Oprac. ORSE & CTI

Instrukcja dla koordynatora przedmiotu
Logowanie
W celu zalogowania się do systemu „Oferta
https://ofertadydaktyczna.sgh.waw.pl/

dydaktyczna”

należy

wejść

na stronę

Logując się z komputera niebędącego w sieci SGH login należy podać wraz z domeną SGH_NET:

Po zalogowaniu do systemu każdy użytkownik widzi menu zależne od uprawnień w danym roku
informatora.

Moje szablony – lista szablonów ofert standardowych zalogowanego użytkownika

Sprawdzenie i uzupełnienie treści szablonu oferty standardowej
Wszystkie szablony ofert standardowych zostały przeniesione z informatora z roku poprzedniego.
✓ W celu wyświetlenia wszystkich swoich szablonów ofert standardowych z menu należy wybrać
Koordynator przedmiotu -> Moje szablony
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Przy każdej ofercie wyświetlone są ikonki, informujące o tym, czy dana oferta jest
potwierdzona,

niepotwierdzona oraz

czy zawiera braki.

✓ Aby wyświetlić szczegóły oferty należy kliknąć na sygnaturę przedmiotu.
W widoku szczegółowym po lewej stronie znajduje się menu zawierające zakładki z wszystkimi
elementami sylabusa oraz dodatkowo zakładkę „Komunikaty” widoczną tylko i wyłącznie wtedy
kiedy szablon zawiera braki lub elementy do poprawy:

W pierwszej kolejności należy się zapoznać z komunikatami. Klikając na tekst komunikatu system
przekierowuje do odpowiedniej zakładki którą należy uzupełnić.
Po uzupełnieniu danych należy ponownie kliknąć przycisk w górnym menu „Weryfikuj”.
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Edycja poszczególnych elementów szablonu oferty standardowej
Dane podstawowe

Aby edytować dane podstawowe należy kliknąć żółty przycisk „Edytuj”, następnie wprowadzić zmiany
i zapisać.

Liczba godzin i liczba punktów ECTS
Zmiana liczby godzin i punktów ECTS wymaga złożenia wniosku do Senackiej Komisji Programowej.
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Program zajęć
Aby edytować program zajęć należy kliknąć przycisk „Edytuj”, wprowadzić zmiany i następnie kliknąć
„Zapisz”

Semestralny plan zajęć
Aby dodać zajęcia należy kliknąć przycisk „Dodaj zajęcia”, wprowadzić wymagane dane a następnie
kliknąć „Zapisz”.

Aby edytować poszczególne zajęcia należy kliknąć przycisk „Edytuj”, wprowadzić poprawki a
następnie kliknąć „Zapisz”.
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Słowa kluczowe podajemy tylko przy pierwszych zajęciach. Słowa kluczowe powinny odnosić się do
całego przedmiotu.

Elementy oceny
Aby wprowadzić elementy oceny należy ustawić odpowiednie wartości przy każdym zmienionym
elemencie kliknąć „Zapisz”
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Publikacje
Aby wprowadzić literaturę podstawową oraz uzupełniająco należy kliknąć „edytuj” i po
wprowadzeniu zmian należy kliknąć :”Zapisz”.

Kierunki
Zmiana kierunków dla przedmiotów kierunkowych i związanych z kierunkiem (usunięcie, dodanie,
zmiana z obowiązkowego na do wyboru itp.) wymaga złożenia wniosku do Senackiej Komisji
Programowej.
Przedmioty podstawowe (11…., 21…) przypisane są do efektów ogólnych OGL.

Kryteria selekcji
Aby wprowadzić Kryterium selekcji należy kliknąć przycisk „Zmień”

z listy wybrać odpowiednią opcję a następnie zapisać zmiany

Aby wprowadzić języki obce należy kliknąć przycisk „Dodaj”, wprowadzić odpowiednie dane i zapisać.
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Aby wprowadzić wymagane prerekwizyty należy kliknąć dodaj a następnie wprowadzić odpowiednie
sygnatury:

Efekty kształcenia/uczenia się
Aby wprowadzić efekty kształcenia należy dodać nowy efekt kształcenia poprzez kliknięcie przycisku
„Dodaj nowy efekt kształcenia”:

Następnie należy z listy wybrać czego dotyczy efekt – Wiedzy; Umiejętności; Kompetencji
społecznych, wpisać opis i zapisać:

Do każdego efektu kształcenia należy dodać powiązania do efektu/efektów
kierunkowego/kierunkowych lub ogólnego/ogólnych (przedmioty podstawowe), metody weryfikacji i
metody dokumentacji. Aby to zrobić należy najechać kursorem na ikonkę plusa „+”:
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Aby usunąć element należy kliknąć na ikonkę kosza na śmiecie.
W przypadku kiedy koło elementu pojawi się czerwony wykrzyknik „!”, należy usunąć element i
dodać aktualny.

UWAGA: jeżeli przedmiot kierunkowy przypisany jest do więcej niż jednego kierunku należy dodać
powiązania ze wszystkimi efektami kierunkowymi.

Nakład pracy studenta
Aby wprowadzić nakłady pracy studenta należy kliknąć przycisk „Dodaj rodzaj nakładu studenta”
wprowadzić dane i zapisać:
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Zatwierdzanie szablonu oferty standardowej
Szablony są zatwierdzone, jeżeli były zatwierdzone w poprzednim roku.
Kiedy oferta jest zatwierdzona koordynator ma możliwość cofnięcia zatwierdzenia poprzez kliknięcie
czerwonego przycisku „Cofnij zatwierdzenie oferty”, przy czym taką decyzję należy skonsultować z
ORSE.
Pełnienie roli koordynatora przedmiotu standardowego nie oznacza automatycznie prowadzenia
zajęć z tego przedmiotu.

W razie problemów związanych z obsługą systemu przy weryfikacji treści szablonów
prosimy o kontakt z Ośrodkiem Rozwoju Studiów Ekonomicznych orse@sgh.waw.pl
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