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EGERIA EDUKACJA 
MODUŁ WYKŁADOWCA – PRZYGOTOWANIA DO OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ – OBSŁUGA PROTOKOŁU EGZA-

MINU PRZEZ KOMISJĘ  

 

1. Miejsce obsługi protokołu 

Po zalogowaniu do systemu protokół egzaminu dyplomowego, będzie widoczny na koncie Przewod-

niczącego Komisji w module Wykładowca, jako zadnie do wykonania. 

 

2. Wyszukiwanie przydzielonych zadań i protokołów 

W menu wybieramy opcję Moje zadania (1), następnie na liście z zadaniami wybieramy zadane ozna-

czone jako: Prace dyplomowe, rola: przewodniczący komisji egz. (2). 

 

Po wybraniu rodzaju zadania w zakładce Zadnia, pojawi się lista studentów dla, których przygotowano 

protokół egzaminu dyplomowego (1). 

W przypadku, gdy lista studentów prezentuje więcej protokołów, istnieje możliwość wyszukania kon-

kretnego protokołu dla studenta poprzez użycie filtra (2) i wpisanie w nim nazwiska lub numeru al-

bumu studenta. 

Widokiem protokołów/zadań, można zarządzać także poprzez dostępne filtry (3). 

 
Po wybraniu konkretnej pracy studenta (kliknięciu), zostaniemy przekierowani na zakładkę Lista prac 

dyplomowych (1), na liście prac pojawi się ponownie konkretna praca studenta (2). 
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Wybierając wiersz z danymi studenta (klikając), zostajemy przekierowani na zakładkę Praca dyplo-

mowa, która zawiera szczegółowe informacje o pracy, następnie w celu wypełnienia protokołu wy-

bieramy zakładkę Protokół egzaminu (3). 

 

 

Na Zakładce Protokół egzaminu (1), w celu otworzenia formularza protokołu klikamy w dany proto-

kół (2). 

 

 

3. Uzupełnianie formularza protokołu 

Po wejściu w dany protokół w sekcji Dane protokołu prezentowane są informacje wprowadzone w po-

przednim etapie uzupełniania danych przez Dział Obsługi Studenta.  
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W sekcji Dane protokołu poszczególne pola nie powinny być uzupełnianie w tej sekcji: 

Data zatwierdzenia – zostanie automatycznie uzupełniona po uzupełnieniu całego protokołu i jego 

Zatwierdzeniu. 

Ocena końcowa: zostanie wyliczona i uzupełniona po uzupełnieniu całego protokołu i Zapisaniu pro-

tokołu. 

Ocena końcowa opis: nie uzupełniamy tego pola – po zapisaniu protokołu zostanie ono uzupełnione 

danymi. 

 

W sekcji Oceny poszczególne pola oznaczają: 

1. Średnia ocen za studia (1) – docelowo będzie wyliczona z systemu (wyliczenie pojawi się do-

piero po wcześniejszym zapisaniu protokołu egzaminu – przycisk Zapisz zmiany). Aktualnie 

średnia jest wyliczana przez Dział Obsługi Studenta i wprowadzana do protokołu przed egza-

minem, zatem będzie od razu widoczna w protokole. 

2. Średnia z ocen z pracy dyplomowej (2) – zostanie wyliczona przez system (wyliczenie pojawi 

się dopiero po wcześniejszym zapisaniu protokołu egzaminu – przycisk Zapisz zmiany). 

3. Ocena pracy dyplomowej (3) – jeśli uzupełniane były w systemie recenzje, to pojawi się średnia. 

4. Pytania – pola należy uzupełnić podczas egzaminu, istnieją dwa warianty obsługi (4): 

Wariant I – jeśli studenci mają podane do widomości zestawy pytań, to treść pytania, zostaje 

uzupełniona po podaniu przez studenta i wybraniu w protokole numeru pytania (dotyczy tylko 

pytania pierwszego i drugiego, nie dotyczy pytania z pracy, które należy uzupełnić); 

Wariant II – pytania są wpisywane ręcznie. 

Pod treścią każdego, pytania wprowadźmy ocenę z odpowiedzi na pytanie. 

5. Średnia ocen z egzaminu, Ocena z egzaminu, Ostateczny wynik studiów oraz Ocena na dy-

plom (5) – zostaną uzupełnione przez system. 

6. W przypadku wystawienia oceny niedostatecznej należy wybrać powód (6) opis powodu jest 

dostępny w wybieraku. 
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Po uzupełnieniu, informacje zawarte w protokole należy zapisać (1), a po sprawdzeniu poprawnego 

wyliczenia ocen i uzupełnienia danych (pytań), zatwierdzić protokół (2). 

 

Na każdym etapie procedowania obrony pracy dyplomowej, gdy jest widoczny protokół egzaminu, mo-

żemy zapisywać w nim wprowadzone dane (przycisk Zapisz zmiany). 

 

 

4. Przykład wypełnionego formularza protokołu po zapisaniu danych 

Widok w sekcji Dane osobowe – po zapisaniu danych widoczna jest uzupełniona ocena w pozycji Ocena 

końcowa oraz opis sposobu ustalenia tej oceny (pole w pozycji Ocena końcowa opis). 
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Widok w sekcji Oceny – widoczne są uzupełnione pola z pytaniami i oceny uzyskane za te pytania, a 

także wyliczone zostały oceny i średnie ocen wpływające na ocenę końcową. 

  

5. Wydruk protokołu / pobranie pliku z protokołem 

Uzupełniony i zapisany protokół możemy wydrukować lub wyświetlić na ekranie podgląd tego wy-

druku i zapisać do wersji elektronicznej jako PDF. 

Wydruk lub pobranie pliku dostępne jest na zakładce Protokół egzaminu po kliknięciu na przycisk Wy-

druk (kolumna Akcje). 

 

Wybieramy Tryb egzaminu (1) i klikamy Drukuj protokół (2).  

Wybrany tryb zostanie odnotowany treści protokołu egzaminu. 
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6. Obsługa protokołu w przypadku uzyskania przez studenta oceny negatywnej 

lub niestawienia się na egzaminie 

W przypadku wstawienia oceny negatywnej lub niestawienia się studenta na egzaminie w formularzu 

protokołu zaznaczamy właściwe pozycje, co spowoduje wydruk protokołu z odpowiednim adnotacjami. 

W przypadku oceny negatywnej po wprowadzeniu ocen negatywnych z odpowiedzi na pytania oraz 

wybraniu odpowiedniej opcji w polu: Podstawy wystawienia oceny negatywnej, na wydruku otrzy-

mamy protokół z odpowiednią adnotacją. 
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Podobnie będzie w przypadku niestawienia się studenta na egzaminie, z tą różnicą, że pola dotyczące 

pytań i oceny z odpowiedzi na pytania pozostają puste, a uzupełnimy jedynie podstawę wystawienia 

oceny niedostatecznej. 

 

 

 



    Uniwersytet Szczeciński – instrukcja korzystania z systemu Egeria Edukacja 

Opracowanie: UCI Marek  Rublewski 9 | S t r o n a  

7. Możliwość wydruku pytań dla studenta podczas trwania egzaminu  

W zakładce Wydawnictwa, w oknie Lista wydruków, możemy pobrać plik z wylosowanymi przez stu-

denta pytaniami. 

 

W oknie tym widać wydruk pt. „Raport pytań egzaminacyjnych”, który możemy wykorzystać po wcze-

śniejszym uzupełnieniu pytań egzaminacyjnych, w celu przekazania w formie wydrukowanej przygo-

towującemu się do obrony studentowi. 
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