
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ob
In

Ce

bsłu
nstruk

 

POLITEC
entrum Us

uga 
kcja pr

Da

CHNIKA GD
sług Inform

pro
rojektu

Wersja 1.2

Gdańsk 
ata: 2010‐06

 

DAŃSKA
matycznyc

otok
u e‐Dz

‐11 

ch 

kołó
iekana

ów 
at 



 

  
 

Metryka

Opracow
Sprawdz
Nazwa p
 

Historia 

Data 
2010‐0
2010‐0
2010‐0

 

 

Spis treś

Wstęp ..

1.  Log

2.  Two

3.  Obs

 

 

 

a dokumentu

wał: 
ził: 
pliku: 

zmian: 

Aut
6‐04  Izab
6‐07  Ada
6‐11  Izab

ści: 

....................

gowanie i dos

orzenie prot

sługa elektro

u: 

Izabel
 
ERP_P

tor 
bela Joskows
am Rek 
bela Joskows

....................

stęp do port

okołu ..........

onicznego pr

 

Obs

Instrukcj

a Joskowska

Podsumowan

Nr wer
ska  1.0 

1.1 
ska  1.2 

....................

alu ...............

....................

otokołu .......

 

sługa protoko

a projektu e‐

Strona 2

a 

nie.docx 

rsji  Opis z
Utwor
Spraw
Popra

....................

....................

....................

....................

ołów 

Dziekanat 

miany 
rzenie dokum
wdzenie i dro
wki w rozdzi

....................

....................

.................. B

....................

C

mentu. 
bne popraw
iale 1 

....................

....................

Błąd! Nie zde

....................

CUI PG/eDzieka

ki 

...................

...................

efiniowano 

...................

anat/v/1.2

............ 3 

............ 3 

zakładki. 

............ 5 



 

  
 

Wstęp

Ninie

przedmi

systemie

obowiąz

przedmi

Cały
danych 
uprawni

1. Log

Now

portalu 

adresu  i

politech

wdrożen

Prze

do admi

portalu 

przyciski

Po 

przenies

(takie sa

Po zalog

mniejsze

zakładek

menu po

• S

• e

f

• 

 

p 

ejsza  instruk

oty na wszy

e  e‐Dzieka

zek/możliwoś

ot. 

y system pod
studentów w
enia do korz

gowanie 

wy  system  do

internetowe

p2.pg.gda.p

nicznej  –  z 

niowego oraz

ed pierwszym

nistratorów 

zakładki „Ak

iem „Utwórz

wybraniu  p

siony do  cen

me jak dla p

gowaniu do s

e podsystem

k. W każdej z

osiada pozyc

Strona start

eDziekanat, 

funkcjonalno

Moje  konto

(zmiana hasł

 

kcja  została 

stkich wydzi

nat.  Syste

ść  wydrukow

dłączony  jest
wszystkich w
zystania z sys

 i dostęp 

o  obsługi  dz

ego. System 

l.   Należy  je

domowych w

z skonfigurow

m logowaniem

ośrodka CUI

ktywacja kon

z konto”.  

przycisku  „Z

ntralnego pu

politechniczn

systemu w za

my. Do każde

z nich zamkn

cje:  

owa (pozwa

przez  któ

ość związana

o,  w    której 

ła skutkuje w

Obs

Instrukcj

stworzona 

iałach Polite

em  zakłada

wania  proto

t do  jednej b
wydziałów  u
stemu. 

 do porta

ziekanatów 

będzie zatem

dnak zaznac

warunków  d

waniu upraw

m do system

I w celu akty

nta”. Po wy

Zaloguj”  w 

unktu  logowa

ego konta m

ależności od 

ego  z nich u

nięta została

lająca w szyb

rą  przechod

a z obsługą p

istnieje mo

w ramach zar

sługa protoko

a projektu e‐

Strona 3

dla  nauczyc

chniki Gdań

a  elektron

okołów  egza

bazy danych
uczelni,  zaś w

alu 

na  Politechn

m dostępny 

czyć,  że dost

dostęp możl

wnień. 

mu należy akt

ywacji konta 

pełnieniu wy

prawym  gó

ania.   Do  ro

mailowego).  

posiadanych

zyskujemy  s

 pełna grupa

bki sposób p

dzimy  na  z

protokołów,

ożliwość  pod

równo porta

ołów 

Dziekanat 

cieli  prowadz

skiej  i dotyc

iczną  obsł

aminacyjnyc

h. Użytkowni
wszelkie  ogr

nice Gdański

przez stronę

tęp do porta

iwy  jest  pop

tywować sw

lub poprzez 

ymaganych 

órnym  rogu

ozpoczęcia p

 

h/nadanych 

szybki dostęp

a funkcjonal

powrócić do s

zakładkę  Na

dejrzenia  sw

lu jak i poczt

C

zących  (  i  o

zy obsługi p

ugę  proto

h  na  osoby

icy systemu 
raniczenia  u

iej  został  stw

ę  internetow

alu możliwy  j

przez VPN  p

woje konto, p

wybranie w

pól należy  z

u  portalu,  u

racy potrzeb

uprawnień, 

p przez głów

ności. Każdy

startowego w

auczyciela. 

woich  danych

ty). 

CUI PG/eDzieka

odpowiedzial

rotokołów w

okołów  i 

y  odpowiedz

posiadają d
stawione  są

worzony  na 

wą po wprow

jest wyłączn

po  akceptacj

poprzez zgłos

 górnym pas

zatwierdzić  f

użytkownik 

bny  jest  logi

uruchomion

wne menu,  z

y użytkownik

widoku),  

Tu  mieści 

h  oraz  zmia

anat/v/1.2

lnych  za) 

w nowym 

przenosi 

zialne  za 

ostęp do 
ą  poprzez 

zasadzie 

wadzeniu 

nie z sieci 

i  zespołu 

szenie się 

sku menu 

formularz 

zostanie 

n  i hasło 

ne zostają 

złożone  z 

k w pasku 

się  cała 

any  hasła 



 

  
 

2. Nau

Aby

obszary:

uczyciel –

y  ułatwić  pro

  

• Protoko

bieżące

archiwa

archiwu

dodano

wartośc

• Przedm

przez  za

prowad

wydruk

wspólne

rzeczyw

student

• Studenc

wykłado

zajęciac

• Konfigu

będzie m

który go

możliwo

– zakres 

oces wyszuk

oły  –  w  tej 

go  roku  ak

alne dostępn

um  przez  Dz

o  filtry  pozw

ci w pola filtr

mioty  –  na  l

alogowaneg

dzone  obecn

owania  listy

ej bazy dany

wistym  –  po 

tów pokazuje

ci  –  funkcjo

owców  ogra

ch zalogowan

uracja  –  funk

miał pełny d

o wyznaczył.

ość wypełnie

Obs

Instrukcj

 funkcjon

kiwania  i  ob

części  uzys

kademickiego

ne  są na  liśc

ziekanat. W 

walające  ogra

rów, zostaną

iście  przedm

o wykładow

nie  i  te  któr

y studentów 

ych wraz z pr

wprowadze

e się na liście

nalność  poz

aniczona  jest

nego wykład

kcja Asysten

dostęp do da

. Tak wskaza

enia protoko

sługa protoko

a projektu e‐

Strona 4

nalny 

sługi  protok

kujemy  szyb

o)  oraz  wsz

cie wykładow

ramach  uła

aniczyć  ilość

ą wyświetlon

miotów  znaj

wcę. W  tej  c

re  już  się  o

uczestnicząc

racownikam

enia  zmiany/

e studentów 

zwalająca  na

t  do  studen

dowcy. 

nt umożliwia

anych przedm

any asystent 

ołu za wykład

ołów 

Dziekanat 

kołów,  podsy

bki  dostęp  d

zystkich  (akt

wcy do mom

atwienia  wy

ć wyników. W

e wszystkie 

dują  się  ws

części  równie

odbyły.  Także

cych w zajęc

i dziekanató

/  zapisaniu  s

na przedmio

a wyszukanie

ntów,  którzy

a wskazanie 

miotów, stud

po zalogow

dowcę i wysła

C

ystem Nauc

do  protokoł

tualne  i  arc

mentu przen

yszukiwania 

W  przypadk

informacje. 

szystkie  prze

eż mamy  po

e  z  tej  częś

ciach. Z racji

w, dane są p

studenta  na 

ocie prowad

e  studenta. 

y  uczestniczy

prowadzące

dentów i pro

waniu się na s

anie go do za

CUI PG/eDzieka

zyciel  podzi

ów  aktualny

chiwalne).  P

niesienia  stud

konkretnych

u  nie wprow

edmioty  pro

odział  na  prz

ści  mamy  m

i korzystania

pokazywane

przedmiotu

zącego. 

Baza  stude

yli  lub  uczes

emu  asysten

otokołów nau

swój login i 

atwierdzenia

anat/v/1.2

elono  na 

ych  (  dla 

Protokoły 

denta do 

h  danych 

wadzenia 

wadzone 

zedmioty 

możliwość 

a z  jednej 

 w czasie 

u  od  razu 

ntów  dla 

stniczą  w 

nta,  który 

uczyciela, 

hasło ma 

a. 



 

  
 

3. Tw

 
Pro

dla  prze

aktywny

prowadz

Pro

którym 

dotycząc

aktualne

wyborze

dowolny

worzenie 

tokoły tworz

edmiotów  re

ych protokołó

zącego, który

tokoły wyśw

przedmiot 

ce na protok

e,  nauczycie

e  z  menu  z

ym statusie. 

 i obsług

zone są prze

ealizowanych

ów danego n

y wyznaczył g

wietlane  są w

jest  realizo

kołu: jego sta

l  widzi  prot

zakładki  Pro

Obs

Instrukcj

a elektro

ez pracownik

h w  danym 

nauczyciela. 

go na swojeg

w  tabeli, w 

wany  oraz 

atus i termin

tokołu  tylko

otokoły  „Ws

sługa protoko

a projektu e‐

Strona 5

onicznego

ków dziekan

roku  akade

Każdy wykła

go asystenta

której poza 

nauczycielu

n złożenia pro

  w  statusie

szystkie”,  m

ołów 

Dziekanat 

o protok

atu. Dopiero

mickim,  dok

adowca widz

a (jeśli został 

informacją 

  prowadząc

otokołu w d

  Nowy  oraz

mamy  wgląd

C

 

kołu 

o po wygene

kumenty  te 

zi wyłącznie 

wyznaczony

o nazwie pr

cym,  mamy 

ziekanacie. W

z  Zwrócony 

d  od  wszyst

CUI PG/eDzieka

erowaniu pro

ukazują  się 

swoje proto

y). 

rzedmiotu,  k

podane  in

Wybierając p

do  nauczy

tkich  protok

anat/v/1.2

otokołów 

na  liście 

koły oraz 

kursie, na 

formacje 

protokoły 

ciela.  Po 

kołów  w 

 



 

  
 

Po w

tej stron

jest  lis

egzamin

wartość 

rekordy 

W 

przypadk

przypadk

została z

płatnośc

szczegól

Na 

Akcja  „Z

dziekana

dłuższy c

– posiad

wymaga

zmiany 

protokoł

Po  wysł

automat

elektron

Odebran

nastąpić

Uwagi D

lub podg

wybraniu prz

nie zamieszcz

ta  student

u/zaliczenia

z listy ( skala

na kolor cze

kolumnie  „Z

ku podania o

ku nie uzysk

zaliczona, po

ci jakie pono

nej uwagi.  

stronie  edyc

Zapisz  zmian

atu. Akcja  ta

czas odejść o

da on więc w

ne będzie p

w  protokole

łu. Ostateczn

łaniu  protok

tycznie,  z  w

niczna protok

ne  protokoły

ć  zwrócenie 

Dziekanatu d

glądu protok

zedmiotu w 

zone są dane

tów  uczest

. Aby wypełn

a od 2,0 do 5

rwony.  

Zaliczone  za

oceny pozyty

kania  zalicze

ozostawiając

si student za

cji protokołu

ny”  pozwala

a  jest  szczeg

od kompute

wyznaczony c

onowne zalo

e  jak  i  wysy

ny termin wy

kołu  należy 

wypełnionym

kołów nie zw

y weryfikuje

protokołu  d

la Nauczycie

kołu. 

Obs

Instrukcj

tabeli przech

e przedmiotu

nicząca  na

nić protokół 

5,5 oraz zal).

ajęcia”  wska

ywnej autom

enia  z  przedm

c część nieza

a powtarzan

u dostępne 

a  zachować 

gólnie  użytec

ra.  Przypom

czas sesji. Po

ogowanie się

yła  protokół 

ysłania proto

wydrukowa

mi  ocenami 

walnia z obo

  i  zatwierdz

do wykładow

ela mogą być

sługa protoko

a projektu e‐

Strona 6

hodzimy na s

u ( takie jak n

a  zajęciach 

ocenami na

 Po wybraniu

zane  są  czę

matycznie sy

miotu, należ

aliczoną odzn

ie przedmio

są dwie  akc

wpisane  oce

czna  jeżeli w

minamy, że sy

o jego upłyni

ę do system

do  Dziekan

okołu do Dzie

ać  „papierow

po  wybrani

owiązku dost

za  obsługa  d

wcy.  Po  jego

ć zawarte w

ołów 

Dziekanat 

stronę związ

nazwa, liczba

oraz  pos

ależy w kolum

u właściwej w

ęści  składow

ystem zaznac

ży  zaznaczyć

naczoną. Od

tu, więc pro

cje:  „Zapisz  z

eny  na  prot

wypełniamy 

ystem działa

ęciu niezapis

u. Akcja „W

natu.  Nie m

ekanatu okre

wą”  wersję 

u  przycisku 

tarczania do

dziekanatu. 

o  poprawien

w polu Kome

C

zaną z obsług

a punktów EC

siadająca  p

mnie ocena 

wartości sys

we  przedmio

czy wszystkie

ć  samemu  cz

  tego eleme

osimy o zwró

zmiany” ora

tokole,  jedna

protokół  rat

a na zasadzie

sane dane zo

Wyślij protokó

a możliwośc

eśla Termin z

protokołu 

Drukuj  pro

 dziekanatów

W  przypadk

niu  należy  go

ntarz dostęp

CUI PG/eDzieka

gą jego proto

CTS itd.) ora

prawo  pod

wybrać odp

tem podświe

otu  (  W,  C, 

e części skła

zęść  składow

entu zależy w

ócenie w tym

az  „Wyślij p

ak  nie wysy

tami,  lub  ch

e strony inte

ostaną utrac

ół” zarówno

ci  zmiany  w

złożenia. 

–  generuje 

otokół:  . 

w wersji pap

ku wątpliwo

o  ponownie 

pnym w tryb

anat/v/1.2

okołu. Na 

z podana 

ejść  do 

owiednią 

etli nowe 

L,  S).  W 

dowe. W 

wą,  która 

wysokość 

m miejscu 

rotokół”. 

yła  go  do 

hcemy  na 

rnetowej 

cone oraz 

o zapisuje 

wysłanego 

się  ona 

Obsługa 

pierowej. 

ści może 

odesłać. 

bie edycji 

 



 

  
 

 

Wsz

usprawn

zelkie  pytan

nić pracę przy

nia/wątpliwo

y obsłudze p

Obs

Instrukcj

ości,  uwagi 

protokółów p

sługa protoko

a projektu e‐

Strona 7

o  występu

proszę zgłasz

ołów 

Dziekanat 

ujących  błęd

zać na adres:

C

dach  czy  s

 helpdesk@

CUI PG/eDzieka

ugestie  poz

pg.gda.pl  

anat/v/1.2

zwalające 


