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Zastrzeżenia
Niniejszy dokument stanowi własność uczelni, i zawiera informacje stanowiące tajemnice służbową.
Uczelnia WSUZ może udostępnić niniejszy dokument innym podmiotom prawnym i osobom fizycznym
w związku z realizacją prac dot. uruchomienia systemu informatycznego uczelni.
W takim wypadku podmiot prawny lub osoba fizyczna, która otrzymała niniejszy dokument jest
zobowiązana do zachowania ścisłej tajemnicy w stosunku do wszelkich informacji technicznych,
technologicznych, organizacyjnych i innych, zawartych w niniejszym dokumencie.
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Słowniki
Terminy, których nie uwzględniono w tym Słowniku, są umieszczone w poniższej tabeli
Lp.

Pojęcie/skrót

Objaśnienie

1.

SaaS

Jeden z modeli chmury obliczeniowej, polegający na dystrybucji
oprogramowania, w którym aplikacja jest przechowywana i
udostępniana przez producenta użytkownikom przez Internet

2.

WD

Akronim wirtualnego dziekanatu

3.

HTTPS

Szyfrowana wersja protokołu HTTP. W przeciwieństwie do
komunikacji niezaszyfrowanego tekstu w HTTP klient-serwer,
szyfruje go za pomocą protokołu SSL. Zapobiega to przechwytywaniu
i zmienianiu przesyłanych danych

Tabela 1 Słownik pojęć i skrótów
Konwencje typograficzne
Sposób oznaczania charakterystycznych treści dokument:


Wszystkie słowa obcego pochodzenia piszemy kursywą;



Wszystkie nazwy komponentów piszemy czcionką pogrubioną;



Wszystkie fragmenty komunikacji z terminalem zawarte są w szarym polu otoczonym czarną
ramką;



Wszelkie przykłady komunikacji z systemem operacyjnym opisywane są czcionką regularną.



Wyjątkowo istotne uwagi przedstawiono w ramce z wykrzyknikiem.
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1 Wstęp
1.1 Cel opracowania dokumentu
Dokument został przygotowany w celu szczegółowego wyjaśnienia sposobu obsługi systemu
„Wirtualnego Dziekanatu”.

1.2 Przeznaczenie dokumentu
Dokument przeznaczony jest dla użytkowników końcowych.
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2 Wstępna konfiguracja systemu „Wirtualny Dziekanat”
2.1 Omówienie systemu „Wirtualny Dziekanat”
2.1.1.1 Baza wiedzy
Wirtualny Dziekanat jest aplikacją internetową, która współpracuje z pakietem PRO Akademia. Portal
umożliwia prezentowanie oraz modyfikowanie za pośrednictwem przeglądarki internetowej istotnych
informacji dot. studentów, a także samej uczelni.
Wirtualny Dziekanat zbudowany jest z kilku podstawowych części:
1.
2.
3.
4.

Studenci,
Prowadzący,
Rekrutacja,
Plany zajęć.

Każda z nich składa się z dodatkowych sekcji, które są szczegółowo opisane w kolejnych
podrozdziałach.
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2.1.1.2 Uruchomienie systemu Wirtualny Dziekanat
System „Wirtualny Dziekanat” jest dostępny pod adresem: https://e-dziekanat.wsuz.pl
Do połączenia z systemem używamy połączenia szyfrowanego, które jest zabezpieczone za pomocą
komercyjnego certyfikatu SSL, w którym nazwa w polu CN odpowiada nazwie subdomeny
„e-dziekanat.wsuz.pl”.
Po wejściu na stronę pojawi się panel logowania:
1. W przeglądarce internetowej wpisujemy adres https://e-dziekanat.wsuz.pl Po poprawnym
wpisaniu adresu pojawi się panel logowania.

2. W kolejnym kroku należy wskazać typ konta tj. student, prowadzący. Zakładka rekrutacja dot.
nowych kandydatów.
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3. Dla prowadzących loginem do systemu jest identyfikator: imie.nazwisko (bez polskich
znaków). W przypadku nazwisk dwuczłonowych należy wskazać pierwszy człon.
4. W przypadku problemów z logowaniem (błędne dane autoryzacyjne) można skorzystać z opcji
„Przypomnij hasło”, którego wywołanie spowoduje wyświetlenie kolejnego okna, w którym
wskażemy swój adres poczty elektronicznej. Na końcu zatwierdzamy formularz przyciskiem
Dalej.

5. Po wykonaniu powyższych czynności na skrzynkę pocztową powinna przyjść wiadomość
z dalszymi instrukcjami dot. logowania w systemie.
6. W kolejnej wiadomości zostajemy poinformowani o zmianie hasła.
2.1.1.3 Logowanie do systemu
Ekran logowania dla prowadzącego:

Ekran logowania w przypadku rekrutacji ma dodatkowo podłączony formularz rejestracyjny, który
będzie dostępny, po kliknięciu na przycisk „Rejestracja”
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Wpisanie odpowiedniego adresu (wywołaniu linka https://e-dziekanat.wsuz.pl) zostaniemy połączeni
z serwerem, na którym znajduje się zainstalowany moduł Wirtualny Dziekanat. Po zalogowaniu pojawi
się ekran powitalny:
Przykładowy panel dla prowadzących:
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3 Obsługa programu
3.1 Prowadzący
Serwis Wirtualny Dziekanat sekcja „Prowadzący” daje możliwości wyświetlania zgromadzonych
w bazie danych informacji dotyczących zalogowanego prowadzącego. W głównej mierze mowa
o danych osobowych, wykładanych przedmiotach, prowadzonych grupach, planach zajęć, pracach
dyplomowych, a także innych informacjach, które są ważne z punktu widzenia prowadzącego.
Istnieje również możliwość zmiany hasła przez użytkownika, sprawdzenia zajęć wybranego
prowadzącego, wzięcia udziału w sondach, pobrania wystawionych plików oraz przeczytania ogłoszeń.
Po wywołaniu połączenia internetowego ze stroną główną Wirtualnego Dziekanatu, i kliknięciu na
link „Prowadzący” pojawi się okno z logowaniem:

3.1.1.1 Dane o pracowniku
Klikając na zakładkę Dane osobowe prowadzący ma możliwość zweryfikowania, czy jego dane
znajdujące się w bazie danych uczelni są prawidłowe. Wyświetlone są wszystkie informacje, które
dotyczą kartoteki osobowej. Oczywiście, od prowadzącego zależy jakie informacje będą widoczne
w Internecie. Z tego miejsca, za pomocą przycisku Edycja prowadzący ma również możliwość
zmiany m.in. terminu konsultacji, adresu mailowego.
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Po kliknięciu na zakładkę Ograniczenia zalogowany prowadzący ma możliwość przejrzenia, edycji
oraz dodawania nowych ograniczeń dotyczących jego dyspozycyjności na uczelni. System sam
pilnuje, aby możliwe było dodanie ograniczenia tylko w obrębie obecnego semestru, więc nie
pozwala wpisać daty z poza tego interwału czasowego.
Przykładowy widok zakładki Ograniczenia jest następujący:

Dodawanie nowego ograniczenia realizowane jest po użyciu przycisku Dodaj ograniczenie.
Informacja o zadeklarowanych przez prowadzącego ograniczeniach jest przesyłana do Dziekanatu,
następnie jest brana pod uwagę między innymi przy układaniu planów zajęć.

Jeżeli np. dany prowadzący nie może prowadzić zajęć w każdy poniedziałek, to nie ma
konieczności co tydzień dodawać kolejnego ograniczenia. Wystarczy zdefiniować, że dane
ograniczenie będzie powtarzać się cyklicznie i ustawić jego częstotliwość.
3.1.1.2 Przedmioty
Pierwsza zakładka sekcji Przedmioty - Lista protokołów - wyszukuje w określonym semestrze
akademickim protokoły przypisane do przedmiotów realizowanych przez zalogowanego
prowadzącego.
W celu wyszukania konkretnego protokołu należy wybrać odpowiedni semestr akademicki, a
następnie kliknąć przycisk Szukaj.
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Funkcjonalność okna pozwala na formatowanie sposobu wyświetlania informacji poprzez upuszczenie
i wyciąganie nagłówków kolumn w wybranym miejscu, filtrowanie wg trybu listy i operacji na liście.
Jeżeli w dziekanacie uczelni zostały wprowadzone ustawienia umożliwiające prowadzącemu
internetowe wprowadzanie ocen do protokołów, to funkcja ta będzie dostępna po kliknięciu
na przycisk Wprowadź oceny.
Z poziomu zakładki lista protokołów możliwy jest również wydruk protokołu bądź listy obecności.
Aby wykonać wydruk zaznaczamy wybraną pozycję na liście i klikamy na umieszczone w prawej części
okna przyciski Drukuj protokół, Drukuj listę obecności.
W oknie Lista protokołów jest również aktywny przycisk Napisz ogłoszenie. Po wybraniu pozycji
na liście protokołów prowadzący jest przekierowany do sekcji Ogłoszenia, w której ma możliwość
dodania ogłoszenia dla zdefiniowanej grupy odbiorców.
Druga zakładka sekcji Przedmioty zatytułowana jest Przedmioty nauczane.

Formatowanie sposobu wyświetlania jest analogiczne, jak dla wcześniejszej zakładki. Po kliknięciu
na niebieski podkreślony tekst z nazwą przedmiotu prowadzący zostanie przeniesiony do okna planu
zajęć dla danej grupy w sekcji Plany zajęć.
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Aby wyświetlić dodatkowe informacje o nauczanym przedmiocie należy kliknąć link Pokaż w kolumnie
Szczegóły. Przykład wyświetlania szczegółów dla przedmiotu Wstęp do informatyki
z widoku poprzedniego okna jest następujący:

Do danego przedmiotu warto dodać sylabus. Służy temu polecenie Wprowadź znajdujące się na liście
wyświetlanych przedmiotów.
Po kliknięciu otworzy się okno:

Aby wydrukować listę studentów wybranej grupy dla danego przedmiotu należy kliknąć na link
po prawej stronie wyświetlanej listy Drukuj. Zostanie wówczas otwarty i zapisany dokument
w formacie .pdf z możliwością wydruku. Trzecia zakładka sekcji Przedmioty zatytułowana
jest Przedmioty w trakcie zapisów.
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3.1.1.3 Plany zajęć
Po kliknięciu na Plan zajęć, zalogowany prowadzący jest przekierowany do sekcji Plany zajęć, zakładka
Plany prowadzących. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Plany zajęć.
3.1.1.4 Prace dyplomowe
W tej zakładce użytkownik ma dostęp do informacji związanych z pracami dyplomowymi, których jest,
był, bądź będzie promotorem. Wszystkie te informacje są pogrupowane za pomocą trzech zakładek:
Prace w trakcie zapisów, Prace prowadzone oraz Prace archiwalne.
Zakładka Prace w trakcie zapisów wygląda następująco:

Po przejściu do sekcji Prace dyplomowe na wstępie otwiera się zakładka „Prace” w trakcie zapisów
(domyślnie przyjęty aktualny semestr). Aby wyświetlić prace z innego semestru wystarczy kliknąć
na przycisk Poprzednie semestry.
Część Prace w trakcie zapisu zawiera informacje o tematach prac zaproponowanych na bieżący
semestr przez zalogowanego prowadzącego. Aby obejrzeć szczegóły pracy i móc modyfikować
między innymi jej status należy kliknąć na umieszczony po prawej stronie tematu, przycisk Zarządzaj
tematem.
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Otwarte zostanie wówczas następujące okno:

Z tego miejsca prowadzący ma możliwość edycji opisu pracy, który wyświetla się jako informacja
o wybranym temacie dla studenta, oraz uwag będących notatkami widocznymi jedynie
dla prowadzącego. Do wspomnianych modyfikacji służą przyciski Edytuj opis i Edytuj uwagi.
Jeżeli student zdecydował się na proponowany temat pracy, to jego kandydatura zostanie
uwidoczniona na powyższym oknie. Prowadzący może przejrzeć wówczas dane studenta klikając
na przycisk O studencie. Po lewej stronie przycisku „O studencie” znajduje się rozwijana lista
ze statusami pracy. Jeżeli prowadzący podejmie decyzję o akceptacji pracy bądź odmowie,
to zmieniając status automatycznie zostanie o tym poinformowany student, po zalogowaniu się
do Wirtualnego Dziekanatu.
Zakładka Prace prowadzone wygląda następująco:
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Po otwarciu zakładki Prace prowadzone uwidacznia się lista wszystkich prac, których zalogowany
prowadzący jest aktualnie promotorem, i nie zakończył się jeszcze proces dyplomowania.
Możliwe jest również wyszukanie konkretnej pracy po zastosowaniu określonych powyżej listy filtrów
i kliknięciu przycisku Szukaj. Dodatkowe informacje o danej pracy dyplomowej wyświetlą
się po naciśnięciu przycisku Szczegóły pracy.

3.1.1.5 Konto, zmiana hasła
Zakładka Konto, zmiana hasła stanowi informację o profilu prowadzącego zalogowanego do serwisu
Wirtualnego Dziekanatu.
Aby zmienić hasło do Wirtualnego Dziekanatu należy nacisnąć przycisk Zmień hasło do serwisu.

Ekran zmiany hasła wygląda jak na rysunku poniżej.
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Prowadzący musi podać stare hasło, które było przez niego dotychczas używane, podać nowe hasło
i powtórzyć je. Po poprawnej zmianie hasła prowadzący otrzyma stosowny komunikat.

3.1.1.6 Znajdź osobę
Zakładka Znajdź osobę umożliwia odnalezienie informacji o określonym studencie bądź prowadzącym.
Aby znaleźć studenta należy wpisać nazwisko lub/i imię lub/i numer albumu oraz nacisnąć przycisk
Szukaj. W wyświetlonych pozycjach, po kliknięciu na przycisk Informacje o studencie można przejrzeć
szczegóły związane z wyszukanym studentem, między innymi przedmioty jakie prowadził z nim
zalogowany wykładowca, oraz oceny jakie uzyskał z tych przedmiotów. Ponadto prowadzący
ma możliwość wysłania do wybranego studenta ogłoszenia.

Dodanie ogłoszenia odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku Napisz ogłoszenie. Otwiera się wówczas
okno sekcji Ogłoszenia.
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Aby znaleźć prowadzącego należy przejść na zakładkę Wyszukaj prowadzącego, w polu Imię wpisać
imię prowadzącego i/lub w polu Nazwisko wpisać nazwisko prowadzącego, po czym wcisnąć przycisk
Szukaj.
Efekt wyszukiwania prowadzącego widoczny jest w poniższym oknie. Zalogowany użytkownik
otrzymuje informacje między innymi o terminie i czasie konsultacji, adresie mailowym, stronie www
prowadzącego czy numerze telefonu.

Po kliknięciu przycisku zajęcia prowadzącego zostaniemy przekierowani do części Plany zajęć
prowadzącego , którego poprzednio wyszukaliśmy.
3.1.1.7 Ogłoszenia
Zakładka ogłoszenia umożliwia prowadzącemu zapoznanie się z ogłoszeniami opublikowanymi
w Wirtualnym Dziekanacie oraz dodawanie nowych. Za wyświetlanie ogólnouczelnianych ogłoszeń
odpowiada zakładka Ogłoszenia.

Część Opublikowane ogłoszenia jest odpowiedzialna za tworzenie ogłoszeń oraz przypisywanie do nich
adresatów. Ogłoszenia mogą być skierowane zarówno do grup, jak i pojedynczych studentów.
W celu dodania ogłoszenia należy nacisnąć przycisk Dodaj nowe.

Po ustaleniu adresatów i zapisaniu ogłoszenia można przejść ponownie do widoku Opublikowanych
ogłoszeń, a także do już istniejącego ogłoszenia dodać załącznik. Do operowania na załącznikach służą
przyciski Dodaj załącznik lub Zmień/Usuń załącznik.
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3.1.1.8 Zgłaszanie problemów związanych z wirtualnym dziekanatem
Zgłoszenia można kierować drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres: admin@wsuz.pl, albo
poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny na numer +48 606 337 750 lub (41) 357 32 04.
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