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Wstęp
p
Ninieejsza instrukkcja została stworzona dla nauczyccieli prowadzzących ( i o
odpowiedziallnych za)
przedmioty na wszystkich wydziiałach Politechniki Gdańskiej i dotyczy obsługi protokołów w nowym
systemiee

e‐Dziekanat.

Systeem

elektroniczną

zakładaa

obsługę

proto
okołów

i

przenosi

obowiązzek/możliwośść wydrukow
wania proto
okołów egzaaminacyjnych na osobyy odpowiedzzialne za
przedmiot.
dłączony jestt do jednej bazy
b
danych
h. Użytkowniicy systemu posiadają dostęp do
Całyy system pod
danych studentów wszystkich
w
w
wydziałów
u
uczelni,
zaś wszelkie
w
ogrraniczenia ustawione sąą poprzez
uprawnienia do korzzystania z sysstemu.

1. Log
gowanie i dostęp do porta
alu
Now
wy system do
o obsługi dzziekanatów na Politechn
nice Gdańskiiej został stw
worzony na zasadzie
portalu internetoweego. System będzie zatem
m dostępny przez stronęę internetow
wą po wprow
wadzeniu
nie z sieci
adresu ip2.pg.gda.pl. Należy jednak zaznacczyć, że dosttęp do portaalu możliwy jjest wyłączn
w
d
dostęp
możliwy jest pop
przez VPN p
po akceptacji zespołu
politechnicznej – z domowych warunków
niowego orazz skonfigurow
waniu upraw
wnień.
wdrożen
Przeed pierwszym
m logowaniem
m do system
mu należy akttywować sw
woje konto, p
poprzez zgłosszenie się
do administratorów ośrodka CUII w celu aktyywacji konta lub poprzez wybranie w górnym passku menu
nta”. Po wypełnieniu wyymaganych pól należy zzatwierdzić formularz
f
portalu zakładki „Akktywacja kon
przyciskiiem „Utwórzz konto”.
Po wybraniu przycisku
p
„ZZaloguj” w prawym gó
órnym rogu
u portalu, u
użytkownik zostanie
ntralnego pu
unktu logowaania. Do ro
ozpoczęcia pracy potrzeb
bny jest login i hasło
przeniessiony do cen
(takie same jak dla politechniczn
p
ego konta mailowego).
m
s
w zaależności od posiadanych
h/nadanych uprawnień, uruchomion
ne zostają
Po zaloggowaniu do systemu
mniejszee podsystem
my. Do każdeego z nich uzyskujemy szybki
s
dostęp
p przez głów
wne menu, złożone
z
z
zakładekk. W każdej z nich zamkn
nięta została pełna grupaa funkcjonalności. Każdyy użytkownikk w pasku
menu po
osiada pozyccje:
•

S
Strona
startowa (pozwalająca w szyb
bki sposób powrócić
p
do startowego
s
w
widoku),

•

przez którą przechod
e
eDziekanat,
dzimy na zakładkę
z
Naauczyciela. Tu mieści się cała
f
funkcjonalno
ość związanaa z obsługą protokołów,
p

•

Moje konto
o, w której istnieje mo
ożliwość pod
dejrzenia sw
woich danych
h oraz zmiaany hasła
(zmiana hasłła skutkuje w ramach zarrówno portalu jak i pocztty).
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2. Nau
uczyciel – zakres funkcjon
nalny
Abyy ułatwić pro
oces wyszukkiwania i obsługi protokkołów, podsyystem Nauczyciel podzielono na
obszary:
•

oły – w tej części uzyskujemy szyb
bki dostęp do
d protokołów aktualnyych ( dla
Protoko
bieżącego roku akkademickiego
o) oraz wszzystkich (akttualne i arcchiwalne). Protokoły
P
ne są na liśccie wykładow
wcy do mom
mentu przen
niesienia stud
denta do
archiwaalne dostępn
archiwu
um przez Dzziekanat. W ramach ułaatwienia wyyszukiwania konkretnych
h danych
dodano
o filtry pozw
walające ograaniczyć ilośćć wyników. W przypadku nie wprow
wadzenia
wartoścci w pola filtrrów, zostanąą wyświetlone wszystkie informacje.

•

Przedm
mioty – na liście przedm
miotów znajdują się wsszystkie przeedmioty prowadzone
przez zaalogowanego wykładow
wcę. W tej części
c
równieeż mamy po
odział na przzedmioty
prowad
dzone obecn
nie i te którre już się odbyły.
o
Takżee z tej częśści mamy możliwość
m
wydrukowania listyy studentów uczestnicząccych w zajęcciach. Z racjii korzystaniaa z jednej
pokazywane w czasie
wspólneej bazy danyych wraz z prracownikami dziekanatów, dane są p
rzeczyw
wistym – po wprowadzeenia zmiany// zapisaniu studenta
s
na przedmiotu
u od razu
studenttów pokazujee się na liściee studentów na przedmio
ocie prowadzącego.

•

Studencci – funkcjonalność pozzwalająca naa wyszukaniee studenta. Baza studentów dla
wykłado
owców ograaniczona jestt do studen
ntów, którzyy uczestniczyyli lub uczesstniczą w
zajęciacch zalogowan
nego wykład
dowcy.

•

Konfigu
uracja – funkkcja Asysten
nt umożliwiaa wskazanie prowadząceemu asysten
nta, który
będzie miał
m pełny dostęp
d
do daanych przedm
miotów, stud
dentów i pro
otokołów nau
uczyciela,
który go
o wyznaczył.. Tak wskazaany asystent po zalogow
waniu się na sswój login i hasło ma
możliwo
ość wypełnieenia protoko
ołu za wykład
dowcę i wysłaanie go do zaatwierdzeniaa.
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3. Tw
worzenie i obsługa elektro
onicznego
o protok
kołu
o po wygeneerowaniu pro
otokołów
Protokoły tworzzone są przeez pracownikków dziekanatu. Dopiero
h w danym roku akademickim, dokkumenty te ukazują się na liście
dla przeedmiotów reealizowanych
aktywnyych protokołó
ów danego nauczyciela.
n
Każdy wykłaadowca widzzi wyłącznie swoje protokoły oraz
prowadzzącego, któryy wyznaczył go
g na swojeggo asystentaa (jeśli został wyznaczonyy).

Protokoły wyśw
wietlane są w tabeli, w której poza informacją o nazwie prrzedmiotu, kursie,
k
na
którym przedmiot jest realizowany oraz nauczycielu prowadząccym, mamy podane informacje
n złożenia pro
otokołu w dziekanacie. W
Wybierając protokoły
p
dotyczącce na protokkołu: jego staatus i termin
aktualnee, nauczyciel widzi prottokołu tylko w statusie Nowy orazz Zwrócony do nauczyciela. Po
wyborzee z menu zakładki
z
Pro
otokoły „Wsszystkie”, mamy
m
wgląd
d od wszysttkich protokkołów w
dowolnyym statusie.
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Po wybraniu
w
przzedmiotu w tabeli przech
hodzimy na stronę
s
związzaną z obsługgą jego proto
okołu. Na
tej stron
nie zamieszczzone są danee przedmiotu
u ( takie jak nazwa,
n
liczbaa punktów EC
CTS itd.) oraz podana
jest

lista

studenttów

uczestnicząca

naa

zajęciach

oraz

possiadająca

p
prawo

podejść

do

nić protokół ocenami naależy w kolum
mnie ocena wybrać odpowiednią
egzaminu/zaliczenia. Aby wypełn
5 oraz zal). Po wybraniu
u właściwej wartości
w
system podświe
etli nowe
wartość z listy ( skalaa od 2,0 do 5,5
rekordy na kolor czerwony.

ęści składow
we przedmio
otu ( W, C, L, S). W
W kolumnie „ZZaliczone zaajęcia” wskazane są czę
o
pozytyywnej autom
matycznie syystem zaznacczy wszystkiee części składowe. W
przypadkku podania oceny
przypadkku nie uzyskkania zaliczeenia z przedm
miotu, należży zaznaczyćć samemu czzęść składow
wą, która
została zaliczona,
z
po
ozostawiającc część niezaaliczoną odzn
naczoną. Od tego elemeentu zależy wysokość
w
płatnoścci jakie ponosi student zaa powtarzanie przedmiotu, więc pro
osimy o zwró
ócenie w tym
m miejscu
szczególnej uwagi.
Na stronie edyccji protokołu
u dostępne są dwie akccje: „Zapisz zmiany”
z
oraaz „Wyślij protokół”.
ny” pozwalaa zachować wpisane oce
eny na prottokole, jednaak nie wysyyła go do
Akcja „ZZapisz zmian
dziekanaatu. Akcja taa jest szczeggólnie użytecczna jeżeli wypełniamy
w
protokół rattami, lub ch
hcemy na
dłuższy czas
c
odejść od
o komputera. Przypom
minamy, że syystem działaa na zasadziee strony internetowej
– posiad
da on więc wyznaczony
w
c
czas
sesji. Po
o jego upłynięciu niezapissane dane zo
ostaną utraccone oraz
wymagane będzie ponowne zalo
ogowanie sięę do systemu. Akcja „W
Wyślij protokó
ół” zarówno
o zapisuje
zmiany w protokolee jak i wysyyła protokół do Dziekan
natu. Nie ma możliwoścci zmiany wysłanego
w
ny termin wyysłania proto
okołu do Dzie
ekanatu okreeśla Termin zzłożenia.
protokołłu. Ostateczn
Po wysłłaniu protokkołu należy wydrukowaać „papierow
wą” wersję protokołu – generuje się ona
automattycznie, z wypełnionym
w
mi ocenami po wybraniu przycisku Drukuj pro
otokół:

. Obsługa

elektron
niczna protokkołów nie zw
walnia z obo
owiązku dosttarczania do dziekanatów
w wersji pap
pierowej.
Odebran
ne protokołyy weryfikuje i zatwierdzza obsługa dziekanatu.
d
W przypadkku wątpliwości może
nastąpićć zwrócenie protokołu do
d wykładow
wcy. Po jego
o poprawien
niu należy go
o ponownie odesłać.
Uwagi Dziekanatu
D
dla Nauczycieela mogą byćć zawarte w polu Komentarz dostęp
pnym w tryb
bie edycji
lub podgglądu protokkołu.
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nia/wątpliwo
ości, uwagi o występu
ujących błęd
dach czy sugestie pozzwalające
Wszzelkie pytan
usprawn
nić pracę przyy obsłudze protokółów
p
p
proszę
zgłaszzać na adres: helpdesk@pg.gda.pl
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