E-indeks

Kontakt: e-indeks@uz.zgora.pl
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Logowanie
• Pracownicy dydaktyczni UZ mają dostęp do eindeksu
po
zalogowaniu
do
systemu
PracNet (https://pracownik.uz.zgora.pl)
• Dane do logowania można uzyskać korzystając z
opcji „Uzyskaj dane do logowania / Resetuj hasło”.

• Należy podać swój pracowniczy adres email.
• Jeśli jest on zgodny z adresem wpisanym w
systemie Dziekanat, to dane do logowania
zostaną przesłane na wskazany email.
• Jeśli w systemie nie ma podanego adresu email,
należy zgłosić się do dziekanatu i zaktualizować
dane, a następnie powtórzyć procedurę
uzyskania danych.
• W razie problemów z logowaniem w pierwszej
kolejności należy zgłosić się do informatyka
wydziałowego.
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E-indeks
Po zalogowaniu do systemu PracNet w menu należy wybrać zakładkę „E-indeks”.
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Filtry
Wybór semestru
Filtry umożliwiające
wyświetlenie
protokołów wg
określonych kryteriów

Terminy wpisów

Wyszukiwanie po
nazwie wydziału,
kierunku, grupie lub
przedmiocie
Dostępne dla
pracownika protokoły
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Terminy wpisów
Pracownicy dydaktyczni mają możliwość wpisywania ocen tylko w określonych przedziałach czasu.
Należy zapoznać się z następującymi terminami widocznymi po zalogowaniu w zakładce „E-indeks”:
 Zaliczenie I,
 Zaliczenie II,
 Egzamin I,
 Egzamin II,
 Ocena końcowa,
 Wydruk i zwrot protokołów.

Wpisywanie ocen poza zdefiniowanymi w systemie terminami w ogólności nie będzie możliwe.
Uwaga:
W wyjątkowych sytuacjach i na pisemną prośbę pracownika skierowaną do Dziekana Wydziału, będzie możliwe wydłużenie
terminu wpisów ocen dla wybranych, konkretnych protokołów.
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Reklamacja wpisu
• Student ma określoną ilość dni na złożenie ewentualnej reklamacji dotyczącą oceny, a prowadzący jest zobowiązany do
tej reklamacji odnieść się.
• Reklamację każdej oceny można złożyć tylko jeden raz (unikamy „wielokrotnych przepychanek”).
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Wpisywanie ocen i wydruk protokołów
• W pierwszej kolejności należy wpisać oceny z danego przedmiotu dla wszystkich studentów, a następnie
zatwierdzić protokół.
• Zatwierdzić można tylko protokół, dla którego uzupełnione są wszystkie oceny.
• Wydruk protokołu możliwy jest tylko wtedy, gdy został on zatwierdzony.
Wydruk zaznaczonych kilku
protokołów.

Wydruk pojedynczego
protokołu.
Zatwierdzanie protokołu.

Wpisywanie ocen.
Nieaktywna ikona wydruku.
Nieaktywna ikona
zatwierdzania protokołu.
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Możliwe scenariusze otrzymania wpisów przez studenta

1. Student otrzymuje tylko pozytywne oceny.

Pierwszy
termin
zaliczeń

• Ocena
pozytywna

Pierwszy
termin
egzaminu

• Ocena
pozytywna

Ocena
końcowa

• Ocena
pozytywna
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Możliwe scenariusze otrzymania wpisów przez studenta

2. Student otrzymuje ocenę negatywną z zaliczenia w pierwszym terminie, co skutkuje oceną
negatywną z pierwszego terminu egzaminu.
W drugim terminie student uzyskuje oceny pozytywne.

Pierwszy
termin
zaliczeń

Drugi termin
zaliczeń

• Ocena
negatywna

Pierwszy
termin
egzaminu

• Ocena
negatywna
bez
możliwości
podejścia

• Ocena
pozytywna

Drugi termin
egzaminu

• Ocena
pozytywna

Ocena
końcowa

• Ocena
pozytywna
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Możliwe scenariusze otrzymania wpisów przez studenta

3. Student otrzymuje ocenę pozytywną z zaliczenia w pierwszym terminie oraz ocenę
negatywną z pierwszego terminu egzaminu.
W drugim terminie egzaminu student uzyskuje ocenę pozytywną.

Pierwszy
termin
zaliczeń

Drugi
termin
egzaminu

• Ocena
pozytywna

Pierwszy
termin
egzaminu

• Ocena
negatywna

• Ocena
pozytywna

Ocena
końcowa

• Ocena
pozytywna
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Możliwe scenariusze otrzymania wpisów przez studenta

4. Student otrzymuje ocenę pozytywną z zaliczenia w pierwszym terminie oraz oceny
negatywne w pozostałych terminach
Zostaje skierowany na powtarzanie przedmiotu.

Pierwszy
termin
zaliczeń

Drugi
termin
egzaminu

• Ocena
pozytywna

Pierwszy
termin
egzaminu

• Ocena
negatywna

• Ocena
negatywna

Ocena
końcowa

• Ocena
negatywna

Powtarzanie
przedmiotu
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Możliwe scenariusze otrzymania wpisów przez studenta

5. Student otrzymuje tylko negatywne oceny, w efekcie zostaje skierowany na powtarzanie
przedmiotu.

Pierwszy
termin
zaliczeń

Drugi
termin
zaliczeń

• Ocena
negatywna

Pierwszy
termin
egzaminu

• Ocena
negatywna
bez
możliwości
podejścia

• Ocena
negatywna

Drugi
termin
egzaminu

• Ocena
negatywna
bez
możliwości
podejścia

Ocena
końcowa

• Ocena
negatywna

Powtarzanie
przedmiotu
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Wpisywanie ocen
• Dla każdego studenta należy wybrać ocenę lub informację
o zaliczeniu.
•

Domyślnie wpis zostanie zapisany z bieżącą datą.

•

Datę można jednak zmienić dla jednego wpisu lub
wymusić zmianę wszystkich dat.

•

W celu poprawienia dat we wpisach dla danego
protokołu należy ustawić poprawną datę nad listą
studentów, a następnie zaznaczyć „wymuś zmianę już
istniejących dat”.

• Po wpisaniu ocen należy użyć przycisku „Zapisz oceny”.
Tylko wtedy oceny zostaną trwale zapisane w systemie.
• Pod nazwiskiem studenta znajduje się link do historii
oceny, którą prowadzący może wyświetlić.
• Pod wpisem widoczne są wpisy z innych form przedmiotu.
• Obok wpisu można umieścić komentarz, który będzie
widoczny dla prowadzącego i osób pracujących w
dziekanacie - student nie będzie widział tych uwag (osoby
pracujące w dziekanacie mogą zostawić tez taką
informację dla prowadzącego).
• Po każdej zmianie danych (oceny lub daty) student
dostanie email z informacją o aktualizacji wpisu w jego
indeksie.
• Po wyborze protokołu widoczna jest tabela z
obowiązującymi terminami wpisów dla danego protokołu.
Uwaga: zwróćmy uwagę, że tabela nad listą protokołów
(str. 4) pokazuje „globalnie zdefiniowane” terminy.
•

W szczególnych przypadkach (uwag na str. 5) terminy
dla konkretnych protokółów mogą różnic się od
terminów zdefiniowanych globalnie.
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Wpisy- indeks studenta
• Po kliknięciu na nazwisko studenta w przeglądarce zostanie otwarte nowe okno, w którym przeglądać można oceny
studenta dla poszczególnych semestrów.
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Wpisy- ułatwienia
• Jeżeli przedmiot zawiera tylko jedną formę, to po wpisaniu oceny automatycznie zostanie ona wpisana do Oceny
końcowej z tego przedmiotu. Informacja o tym zostanie wyświetlona przez system.
• Jeżeli ocena końcowa zostanie zmieniona, to automatycznie NIE ZMIENI się ocena z pojedynczej formy.
• W przypadku, gdy przedmiot jest na zaliczenie, można wszystkim studentom, bez wpisu, uzupełnić ocenę: zal. lub niezal.
Informacja o tym pojawi się w systemie.
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Wydruk i zwrot protokołów
• Wydruk protokołów możliwy jest tylko w określonym terminie
• Po tym terminie możliwość wydruku protokołów zostanie zablokowana.
• Wydrukowane i podpisane protokoły należy dostarczyć w określonym terminie do dziekanatu.
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Zgłoszenia problemów/ błędów
• Przed zgłoszeniem ewentualnych problemów prosimy o zapoznanie się z prezentacją oraz najczęściej zadawanymi
pytaniami dostępnymi po zalogowaniu do systemu PracNet w zakładce „Instrukcje”.
• Uprzejmie prosimy, w przypadku konieczności zadania pytania dotyczącego systemu e-indeks, o korzystanie z kanału
komunikacji e-mail. Niestety, z uwagi na nieliczny stan osobowy programistów Centrum Komputerowego, nie jesteśmy w
stanie udzielać informacji telefonicznie. Z całą pewnością odpowiadamy jednak na KAŻDY wysłany do nas e-mail.
e-indeks@uz.zgora.pl
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Semestr zimowy 2018/2019

ZARZĄDZENIE REKTORA UZ NR 68 z dnia 01-10-2018
•

Prowadzący zajęcia/egzaminator jest zobowiązany powiadomić o ocenie w czasie 7 dni

•

Zastrzeżenie do oceny lub odmowy wystawienia oceny – 3 dni

•

Nauczyciel akademicki rozpatruje odwołanie w czasie 5 dni

•

Nie stawienie się na egzaminie – usprawiedliwienie w terminie 3 dni – brak usprawiedliwienia odnotowuje się oceną niedostateczną.

•

Student I roku – studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie – w przypadku jednego przedmiotu w sesji – prawo do drugiego terminu
poprawkowego.

•

Egzamin poprawkowy – nie wcześniej niż 7 dni od pierwszego terminu egzaminu z danego przedmiotu

•

Egzamin komisyjny – nie później niż 7 dni od daty złożenia przez studenta wniosku /lub z inicjatywy własnej dziekana nie później niż 7 dni
od daty kwestionowanego egzaminu

•

Wpis warunkowy:

•

- na wniosek studenta złożony w terminie do: sem. letni do 20 marca - sem. zimowy do 20 października;

•

– decyzja dziekana w terminie do 30 marca w sem. letnim i 30 października w sem. zimowym.

•

Złożenie protokołów w Dziekanacie – niezwłocznie, nie później niż 3 dni od zakończenia sesji egzaminacyjnej
(podstawowej/poprawkowej)
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