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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. 
Umożliwia prezentowanie oraz modyfikowanie istotnych informacji dot. studentów, a także samej 
uczelni. 
 
Wirtualny Dziekanat zbudowane jest z kilku podstawowych części: 
 

1. Studenci, 
2. Prowadzący, 
3. Rekrutacja, 
4. 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 odpowiadała nazwie subdomeny  

„e-dziekanat.wsuz.pl”. 

Po wejściu na stronę internetową 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. 

 

 
 

 

3. W przypadku studentów loginem do systemu jest nr albumu, a hasłem startowym nr pesel. 

https://e-dziekanat.wsuz.pl/
https://e-dziekanat.wsuz.pl/
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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  

o następującej treści, w której mamy link do formularza, w którym wskazujemy swoje hasło. 

 

6. W kolejnej wiadomości zostajemy poinformowani o zmianie hasła. 

2.1.1.3 Logowanie do systemu 

Ekran logowania dla prowadzącego: 

 

Ekran logowania dla studenta: 

 

 

 

 

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 adresu URL 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 Studenci 

 

Serwis Wirtualny Dziekanat potrafi wyświetlać zgromadzone w bazie danych informacje dotyczące 

studenta m.in. 

- danych osobowych studenta, 

- danych dotyczących studiów, 

- danych o przedmiotach, ocenach, 

- planach zajęć, 

- danych finansowych studenta, 

- informacji związanych z procesem dyplomowania, 

- danych o przyznanych stypendiach, 

- danych dotyczących odbytych praktyk. 

 

Istnieje również możliwość zmiany hasła przez użytkownika, sprawdzenia zajęć wybranego 

prowadzącego, wzięcia udziału w sondach, pobrania opublikowanych plików oraz przeczytania 

ogłoszeń. 

Po wejściu na stronę główną Wirtualnego Dziekanatu, i kliknięciu na link „Studenci” pojawi się okno  

z panelem logowania: 

 

Podając odpowiedni login i hasło (nadane przez administratora) i kliknięciu na przycisk "Zaloguj" 

użytkownik zostanie przekierowany do sekcji, w której ma dostęp do informacji związanych  

z przebiegiem studiów dla osoby, która jest aktualnie zalogowana w systemie. W nowym oknie można 

skorzystać z nowego zestawu informacji tj. uzyskać dokładną wiedzę na temat ocen, płatności, 

posiadanych i wypłaconych stypendiów, zajęć, sesji, informację o przynależności do grup i swoich 

danych osobowych, a także innych informacjach ważnych z punktu widzenia studenta. 
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3.1.1.1 Twoje dane 

Klikając na zakładkę "Twoje dane" student ma możliwość zweryfikowania, czy jego dane 

znajdujące się w bazie danych Uczelni są prawidłowe. Wyświetlone są wszystkie informacje, które 

dotyczą kartoteki osobowej oraz te, które dotyczą rodzaju i charakteru studiów. 

 

Na zakładce Adresy oprócz wyświetlania danych teleadresowych jest dodatkowo możliwość 

modyfikacji adresu korespondencyjnego, danych kontaktowych (klikamy na przycisk Zmień). 
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3.1.1.2 Tok studiów 

Po kliknięciu na zakładkę "Tok studiów" użytkownik może zapoznać się z informacjami 

pogrupowanymi na pięciu zakładkach: Dane o toku, Plany studiów, Rygory, Grupy oraz Twoje toki 

studiów. Wspomniane zakładki wyglądają następująco: 
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Po naciśnięciu przycisku Szczegóły zostanie wyświetlone okno z informacją o danym przedmiocie. 

Naciśnięcie przycisku Przedmioty obieralne spowoduje przeniesienie użytkownika do planu  

z przedmiotami do wyboru.  
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Zakładka Rygory: 

 

 

 

 

 

 

Na zakładce Twoje grupy, zalogowany student może sprawdzić do jakich grup został przyporządkowany 

w kolejnych semestrach. 

 

Ostatnią zakładkę sekcji Tok studiów nazwano Egzamin Dyplomowy. W tej części student jest 

informowany o przedmiotach wybranych na egzamin dyplomowy, punktacji ECTS oraz uzyskanej 

ocenie. 
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3.1.1.3 Przedmioty i oceny 

Zakładka Przedmioty i oceny zawiera informacje o semestrach nauki danego studenta, realizowanych 

przedmiotach i uzyskanych ocenach. 

 

Powyższe okno przedstawia przedmioty wraz z informacją o formie, w jakiej były przeprowadzone, 

uzyskanej ocenie i terminie zaliczenia. Oceny powyższego studenta wyświetlają się na zielono. Kolor 

ten nie jest bez znaczenia. Takowy oznacza, że student uzyskał ocenę pozytywną i jest ona 

zatwierdzona przez dziekanat. Informacje o innych możliwych kolorach wyświetlanych ocen można 

znaleźć, po kliknięciu na przycisk Pomoc w prawym, górnym rogu. Więcej informacji o danym 

przedmiocie wyświetlamy poprzez naciśnięcie przycisku Szczegóły przedmiotu. 

Jeżeli student kontynuuje naukę na semestrze opisanym stanem W trakcie zapisów, to ma możliwość 

zapisania się na określone przedmioty. Służy do tego zakładka Zapisy na przedmioty. 
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Po kliknięciu na przycisk Wybór przedmiotu ukaże się okno. Przed ostatecznym wyporem przedmiotu 

można jeszcze przejrzeć dodatkowe informacje na jego temat klikając na Szczegóły przedmiotu.  

Wybór przedmiotu potwierdzamy przyciskiem Wybierz przedmiot. 

 

 

 

 

W przypadku przedmiotów fakultatywnych również istnieje możliwość wyboru. Po naciśnięciu 

przycisku Dodaj przedmiot otwiera się okno z przedmiotami do wyboru podobnie jak powyżej.  

Po wybraniu przedmiotu będzie on widoczny na wcześniejszej stronie pod Przedmiotem 

fakultatywnym. 
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W powyższym oknie widać, że wybrany został przez studenta przedmiot fakultatywny Techniki 

sprzedaży. Poprzez naciśniecie przycisku Usuń ma on możliwość wykreślenia go z przedmiotów 

przeznaczonych do realizacji w danym roku akademickim. 

3.1.1.4 Plany zajęć 

W części Plany zajęć student może wyszukać określony plan, biorąc pod uwagę wiele kryteriów. 

Możliwości te zostały pogrupowane w zakładkach: Plany grup, Plany prowadzących, Mój plan, Plany 

sal, Plany przedmiotów, Plany toków. Istnieje ponadto możliwość filtrowania wziąwszy pod uwagę 

terminy zajęć: Dzisiaj, Ten tydzień/zjazd, Najbliższy tydzień/zjazd bądź Cały semestr. Za pomocą 

przycisku "Zapisz jako PDF" utworzony zostanie dokument w formacie nazwa_dokumentu.pdf 

zawierający wyszukany plan zajęć. Bezpośrednio po zapisaniu dokumentu pdf zostaje on otwarty,  

i umożliwia studentowi m.in. wydruk planu zajęć. 

 

 

 

 

Zakładka Plany grup wygląda następująco: 
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W tej części wyświetlane są plany zajęć dla grupy zalogowanego studenta. Aby wyszukać plan innej 

grupy należy kliknąć na umieszczony po prawej stronie przycisk Znajdź grupę , i we wskazanym przez 

program miejscu wpisać nazwę interesującej nas grupy, a następnie kliknąć na przycisk Szukaj.  

Po kliknięciu na wyszukaną grupę zostaniemy automatycznie przekierowani w miejsce wyszukiwania 

planu zajęć. Po wybraniu odpowiedniego terminu zajęć klikamy przycisk Szukaj. Wówczas na liście 

poniżej powinien wyświetlić się szukany plan zajęć. 

 

 

 

 

 

Pod przyciskiem Opis grupy ukryte są szczegółowe informacje dotyczące wybranej grupy. Za pomocą 

zakładki Mój plan możliwe jest wyszukanie, wyświetlenie i wydruk planu zajęć dla zalogowanego 

studenta. Po zadeklarowaniu terminu zajęć ukaże się lista z informacjami o czasie trwania zajęć, 

przedmiocie, sali, grupie, prowadzącym oraz formie zaliczenia. 
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Pozostałe zakładki Plany prowadzących, Plany sal, Plany przedmiotów i Plany toków nie są związane 

bezpośrednio z zalogowanym studentem. Sposób wyszukiwania zajęć i prezentowania danych na tych 

zakładkach jest przedstawiony w podrozdziale Plany zajęć. 

3.1.1.5 Finanse 

W zakładce Opłaty student ma możliwość przejrzenia danych dotyczących jego wpłat na poczet uczelni 

oraz wszelkich zaległości. 

Domyślnie pokazywane są wszystkie opłaty. Nieuregulowane opłaty widoczne są po naciśnięciu 

przycisku Pokaż tylko niezapłacone. Sposób wyświetlania danych finansowych można zmienić  

za pomocą przycisków Domyślne grupowanie oraz Zwiń/Rozwiń wiersze. 

Przykładowy widok finansów zalogowanego studenta jest następujący: 

 

Na kolejnej zakładce części Finanse - Dokumenty- opisane są dokumenty, na podstawie których 

uregulowane zostały płatności. 
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Zakładka Dane do przelewu zawiera wszystkie niezbędne informacje umożliwiające studentowi 

wniesienie wymaganej opłaty, m.in. nr rachunku bankowego. 

 

3.1.1.6 Teczka 

Po wybraniu pozycji Teczka użytkownik uzyska dostęp do czterech zakładek:  

 Historia, 

 

 Rejestr wydruków - wykaz zaświadczeń wydanych studentowi, 

 

 
 

 

 

 

 

 Dokumenty - wykaz dokumentów wymaganych przez uczelnię do złożenia w teczce studenta, 
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 Rozliczenia - wykaz dokumentów, z których student powinien rozliczyć się z uczelnią, 

 

 
 

3.1.1.7 Praca dyplomowa 

Poprzez zakładkę Zapisy na prace dyplomowe użytkownik ma możliwość wyboru tematu pracy 

dyplomowej. Tematy prac pogrupowane są na Aktualnie wybrane i Wszystkie dostępne dla danego 

toku studiów. 

Aby dokonać wyboru tematu pracy dyplomowej należy przy odpowiedniej pozycji nacisnąć przycisk 

Zapisz. Umotywowanie wyboru odbywa się po naciśnięciu przycisku „Umotywuj wybór”.  

W przypadku zmiany decyzji użytkownik ma możliwość wypisania się z pracy poprzez naciśnięcie 

przycisku Wypisz. Przy wyborze tematu pracy należy zwrócić uwagę na termin, do którego możliwe  

są zapisy. Warto zwrócić uwagę, że w głównym menu na zakładce Prace dyplomowe również widnieje 

informacja o obecnym terminie zapisu. 

 

Na zakładce Praca dyplomowa wyświetlane są informacje związane z pracą dyplomową, do której 

został przypisany student. 
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W momencie gdy dane zostaną zatwierdzone przez pracowników dziekanatu wszelkie możliwości 

zmiany przez wirtualny dziekanat zostaną zablokowane. 

3.1.1.8 Stypendia 

W części Stypendia student znajdzie informacje o przyznanych mu stypendiach, dofinansowaniach 

lub zapomogach  

 

Zaprezentowany powyżej widok jest domyślny. Istnieje wiele możliwości wyświetleń danych  

w zależności od indywidualnych upodobań użytkownika. W celu modyfikacji wyświetlenia można 

między innymi: 

- upuścić przycisk np. nr wniosku, bądź Rodzaj stypendium na wiersz zawierający nagłówki Kwota 

naliczenia, Data Naliczenia, Status w wybranym miejscu, 

- sortować wyniki za pomocą czarnego trójkącika znajdującego się przy przyciskach, 

- rozwijać lub zwijać wiersze za pomocą przycisku Rozwiń/Zwiń wiersze lub wrócić do domyślnych 

ustawień klikając na przycisk Domyślne grupowanie. 

Po rozwinięciu listy wyświetlą się informacje o formie pomocy, o którą ubiegał się student, wysokości 

świadczenia, dacie naliczenia oraz o statusie.  

Status wniosku wskazuje na jakim etapie zaawansowania przebiega proces przyznania świadczenia. 

Informacje o rodzajach statusów zamieszczone są w kolejnej zakładce - Wypłaty. 
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Zakładka Wypłaty grupuje informacje związane ze stypendiami opierając się na konkretnych 

dokumentach potwierdzających wypłatę świadczenia. 

 

Na zakładce Dane użytkownika może zweryfikować poprawność wprowadzonych do bazy informacji.  

Są to informacje o sposobie wypłaty stypendium, nazwie banku oraz koncie, na które mają zostać 

przelane ewentualne stypendia. Można również wprowadzić konfigurację pozwalającą na edycję konta 

do wypłat stypendialnych z Wirtualnego Dziekanatu. 

 

3.1.1.9 Praktyki 

Zakładka Praktyki prezentuje dane związane z odbytymi przez studenta praktykami. 

 

Zakładka Zapisy na praktyki umożliwia studentowi wybranie jednego z zaproponowanych przez 

uczelnię zakładów do odbycia praktyk. Aby zapisać się na praktykę należy wybrać ofertę z listy 
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proponowanych praktyk przez przycisk Zapisz lub dodać praktykę zorganizowaną we własnym zakresie. 

Własna praktyka to taka, gdzie student w obranej przez siebie firmie ustalił, że odbędzie tam praktykę. 

Informacje te zostaną zweryfikowane przez pracownika uczelni. 

3.1.1.10 Konto, zmiana hasła 

Zakładka Konto, zmiana hasła stanowi informację o profilu studenta zalogowanego do serwisu 

Wirtualnego Dziekanatu. 

Aby zmienić hasło logowania wystarczy kliknąć przycisk Zmień hasło do serwisu. 

 

3.1.1.11 Wyszukaj prowadzącego 

Zakładka Wyszukaj prowadzącego umożliwia studentowi odnalezienie informacji o określonym 

prowadzącym. 

Aby znaleźć prowadzącego należy 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. Student otrzymuje informację 

m.in. o terminie i czasie konsultacji, adresie mailowym, stronie www prowadzącego,  

czy numerze telefonu. 

 

Po kliknięciu na przycisk Zajęcia prowadzącego, serwis przekierowuje studenta do zakładki Plany zajęć. 

3.1.1.12 Sondy 
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Jeżeli student jest zobligowany do wzięcia udziału w sondzie bądź ankiecie, to może wykonać  

tę czynność na zakładce Sondy. 

Po zalogowaniu do Wirtualnego Dziekanatu system automatycznie przekieruje studenta na zakładkę 

związaną z sondą bądź ankietą wymaganą do uzupełnienia. Student może wypełnić ją od razu bądź 

odłożyć uzupełnienie na później. Przy konstruowaniu ankiety pracownik Dziekanatu może wprowadzić 

ustawienia dotyczące liczby prób uzupełniania ankiety. Jest również możliwość zablokowania dostępu 

do serwisu, pozostawiając aktywną jedynie zakładkę Sondy, dopóty dopóki student nie uzupełni,  

i nie prześle wymaganej ankiety. 

Przykładowa sonda zamieszczona na Wirtualnym Dziekanacie wygląda następująco: 

 

Do ankietowania służy zakładka Ankiety w dziale Sondy. Część ta przedstawia aktualne ankiety 

 do wprowadzenia, kolorem czerwonym zaznaczone zostały ankiety, które należy uzupełnić, aby dalej 

korzystać z systemu. Jeśli takich ankiet nie ma, można wtedy odłożyć wprowadzanie ankiet  

do następnego logowania (przycisk "Uzupełnij później"). 

Termin wypełniania określa data, od której nie będzie już możliwości wypełnienia ankiety. 

3.1.1.13 Pliki do pobrania 

W sekcji Pliki do pobrania Uczelnia umieszcza materiały udostępnione do pobrania zarówno 

prowadzącym, jak i studentom. W celu pobrania należy kliknąć na niebieski link Pobierz plik. 
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3.1.1.14 Ogłoszenia 

Zakładka przedstawia ogłoszenia umieszczone w Wirtualnym Dziekanacie. 

 

Powyższe ogłoszenie wczytuje się automatycznie na stronę startową Wirtualnego Dziekanatu. Aby 

przejrzeć szczegóły ogłoszenia wystarczy kliknąć przycisk Pokaż. 

3.1.1.15 Zarządzenia 

W systemie wszelkiego rodzaju regulaminy i zarządzenia zostały zgrupowane pod opcją menu 

„Zarządzenia”, i mogą być publikowane dla studentów. Dane rozmieszczone są na trzech zakładkach: 

Zarządzenia Rektora, Zarządzenia Dziekana oraz Regulaminy. Wszystkie pliki będą publikowane  

przez pracowników dziekanatu. 

 

 

 

 

 

 

 


