DECYZJA Nr 60/2018
Kanclerza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 r.
w sprawie udostępnienia jednostkom organizacyjnym sal dydaktycznych w obiektach UKSW
na rok akademicki 2018/19
Na podstawie § 83 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 Statutu UKSW postanawia się co następuje:

1.

§1
Udostępnia się sale dydaktyczne jednostkom organizacyjnym na okres roku akademickiego
2018/2019.

2.

Wykaz udostępnionych sal, o których mowa w ust. 1 stanowią Załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej
decyzji.

3.

Wyznaczeni pracownicy danego wydziału zobowiązani są do wpisywania terminów i lokalizacji
zajęć dydaktycznych do systemu USOS, wyłącznie do sal przydzielonych w Załączniku Nr 1, do
dnia 10 września 2018 r. na semestr zimowy 2018/2019 i do dnia 15 stycznia 2019 r. na semestr
letni 2018/2019.

4.

Sprawdzanie dostępności/obciążenia sal odbywa się przez system rezerwacji sal (SRS). Podgląd
zajętości wszystkich sal dydaktycznych będzie w systemie pod adresem http://srs.uksw.edu.pl. Po
zlokalizowaniu wolnej sali w SRS dokonuje się niezwłocznie zapisu w systemie USOS. Po
wprowadzeniu rezerwacji do USOS konieczne jest sprawdzenie w SRS czy rezerwacja sali została
zapisana i czy nie dokonano jednoczesnych rezerwacji tej samej sali.

5.

Obciążenie sal dydaktycznych na egzaminy w sesji poprawkowej semestru zimowego może być
uwzględnione w systemie SRS dopiero po ustaleniu planu zajęć na semestr letni.

6.

Kierownicy dziekanatów zobowiązani są do przekazania do Działu AdministracyjnoGospodarczego do dnia 15 października 2018 r. terminów posiedzeń rad wydziałów.

7.

Rezerwacja sal konferencyjnych wymienionych w Załączniku Nr 2 odbywa się za pośrednictwem
Działu Administracyjno-Gospodarczego, z zastrzeżeniem, że na terenie kampusu Dewajtis sale
nr 223, 424 i 437 są rezerwowane przez pracowników Biura Rektorskiego, a sala nr 46 przez
planistę Wydziału Teologicznego.
§2

Tracą moc: Decyzja Nr 55/2017 Kanclerza UKSW z dnia 28 czerwca 2017 r. oraz Decyzja Nr 56/2017
Kanclerza UKSW z dnia 30 czerwca 2017 r.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3
ZASTĘPCA K ANCLERZA UKSW
Mgr Małgorzata Kozłowska

