Szanowni Państwo.
Z wielką przyjemnością, chciałbym przekazać w Państwa ręce dostęp do nowego systemu
informatycznego, którego zadaniem jest wspieranie nauczycieli akademickich w realizacji oceny
okresowej.
Arkusz Ocen dostępny jest pod adresem: http://arkusz.uwm.edu.pl/.
System powstał z inicjatywy i pod przewodnictwem Pana prof. dr hab. Zbigniewa Wieczorka, przy pełnej
współpracy Regionalnego Centrum Informatycznego UWM.
Aplikacja wykorzystuje Centralny System Uwierzytelniania. Do potwierdzania swej tożsamości w
systemie, wykorzystujemy ten sam login i hasło, które wprowadzamy by dostać się do USOS.
W załączeniu przekazuję skróconą instrukcje logowania i obsługi aplikacji.
W imieniu twórców, serdecznie zapraszam do korzystania z nowej usługi. Jednocześnie informuję, że
system znajduje się w fazie rozwoju i będziemy wdzięczni za każdy pomysł, który pomoże nam sprawić
aby był on bardziej dopasowany do Państwa oczekiwań.
Korzystając z okazji chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia Wesołych Świąt, aby każdemu
z nas niosły radość i odpoczynek. Chciałbym również życzyć szczęścia, pomyślności i dużo optymizmu w
całym nadchodzącym 2014 roku.
Z wyrami szacunku
*******************************************
Andrzej Rydzewski
/Dyrektor/
Regionalne Centrum Informatyczne
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
andrzej.rydzewski@uwm.edu.pl
http://www.uwm.edu.pl/rc
tel. 89 524 51 91
*******************************************
Arkusz Ocen dostępny jest pod adresem: http://arkusz.uwm.edu.pl/.
Logowanie do systemu:
1. Klikamy na przycisk Logowanie przez Centralny System Uwierzytelniania.
2. Przy pierwszym logowaniu wyświetli się komunikat: "Arkusz ocen prosi
o dostęp do danych Twojego konta USOS".
Klikamy "Zezwól".
3. Przy pierwszym logowaniu należy powiązać swoje konto Usos z kontem w
Arkuszu Ocen.
Aby to wykonać:
- osoby, które będą korzystać z Arkusza pierwszy raz, klikają na
przycisk: "Zakładam nowe konto w systemie Arkusz Ocen"
- osoby, które posiadają już konta w Arkuszu i do tej pory logowały
się przez otrzymany login i hasło, klikają na przycisk: "Posiadam już
konto w systemie Arkusz Ocen, chcę logować się przez CAS" następnie
wpisują posiany login i hasło.
4. Aplikacja utworzy konto i zaloguje użytkownika do systemu.
Korzystanie z systemu:
Aplikacja podzielona jest na 4 części:
1. Działalność - tutaj dodajemy działalność naukową, dydaktyczną i
organizacyjną.
Widok składa się z dwóch części: formularza dodawania/edycji
działalności oraz listy aktywności.
Dodawanie działalności:
- klikamy przycisk "Dodaj aktywność",
- wybieramy kategorię działalności,
- pokażą się dodatkowe pola, które należy wypełnić
- klikamy "Zapisz"

Edycja wprowadzonych działalności:
- klikamy w wybraną działalność znajdującą się na liście aktywności,
następnie przycisk "Edytuj"
2. Dorobek naukowy - spis publikacji, monografii, patentów i wynalazków
3. Arkusz - pobieranie wypełnionego Arkusza oceny okresowej nauczyciela
akademickiego
4. Profil i parametry dorobku - formularz z parametrami całego dorobku
naukowego
Wymagania:
Bieżące wydanie przeglądarki Firefox, Chrome lub co najmniej Internet
Explorer 9
Uwagi, opinie, błędy proszę kierować na e-mail: dominik.lukasik@uwm.edu.pl

-lista wysyłkowa UWM

