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Aplikację Katalog Studiów uruchamiamy poprzez zalogowanie się na stronie: 

https://katalogstudiow.ignatianum.edu.pl . Dane do logowania to login i hasło jak do usosweb. 

 

Po zalogowaniu do aplikacji wchodzimy w zakładkę Zlecenia przedmiotów: 

 

 

 

Pojawia się karta Zlecenie przedmiotów jednostki: 

 

Poprzez naciśnięcie strzałki system przekieruje nas do wszystkich zleceń, które wygenerował Instytut: 

 

mailto:dzialnauczania@ignatianum.edu.pl
https://katalogstudiow.ignatianum.edu.pl/


 
 

 

 

Akademia Ignatianum w Krakowie 
 

 
DZIAŁ NAUCZANIA 

Akademia Ignatianum w Krakowie 

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków 

www.ignatianum.edu.pl 

 

tel.: (+48) 12 39 99 688 

e-mail: dzialnauczania@ignatianum.edu.pl 

pok. 15, Budynek “Zofijówka” 

 

Z listy wyszukujemy przedmiot, który jest przypisany dla danego członka Komisji przez Dyrektora 

Instytutu. W celu kontroli konkretnego przedmiotu przechodzimy do Karty zlecenia przedmiotu klikając 

w strzałkę: 

 

 

Na karcie zlecenia przedmiotu w oknie Pracownik  pojawia się informacja o osobie, która jest odpowiedzialna 

za wykonanie II części sylabusa, Data wykonania zostanie automatycznie wprowadzona w momencie 

przekazania sylabusa do Komisji przez Koordynatora, Data zatwierdzenia to termin zatwierdzenia sylabusa 

przez Komisję: 
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Pole Uwagi służy do wymiany informacji pomiędzy Komisją a Koordynatorem. Komentarze mogą być również 

przesłane do Koordynatora w formie załączonego pliku: 

 

 
 

Sylabus przygotowany przez Wykładowcę, który jest gotowy do sprawdzenia przez Komisję, powinien posiadać 

status Wykonane: 
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W celu wygenerowania sylabusów posiadających określony status używamy Filtru wykonane: 

 

 
 

W celu weryfikacji sylabusa przez Komisję, który został przygotowany przez Wykładowcę i posiada status 

Wykonane, przechodzimy na Kartę zlecenia przedmiotu i sprawdzamy poprawność każdej zakładki: 

Prowadzący, Treści kształcenia, Metody i techniki kształcenia, Oceny formujące, Ocena końcowa, Literatura. 

 

Po weryfikacji całości sylabusa i stwierdzeniu poprawności danych członek Komisji zmienia status  

na Zatwierdzone. Taki sylabus, po migracji danych, będzie widoczny w systemie Usos (jest to operacja 

odwracalna- poprzez zmianę statusu na Wegenerowane). Po zmianie statusu zapisujemy. 
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W sytuacji gdy sylabus jest wykonany niepoprawnie, po naniesieniu w polu Uwagi komentarza lub dołączenia 

pliku z komentarzami w celu poprawy sylabusa przez Koordynatora, należy zmienić status na Przekazane  

do realizacji oraz określić termin wykonania (jest to termin w jakim Koordynator powinien nanieść sugerowane 

zmiany i przekazać do ponownej akceptacji przez Komisję). Po odpowiedniej zmianie statusu zapisujemy. 

 

 
 

 

Istnieje możliwość wygenerowania Raportu, który może być pomocny w celu stwierdzenia kompletności 

wypełnienia oraz zweryfikowania statusów wszystkich sylabusów. Wygenerowany raport pokazuje całość zleceń  

dla Instytutu wraz z nazwiskami prowadzących. Raport generujemy poprzez naciśnięcie okienka Raport- Raport 

kontrolny sylabusów: 
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