Zapisy doktorantów na kursy w systemie Edukacja.Cl
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I.

Wejście do systemu Edukacja.Cl

1. https://edukacja.pwr.wroc.pl

II.

Logowanie do systemu
systemu Edukacja.Cl

Doktoranci posiadają konta mailowe w domenie pwr.edu.pl. Na te maile otrzymali informacje o swoim loginie i
haśle do systemów JSOS i Edukacja.CL. W razie problemów z logowaniem należy skontaktować się z
administratorem: admin_jsos@pwr.edu.pl.

III.

Wejście do zapisów

1. Ustawić się na zakładce [Studia].
2. Z menu po lewej stronie wybrać [Zapisy].
Strona 2 z 10

IV.

Wybór przedmiotu kształcenia.
kształcenia.

Ten krok ma miejsce wyłącznie w przypadku gdy doktorant miał już wcześniej założone konto w systemie
tytułem kształcenia na innych studiach np. był słuchaczem studiów drugiego stopnia.
Przedmiot kształcenia zawiera następujące informacje (przykładowo):
•

SD –studia doktoranckie

•

W08 – wydział W08

•

ST – system studiów (stacjonarne

•

IID – stopień studiów (trzeciego stopnia doktoranckie)

•

WRO – lokalizacja Wrocław

•

INF – dyscyplina (informatyka)

•

PWR1 – system ocen (PWR1)

•

DWU – rok akademicki dwusemestralny

•

(Aktywny) – status słuchacza ‘Aktywny’

Należy wybrać studia trzeciego stopnia, (Aktywny).
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V.

Strona ‘Zapisy w semestrze’

1. W segmencie ‘Semestry’ wybrać semestr akademicki, na który odbywają się zapisy przykładowo ‘Zimowy
2015/2016’.
2. W segmencie ‘Zapisy w semestrze’ wybrać zapisy dla doktorantów przykładowo
‘PWr_doktoranci_zimowy_2015/2016’.
3. W kolumnie ‘Akcja’ wybrać [Zapisy].
4. Uwaga! Segmenty ‘Informacje portalowe’ i ‘Dane słuchacza’ można alternatywnie włączyć lub wyłączyć
,

.
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VI.

Strona ‘Zapisy’

1. Znając kod grupy zajęciowej można wpisać kod grupy a następnie wybrać [Zapisz] (Podobnie można wypisać
się z grupy zajęciowej).
2. W kolumnie ‘Akcja’ wybrać [Zapisy].
3. System poinformuje o poprawnym wykonaniu zapisu komunikatem na zielonym tle.

4. Nie znając kodów grup zapisowych należy na stronie ‘Zapisy’ wybrać
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VII.

Strona ‘Zapisy’, wyszukiwanie grup zajęciowych

1. ZW segmencie ‘Kryterium filtrowania kursów’ należy wybadać [Z planu studiów, do których słuchacz ma
uprawnienia].
2. Następnie wybrać blok kursów, kurs w bloku, grupę zajęciową i w kolumnie ‘Akcja’ wybrać [Zapisz].
3. System poinformuje o poprawnym wykonaniu zapisu komunikatem na zielonym tle.
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VIII.

Strona ‘Zapisy’, opis kursu

1. Na stronie ‘Zapisy’ w segmencie ‘Kursy/Grupy w bloku’ w kolumnie ‘Akcja’ wybrać

.

2. Na stronie ‘Zapisy - Szczegóły kursu’ wybrać ‘Krótki opis kursu’.
3. Wyjście do strony ‘Zapisy’ klawiszem [Powrót].

Szersze opisy kursów znajdują się na stronie http://doktoranci.pwr.edu.pl/kursy.php
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IX.

Wypisywanie się z grupy zajęciowej

1. Na stronie ‘Zapisy’ w segmencie ‘Zapis/Wypis dla wskazanego kodu grupy zajęciowej’ wpisanie kodu grupy i
użycie klawisza [Wypisz].
2. Na stronie ‘Zapisy’ w segmencie ‘Grupy zajęciowe, do których zapisał się słuchacz w zapisach’ użycie klawisza
[Wypisz] w polu odpowiedniej grupy.
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X.

Informacja o grupach, do których słuchacz się zapisał

Informacja, do których grup zajęciowych doktorant się zapisał jest dostępna na dwa sposoby:

1. Na stronie ‘Zapisy’ w segmencie ‘Grupy zajęciowe, do których zapisał się słuchacz w zapisach’.

Strona 9 z 10

2. Na stronie ‘Zapisy w semestrze’ z pod klawisza ‘Prezentacja rozkładu zajęć’.

wyświetlany jest plik pdf:

Zakończenie zapisywania się nie wymaga żadnego specjalnego zatwierdzania czy akceptacji. Wystarczy klawisz
[Zapisz] i komunikat systemu o poprawnym zapisie. Dodatkowym potwierdzeniem jest informacja na stronie ‘Zapisy’
i powyższy rozkład zajęć. Podczas trwania zapisów można wielokrotnie zapisywać/wypisywać się do/z grupy. Zapis
oczywiście w miarę wolnych miejsc.
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