawna „sesja” 

„Sesja” w SOP to nic innego jak termin protokołu z Usosa. Jeżeli dany przedmiot ma w 

Usosie ustawione 2 terminy protokołu (drugi jest co do zasady w sesji poprawkowej) to w 

systemie praktyk będą się one wyświetlały w formie numerów: 

 

 
Dlatego przy wystawianiu oceny należy zwrócić uwagę na wybór odpowiedniej sesji. 

W przypadku wyboru niepoprawnej sesji Usos wyświetli Opiekunowi komunikat błędu, jego 

treść może wyglądać następująco: 

1. Exam session is currently expired. Updating grades is prohibited. 

2. Exam session is not in the state that allows grade modifications. 

 

Całkowity brak podanych numerów sesji w tym polu może oznaczać, że protokoły w Usosie 

dla tego konkretnego przedmiotu nie zostały w ogóle określone w Usosie bądź nie zawierają 

konkretnych dat. W takiej sytuacji należy skontaktować się z dziekanatem z prośbą o 

ustawienie odpowiednich terminów protokołów w Usosie. 

 

 


