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I. Logowanie do modułu Wykładowca
1. Bezpieczne logowanie z wykorzystaniem VPN (dostęp do systemów centralnych US)
W wierszu adresów dowolnej przeglądarki należy wpisać adres https://vpn.usz.edu.pl:4433

W polach Name i Password wpisujemy login i hasło uzyskane na podstawie maila przesłanego na konto
w domenie usz.edu.pl1 informującego o dostępie do modułu Wykładowca przez VPN.

2. Logowanie do modułu Wykładowca
W zależności od ról jakie logujący ma przydzielone w systemie Egeria Edukacja i co ma wykonać wybiera odpowiedni moduł klikając na jego nazwę. W tym wypadku wybieramy Moduł Wykładowca.

Pojawia się strona logowania bezpośrednio do modułu. W polu Login wpisujemy imię i nazwisko połączone kropką (np. jan.kowalski), a w polu Hasło, hasło wygenerowane w systemie Egeria Edukacja,
jakie uzyskamy na podstawie danych dostępowych przesłanych na maila w domenie usz.edu.pl lub
wypełnionego wniosku (inne moduły systemu Egeria Edukacja). Za pomocą pola wyboru, wybieramy
również domyślny semestr, który przy następnych logowaniach powinien nam się podpowiadać.
1

Dostęp do modułu Wykładowca nie wymaga złożenia wniosku o dostęp do VPN. Wniosek jest wymagany
w przypadku dostępu do innych modułów Egeria Edukacja. Taki wniosek jest dostępny na stronie
http://www.uci.usz.edu.pl/vpn. Na stronie tej również jest zrzut ekranowy okna logowania, na który klikając automatycznie przenosimy się do strony z logowaniem do VPN.
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UWAGA: Login i hasło przesyłane jest na założoną skrzynkę pocztową w domenie usz.edu.pl (np.
jak.kowalski@usz.edu.pl). Logowanie do domeny usz.edu.pl odbywa się przez adres http://portal.office.com, który wpisujemy w wierszu adresów przeglądarki internetowej
.

System przy pierwszym logowaniu poprosi o zmianę hasła. Nowe hasło musi mieć od 6 do 32 znaków
i nie może być takie samo jak poprzednie oraz należy je wpisać dwa razy dla uniknięcia pomyłek.

Widok modułu Wykładowca podzielony jest na dwie części. Cześć lewa to Menu, z którego wybieramy
to co planujemy zrealizować, natomiast cześć prawa to obszar roboczy, w którym widzimy i uzupełniamy dane uwarunkowane wyborem odpowiedniego menu.
UWAGA: Jeżeli chcemy powiększyć obszar roboczy przy pracy z danymi z konkretnego menu, możemy lewą cześć z Menu ukryć. Do ukrywania służy ikona
z informacjami o sesji logowania.

z paska ikon na górnej czarnej listwie

Włączanie lub wyłączanie Menu odbywa się przez klikanie na ikonę

.

Do przydzielonych ról i zadań realizowanych w module Wykładowca opracowywano przez Uczelniane
Centrum Informatyczne (UCI) stosowne instrukcje w formacie pdf, które są do pobrania w tym module,
dla każdego przydzielonego zadania, w kolumnie Instrukcje.

Należy pamiętać że będąc zalogowanym do modułu, w stanie bezczynności system jest aktywny
przez 30 minut, a po tym czasie automatycznie się deaktywuje, dlatego też pracując z sylabusami,
protokołami ocen, czy też protokołami recenzji, w trakcie ich wypełniania, należy wykonać procedurę zapisania (przycisk Zapisz zmiany) przed odejściem od stanowiska pracy.
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II. Wypełnianie protokołów recenzji w module Wykładowca
1. Przeglądanie i filtrowanie protokołów recenzji
Protokoły recenzji generowane są w dziekanatach z poziomu modułu Dziekanat. Wygenerowane protokoły recenzji są widoczne w module Dziekanat w liście protokołów oraz automatycznie, bez dodatkowych czynności przekazujących, w module Wykładowca jako zadanie.

1.1. Protokół recenzji – wyszukiwanie w module Wykładowca
Wygenerowany w dziekanacie protokół recenzji do wypełnienia znajdują się w menu Moje zadania.

W menu Moje zadania wykładowca ma przydzielane zadania (wypełnianie sylabusów, protokołów
ocen, prace dyplomowe z wypełnianiem recenzji, przesyłanie prac z poziomu modułu do systemu antyplagiatowego etc.) w ramach pełnionych ról (koordynator sylabusa, wykładowca, promotor, recenzent, administrator antyplagiatu etc.).
W przypadku wypełniania protokołów recenzji dla prac dyplomowych realizowana jest rola promotora
lub recenzenta uzupełniającego te protokoły. Zadania dla tej roli znajdują się w zakładce Role, w której
widzimy ile zadań (protokołów) mamy do wypełnienia (status zadania Otwarte). Klikamy na pasek z
rolą i zdaniami (Prace dyplomowe, rola: promotor lub Prace dyplomowe, rola: recenzent), żeby móc
wybrać właściwy protokół do wypełnienia.

Wybierając właściwą rolę w zakładce Zadania wyszukujemy na podstawie statusu protokoły do wypełnienia.
UWAGA: Osoby rozpoczynające prace z programem oraz te, które mają niewiele
protokołów do wypełnienia ustawiają status zadania na Dowolnym (wybór
Otwarte dotyczy pozycji do edycji, natomiast Zamknięte to protokoły już wypełnione i zatwierdzone przez promotora lub recenzenta). Widzimy wówczas wszystkie przedzielone protokoły recenzji niezależnie od statusu.

Status zadania wpływa na liczbę widocznych protokołów do wypełnienie w zakładce Role, i dlatego, po
zakończeniu pracy z protokołem i zatwierdzeniu oceny recenzji, powinno się zmienić status z Otwarty
na Zamknięty. Na poniższym rysunku taka zmiana zostanie wykonana dla protokołu, widocznego ze
statusem Zatwierdzone oceny recenzji (trzecia pozycja na liście protokołów). Wykonujemy ją klikając
na przycisk Zamknij w kolumnie Akcje.
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Filtrując status zadania z wyborem Zamknięte widzimy tylko protokoły recenzji z takim ustawieniem,
a dodatkowo protokoły tak ustawione nie są widoczne w zakładce Role jako do wypełnienia.

Dalsza cześć instrukcji opiera się w głównej mierze na wypełnieniu protokołu recenzji w roli recenzenta,
z ewentualnym przedstawieniem różnicy, o ile tak będzie miała miejsce, dla recenzji wypełnianej w roli
promotora.
Jeżeli mamy dużo recenzji to ułatwieniem wyszukiwanie protokołu dla konkretnego studenta, będzie
wpisanie jego nazwiska lub numeru albumu w polu Filtr i potwierdzeniu przyciskiem Filtruj.

Poszczególne kolumny dla listy z protokołami w zakładce Zadania oznaczają: Lp – liczba wszystkich protokołów, widocznych według ustawionych kryteriów filtrowania; Data – dzień na który zostały wygenerowane protokoły przez dziekanat; Praca – informujące o rodzaju pracy (np. Licencjacka, Inżynierska,
Magisterska etc.); Student i Nr albumu – w tych kolumnach podawane jest nazwisko i imię oraz numer
albumu studenta, na podstawie tych danych możemy studenta wyszukać a także wybrać właściwą recenzję do uzupełnienia; Grupa – informacje o grupach do jakich student jest przypisany, w tym także
symbol wydziału, kierunku, poziomie i formie studiów; Status – określa stanie realizacji pracy z danym
protokołem i etapach procedowania procesu obrony pracy dyplomowej (np. Zatwierdzony temat
pracy, Zatwierdzone oceny recenzji); Praca – czy została złożona i dołączona w systemie praca dyplomowa studenta, będąca podstawą do wypełnienia protokołu recenzji. Dla promotora i recenzenta,
oprócz danych studenta, najważniejsze są kolumny Status i Praca, gdyż informacje w nich zawarte pozwalają na dalsze prace z recenzją.
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Przy wskazywaniu protokołów recenzji, zwłaszcza wypełnianych sukcesywnie po uzyskaniu informacji
o rozpoczęciu procesu recenzowania, warto wykorzystać opcję wyszukiwania studentów i powiązanych z tym studentem dokumentów w systemie, m.in. protokołów recnzji .
Wybór protokołu dla takiego przypadku rozpoczynamy od menu Lista studentów (1), po kliknięciu na
którą system przenosi nas do zakładki Lista studentów (2), w której są widoczni studenci, którzy są
przypisani do danego wykładowcy, m.in. przez prowadzone zajęcia i wystawiane w związku z tym oceny
w protokołach. Studenci są widoczni na liście (3), której widok możemy rozszerzać z pomocą liczby
pozycji Na stronie (4) oraz wybierać lub przemieszczać się między stronami (5).

Przy dużej liczbie studentów (pozycji listy), wygodne może okazać się wyszukanie danej osoby w górnej
części okna Lista studentów, w obszarze o nazwie Warunki wyszukiwania. Przeważnie wyszukiwanie
będzie polegało na wpisaniu nazwiska lub nazwiska z imieniem, czy też numeru albumu w polu Dowolne pole i kliknięciu na przycisk Szukaj. Można rozszerzyć/zawęzić warunki wyszukiwania, klikając na
zielony znaczek [+] lub [-] przy nazwie Warunki wyszukiwania, wówczas mamy praktycznie te same
opcje wyszukiwania jak przy obsłudze z poziomu dziekanatu – jednak z racji zajmowania sporej części
okna z listą studentów i sporadycznego wykorzystywania w wypełnianiu protokołów zaleca się ustawić
ten obszar w wersji z minimalną opcją wyszukiwanych pól.

Przykładowo dla wpisanego numeru albumu (1), i potwierdzeniu przyciskiem Szukaj (2), została wyszukana osoba powiązana z tym numerem (3).

Klikając na pasek z danymi wyszukanej osoby, system przenosi nas do zakładki Role, w której widać
zadania przypisane wykładowcy, z podaniem ile z tych zadań zawiera wybranego studenta – w tym
przypadku widnieje on w 1. Protokole recenzji.
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Następnie klikamy na rolę recenzenta i w zakładce Zadania widzimy ten jedne protokół recenzji z wyszukiwanym studentem.

1.2. Uzupełnianie protokołów recenzji
Niezależnie czy z menu Lista studentów, czy też Moje zadania, po kliknięciu na wybrany protokół w zakładce Zadania, przenosimy się na zakładkę Lista prac dyplomowych, gdzie widać tylko ten wcześniej
wybrany protokół. W tej nowej zakładce jest widoczny zwinięty pasek [+] Filtry, z którego nie będziemy
korzystali, gdyż potrzebne wybory zostały wykonane na wcześniejszych etapach wyszukiwania.

Mamy też w tej zakładce więcej informacji na temat recenzowanej pracy tj. m.in. jej temat, skład komisji (promotor, recenzent, członkowie komisji egzaminacyjnej – jeżeli zostali już wyznaczeni) oraz dokładniejsze dane o studencie plus stanie tej pracy i procesu weryfikacji z użyciem systemu antyplagiatowego. Po zweryfikowaniu tych danych, jedyne co należy zrobić, to kliknąć na widoczną pozycję z
protokołem w celu jego wypełnienia.

Pierwsza zakładka na którą zostaniemy przeniesieni to Praca dyplomowa. W niej tylko możemy sprawdzić dane dotyczące założonej sprawy dotyczącej obrony pracy dyplomowej np. temat tej pracy. Nie
ma tutaj możliwości jakiejkolwiek edycji, więc tylko weryfikujemy widoczne dane.
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W kolejnej zakładce Studenci, też tylko weryfikujemy czy został podpięty prawidłowy student, którego
pracę będziemy recenzować.

Następna zakładka to Załączniki. W tej zakładce też nie mam możliwości edycji, ale zawiera ona dwa
ważne dokumenty tj. treść złożonej i załączonej pracy dyplomowej, którą będziemy recenzować oraz
raport z systemu antyplagiatowego.
Pracę dyplomowa pobieramy klikając na przycisk Pobierz załącznik – możliwe będzie jej wydrukowanie
lub zrecenzowanie w wersji elektronicznej. W danych do tego załącznika zwracamy uwagę na nazwę
pliku oraz ocenę plagiatu.

Ocenę plagiatu w szczegółach możemy przeanalizować pobierając drugi z załączników, również klikając
na przycisk Pobierz załącznik i sprawdzając w danych pliku jego typ (Raport podobieństwa).
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W zakładce Prom. i rec. też tylko weryfikujemy dane tych osób – brak możliwości edycji.

Najważniejsza zakładką w tym zadaniu jest zakładka Recenzja. Przejście do recenzji to kliknięcie na
pozycję z danymi studenta oraz naszymi jako recenzenta. W pozycji tej mam również przycisk Wydruk,
na który klikając możemy podejrzeć nasz recenzję już gotową lub na etapie jej tworzenia.

Pierwszy krok recenzji to szczegółowe opisanie poszczególnych punktów w części opisanej jako Oceny.
Bardzo ważnej jest też wybranie oceny na jaką wartościujemy recenzowaną pracę
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Po uzupełnieniu poszczególnych punktów recenzji oraz wystawieniu oceny koniecznie musimy zapisać
efekty naszej pracy klikając na przycisk Zapisz zmiany ❶. Zapisanie recenzji przeniesie wystawioną
ocenę do pola Ocena końcowa ❷. Jeżeli prace związane z recenzją zakończyliśmy to klikamy na przycisk akceptacji całej recenzji, czyli Zatwierdź ❸, i powinna uzupełnić się data w polu Data zatwierdzenia.

Pozostałe dwie zakładki tj. Egzamin i Protokół egzaminu są uzupełniane przez komisję egzaminacyjną
podczas obrony lub po jej zakończeniu. Na etapie pisania recenzji powinny być puste.
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