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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 rekrutacji internetowej, 

czy też zapisu w trybie online z wykorzystaniem platformy internetowej „Wirtualnego Dziekanatu”.  

1.2 Przeznaczenie dokumentu 

Dokument przeznaczony jest dla użytkowników końcowych. 
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2 Rekrutacja w systemie „Wirtualnego Dziekanatu” 

2.1 Omówienie systemu „Wirtualny Dziekanat” 

2.1.1.1 Baza wiedzy 

Wirtualny Dziekanat jest aplikacją internetową, która współpracuje z pakietem PRO Akademia. 
Umożliwia prezentowanie oraz modyfikowanie istotnych informacji dot. studentów, a także samej 
uczelni. 
 
Wirtualny Dziekanat zbudowany jest z kilku podstawowych części: 
 

1. Studenci, 
2. Prowadzący, 
3. Rekrutacja, 
4. Plany zajęć. 

 
Każda z nich składa się z dodatkowych sekcji, które zostały opisane w drugiej instrukcji, która 
szczegółowo omawia pracę w wirtualnym dziekanacie (moduły: student, prowadzący, plany zajęć) 
(kliknij na przycisk pobierz w celu otwarcia/pobrania instrukcji obsługi wirtualnego dziekanatu  
przez studentów, która jest również dostępna pod tym adresem przejdź na stronę internetową 
uczelni). Sam moduł rekrutacji internetowej został szczegółowo opisany w kolejnych podrozdziałach 
niniejszego dokumentu. 
 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/bafae3_f9ef05a7749a481ea0dd2718866fe1c3.pdf
https://www.wsuz.pl/aktualnoci
https://www.wsuz.pl/aktualnoci
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2.1.1.2 Uruchomienie systemu Wirtualnego Dziekanatu 

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 odpowiadała nazwie subdomeny  

„e-dziekanat.wsuz.pl”. 

Po wejściu na stronę internetową pojawi się okno główne Wirtualnego Dziekanatu: 

1. W przeglądarce internetowej wpisujemy adres https://e-dziekanat.wsuz.pl Po poprawnym 

wpisaniu adresu pojawi się panel WD. 

 

 
 

2. W kolejnym kroku należy przejść na zakładkę Rekrutacja 

 

Sekcja skierowana jest do przyszłych studentów uczelni, którzy chcą zapisać się na wybrany 

kierunek studiów drogą elektroniczną. 

 

https://e-dziekanat.wsuz.pl/
https://e-dziekanat.wsuz.pl/
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2.1.1.3 Rekrutacja - rejestracja w systemie 

Nowi studenci/użytkownicy muszą się w pierwszej kolejności zarejestrować się w systemie 

Wirtualnego Dziekanatu. Rejestracja ma na celu zapisanie w bazie danych podstawowych informacji 

na temat kandydata. W tym celu należy kliknąć na przycisk Rejestracja lub przejść bezpośrednio  

na zakładkę Rejestracja i uzupełnić wymagane pola. 

 

 

Po kliknięciu na przycisk Rejestracja pojawi się następujące okno: 
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Można również przejść na zakładkę Rejestracja, która znajduje się obok panelu Logowanie (pierwszy 

zrzut ekranu niniejszego podrozdziału): 

  

Ekran logowania w przypadku rekrutacji ma dodatkowo podłączony formularz rejestracyjny, który 

będzie dostępny, po kliknięciu na przycisk „Rejestracja” 

 

 

Po udanej rejestracji na podany adres e-mail wysłana zostanie wiadomość potwierdzającą rejestrację. 
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Wiadomość będzie zawierała login i hasło do systemu. Pierwsze logowanie do serwisu powoduje pełną 

aktywację konta. Ponadto po kliknięciu na link system może Państwa poprosić o zmianę hasła (hasłem 

startowym dla zarejestrowanego konta jest nr PESEL). 

Uwaga: 

Przed wskazaniem adresu e-mail należy upewnić, że dana skrzynka e-mail jest aktywna. 

Automatyczna wiadomość zostanie wysłana do Państwa z adresu e-mail: rekrutacja@wsuz.pl. 

Czasem może zdarzyć się, że wiadomość zostanie sklasyfikowana jako SPAM, dlatego w przypadku 

braku wiadomości w skrzynce odbiorczej należy przejrzeć również do powyższego folderu tj. SPAM. 

W późniejszym etapie rekrutacji logują już się Państwo na swoje indywidualne konto. 

 

2.1.1.4 Dane osobowe 

Po pierwszym zalogowaniu do systemu przyszły student musi uzupełnić brakujące dane.  

W tym celu należy nacisnąć na przycisk w menu po lewej stronie  

Krok 1: Wprowadzanie danych osobowych (następnie dalej postępować zgodnie z wyświetlaną 

instrukcją). 

 

Jeżeli, w którymś kroku pojawi się problem z wypełnianiem danych warto skorzystać z przycisku 

Pomoc. Należy pamiętać, o poprawności i wiarygodności wprowadzanych danych.  

Gdyby, któreś z wymaganych pół pozostało nieuzupełnione lub uzupełnione niezgodnie z przyjętymi 

regułami, to system zgłosi błąd i będzie wymagał ich poprawy. 

 

 

 

 

 

 

mailto:rekrutacja@wsuz.pl
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Klikamy na strzałkę Dalej. Na stronie 2/4 uzupełniamy dane osobowe: 

 

 

Po uzupełnieniu danych ze strony 2/4 przechodzimy do kolejnej klikając na przycisk dalej. 
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Uwaga: 

Zdjęcie wymaga zmiany rozmiarów, które możemy wykonać np. w aplikacji IrfanView (przeglądarka 

plików graficznych). Instrukcje związane z obsługą programu IrfanView (dot. zmiany rozmiaru zdjęcia). 

Pilotaż wideo: 

https://www.youtube.com/watch?v=dGIKxVTCYTk 

Poradnik w formie zrzutów ekranu: 

http://instrukcja.pl/i/zmniejszanie_zdjec (stosując się do tego poradnik należy odznaczyć checkbox 

„Preserve Aspect Ratio”) 

 

Jeśli przeglądarka nie wspiera Adobe Flash Playera (taki komunikat może pojawić się przy próbie 

wczytania zdjęcia), to możemy alternatywnie wskazać w systemie, że nie posiadamy zdjęcia,  

a następnie kliknąć na przycisk „Przeglądaj”, wczytać/wskazać plik ze zdjęciem (uprzednio 

zmodyfikowany np. w  IrfanView), i na końcu kliknąć na przycisk „Zapisz i wyjdź”.  

Na końcu należy ponownie wybrać: 

Krok 1: Wprowadzanie danych osobowych (następnie dalej postępować zgodnie z wyświetlaną 

instrukcją). 

I kolejno przejść przez poszczególne kroki (dane uprzednio uzupełnione zostały zapisane, więc nie ma 

potrzeby ponownego wprowadzania). 

https://www.youtube.com/watch?v=dGIKxVTCYTk
http://instrukcja.pl/i/zmniejszanie_zdjec
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Po uzupełnieniu danych z strony 3/4 przechodzimy do kolejnej klikając na przycisk dalej. 
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Na każdym etapie uzupełniania danych osobowych jest możliwość zapisania i zakończenia rejestracji, 
a my oczywiście w każdej chwili możemy uzupełnić dane.  
 
Po zakończeniu uzupełniania danych osobowych przechodzimy do kolejnego etapu rekrutacji  

tj. Krok 2 

 

 

2.1.1.5 Wybór studiów 

Po uzupełnieniu danych osobowych należy określić preferowany kierunek studiów. W tym celu trzeba 

przejść na zakładkę Krok 2: Moje kierunki i kliknąć na przycisk Dodaj kierunek. 
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Pojawi  wówczas lista kierunków z otwartym naborem. Aby ułatwić odnalezienie określonej pozycji  

na liście warto skorzystać z opcji filtrowania zawężając wyszukiwanie np. do studiów niestacjonarnych 

na wybranym kierunku. 

 

 

 

Po kliknięciu na link Pokaż, znajdujący się na liście wyświetlanych kierunków studiów w kolumnie 

Szczegóły, przyszły student może zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni, procesem rekrutacji  

i opłatami za studia. Po wyborze kierunku, na który zamierzamy rekrutować należy kliknąć umieszczony 

po lewej stronie link Zapisz, a następnie Dalej. W kolejnym etapie system prosi nas o uzupełnienie 

danych dodatkowych. Jeżeli uzupełnienie danych przebiegło poprawnie klikamy na przycisk Koniec.  

W oknie wyboru kierunku w miejscu linku Zapisz znajdują się teraz linki: Wypisz oraz Edycja danych. 

 

Jeżeli chcielibyśmy zrezygnować z uprzednio wybranego kierunku studiów należy kliknąć na link 

Wypisz. Można również zmodyfikować wprowadzone dane.  
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Funkcja ta dostępna jest po kliknięciu na link Edycja danych. Po wybraniu kierunku studiów (zapisaniu 

się) pojawi nam się nowe okno. Gdzie po przejściu klawiszem Dalej przejdziemy do kolejnego okna. 

 

Uzupełniamy kolejno dane związane z kierunkiem studiów. 

 

Po zakończeniu uzupełniania danych klikamy na przycisk Koniec. Pojawi nam się nowe okno  

z wybranym przez nas kierunkiem studiów. Jeśli wybraliśmy już kierunek studiów, i uzupełniliśmy 

kolejno wszystkie wymagane dane możemy zakończyć proces rekrutacji. Poprzez kliknięcie na przycisk 

Zakończ. 
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Pojawi się nam również komunikat świadczącym o tym, że proces rekrutacji został zakończony 
pomyślnie.  System poinformuje nas również w jakim czasie jesteśmy zobowiązani donieść dokumenty. 
 
Zakończenie procesu rekrutacji on-line nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia.  
Zgodnie z zamieszczonym powyżej komunikatem przyjęcia na studia następuje w chwili doniesienia lub 
dosłania dokumentów rekrutacyjnych. 
 

2.1.1.6 Zakończenie rekrutacji 

Aby zakończyć rekrutację należy przejść do zakładki Krok 3: Zakończenie rekrutacji i kliknąć na przycisk 

Zakończ. System przekieruje nas wówczas do zakładki Wydruki rekrutacyjne, skąd dostępna jest opcja 

wydruku formularza rekrutacyjnego. 

2.1.1.7 Wydruki rekrutacyjne 

Po zakończeniu rekrutacji w zakładce Wydruki rekrutacyjne wyświetlone są najważniejsze informacje 

dotyczące wybranego kierunku studiów, m.in. dane potrzebne do wykonania przelewu  

z tytułu opłaty rekrutacyjnej bądź czesnego, o ile takowe opłaty były zdefiniowane. 
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Po kliknięciu na Formularz rekrutacyjny można go pobrać i wydrukować (plik w formacie PDF). 

 

 

2.1.1.8 Pliki do pobrania 

W tej sekcji Uczelnia umieszcza materiały udostępnione (do pobrania). Aby ściągnąć plik należy 

nacisnąć przycisk Pobierz plik. 

 

Uwaga: 

W tej sekcji znajduje się podanie w formacie DOC, które należy wydrukować i dostarczyć do Dziekanatu 

wraz z pozostałymi dokumentami. 
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3 Pomoc techniczna 

3.1 Zgłaszanie problemów 

 
Zgłoszenia problemu z rekrutacją można dokonać poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail: 

admin@wsuz.pl lub telefonicznie na nr tel.  519 790 799. 

3.2 Zdalna pomoc 

 

Istnieje również możliwość nawiązania sesji zdalnej. W celu nawiązania połączenia z komputerem 

rekrutowanego kandydata należy pobrać na dysk komputer program TeamViewerQS.exe, który jest 

dostępny na stronie głównej uczelni WSUZ. Takowy należy pobrać na dysk komputera poprzez 

kliknięcie na symbol koła ratunkowego (prawdy dolny róg). 

 

Uwaga: 

Po uruchomieniu programu TeamViewerQS.exe zostanie wygenerowany identyfikator sesji, a także 

jednorazowe hasło użytkownika, które będzie ważne na czas sesji z administratorem systemów IT 

tutejszej uczelni. 

 

 

mailto:admin@wsuz.pl

