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Łączymy się z VPN –em. 

Logujemy się do modułu Wykładowcy który znajduje się pod adresem: 

https://ee.pwsztar.edu.pl/Wykladowca . Następnie wybieramy z menu bocznego „Moje zadania”.  

 

Otwiera nam się zakładka „Role”, na której będziemy widzieć zadania jakie zostały nam przydzielone. 

Pod polem „Protokoły ocen, rola: wykładowca”, znajdują się wszystkie protokoły, które są przypisane 

do pracownika, na którym jesteśmy zalogowani. Ilość „ otwartych zadań” to ilość protokołów do 

wypełnienia (w naszym przykładzie 29). 

Pod polem „Sylabusy, rola: koordynator sylabusa”, dostępne są wszystkie sylabusy, przypisane do 

pracownika, w celu uzupełnienia lub wprowadzenia korekt oraz zatwierdzenia poprawności sylabusa. 

W naszej instrukcji skupimy się wyłącznie na protokołach. 

Jeżeli protokołów jest dużo, możemy je wyszukiwać poprzez szybki filtr, czyli wpisanie słów, które 

będą wyszukiwane we wszystkich widocznych polach. Możemy również szeregować protokoły po 

statusie zadania. Do wypełnienia są protokoły oznaczone jako „otwarte” zadanie. 
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Aby rozpocząć uzupełnianie protokołu ocen, należy: 

- kliknąć w wybrany protokół na liście wszystkich dostępnych protokołów. 

- ponownie kliknąć insertujący nas protokół. System otworzy kartę wybranego przedmiotu z 

przypisanymi do niego studentami. 
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1. Wprowadzanie daty zaliczenia/egzaminu. 

System umożliwia wprowadzenie takiej samej daty zaliczenia/egzaminu dla wszystkich studentów, 

bądź wybranej przez wykładowcę grupy studentów.  

- Aby wprowadzić jedną datę zaliczenia/egzaminu dla wszystkich studentów, należy kliknąć  

„Zaznacz” przy polu „Ocena 1” (ocena uzyskana przez studenta w pierwszym terminie). W punkcie 

2. ustawiamy datę i klikamy „Wykonaj” (pkt. 3.) 
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- Aby wprowadzić taką sama datę  tylko dla wybranych studentów, należy zaznaczyć konkretne 

osoby, ustawić datę i kliknąć „Wykonaj”.  

 

- Można również przy każdym studencie z osobna ustawiać datę zaliczenia bądź egzaminu. 

 

2. Wprowadzanie ocen. 

Aby wprowadzić oceny lub inne formy zaliczenia przedmiotu uzyskane w pierwszym terminie, należy 

przy konkretnym studencie wybrać odpowiednią ocenę. 

       



Dział Obsługi Informatycznej  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

 

 

Tarnów, Wrzesień 2020 r. 

  6 

System umożliwia dodanie tej samej oceny wybranej liczbie studentów. Wystarczy zaznaczyć 

konkretne osoby (pkt.1), w punkcie 2. wybrać ocenę i kliknąć „Wykonaj” (pkt. 3). 

 

 

Po uzupełnieniu dat i ocen przy każdym studencie, należy kliknąć „Zapisz zmiany”.  

 

 

Pozycje uzupełnione prawidłowo, kompletne i zatwierdzone wyświetlają się na zielono. Studenci z 

nieuzupełnionymi ocenami lub z oceną 2.0 w pierwszym terminie pozostają oznaczeni kolorem 

czerwonym. 
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3. Wprowadzanie oceny poprawkowej/oceny z egzaminu komisyjnego. 

Aby wprowadzić ocenę poprawkową należy kliknąć jeden raz „+” przy wybranym studencie (w 

naszym przykładzie student numer 5) oraz zmienić status oceny na „ocena poprawkowa”. Następnie 

wprowadzić datę, ocenę i zatwierdzić wprowadzone zmiany klikając „Zapisz zmiany”. 

 

Aby wprowadzić ocenę z egzaminu komisyjnego należy ponownie kliknąć „+” przy wybranym 

studencie, zmienić status oceny na „ocena z egzaminu komisyjnego”, wprowadzić datę, ocenę  

i zatwierdzić klikając „Zapisz zmiany”. 
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- System umożliwia wprowadzenie takiej samej daty lub oceny poprawkowej/z egzaminu 

komisyjnego dla wybranej grupy studentów. 

Aby wprowadzić jedną datę, ocenę i status oceny dla kilku studentów przy ocenie poprawkowej 

należy do wybranych studentów dołożyć plusikami pola na ocenę poprawkową (pkt. 1.), w punkcie 2. 

ustawić „Ocena 2” (czyli ocena poprawkowa), w punkcie 3. wybrać datę i kliknąć „Wykonaj”, w 

punkcie 4. wybrać ocenę (w naszym przykładzie studenci uzyskali 3.0 w sesji poprawkowej) i kliknąć 

„Wykonaj” oraz w punkcie 5. ustawić „ocena poprawkowa” i kliknąć „Wykonaj”. Po uzupełnieniu 

ocen poprawkowych należy kliknąć  „Zapisz zmiany”. 
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Analogicznie można dodać jedną datę, ocenę i status oceny dla kilku studentów przy ocenie z 

egzaminu komisyjnego. Wówczas wybieramy „Ocena 3”, uzupełniamy datę i klikamy „Wykonaj”,  

dodajemy ocenę i klikamy „Wykonaj” oraz ustawiamy „Ocena z egzaminu komisyjnego” i klikamy 

„Wykonaj”. Całość zatwierdzamy wybierając „Zapisz zmiany”. 

 

Po uzupełnieniu wszystkich ocen, przy każdym studencie powinien wyświetlić się kolor zielony. 

 

Aby ostatecznie zatwierdzić protokół należy ustawić „Ocena 1” i kliknąć „Zaznacz” (pkt.1), następnie 

w pkt.2 zmieniamy poziom akceptacji z „Edycja ocen” na „Zatwierdzona pozycja protokołu” i klikamy 

„Wykonaj”. Całość zatwierdzamy klikając „Zapisz zmiany”. 
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Jeśli protokół został wypełniony prawidłowo, wszystkie pola z datami, ocenami i rodzajami ocen 

podświetlą sią na kolor żółty a sam protokół jest gotowy do wydruku. Na tym etapie nie ma już 

możliwości edycji protokołu. Aby wprowadzić jakiekolwiek zmiany, proszę kontaktować się z 

sekretariatem w celu przywrócenia możliwości edycji wybranego protokołu. 

 

 

 

4. Drukowanie zatwierdzonego protokołu ocen. 
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Aby wydrukować protokół należy wejść w „Moje zadania”, odnaleźć wypełniony protokół (będzie 

mieć status „Zatwierdzony przez wykładowcę”) i na niego kliknąć. Po lewej stronie pojawi się pole 

„Wydruki”.  

 

 

 

Po kliknięciu w pole „Wydruki” wybieramy „Protokół zaliczenia przedmiotu – uzupełniony” i klikamy 

ikonkę dokumentu w formacie pdf. Następnie wybieramy kierunek i uruchamiamy wydruk. 
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5. Zamykanie zadań. 

Wypełniony, wydrukowany protokół należy „zamknąć” aby nie wyświetlał się na liście naszych zadań.   

 

Aby odnaleźć wypełniony, zatwierdzony i zamknięty protokół, wystarczy w polu „Pokaż zadania o 

statusie” wybrać „Zamknięte”. 

 


