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Instrukcja obsługi systemu elektronicznego katalogu przedmiotów (sylabusów) 

1. Uruchomienie systemu 

System wykonany został w postaci aplikacji web. Do uruchomienia wymagany jest dostęp do 

sieci Internet. System dostępny jest pod adresem: http://www.pwsztar.edu.pl/syllabusy/ 

Adres ten należy wpisać w polu adresowym przeglądarki internetowej. 

Po uruchomieniu systemu pojawia się ekran startowy (Rys. 1.).  

 
Rys. 1. Ekran startowy systemu. 

2. Wybór sylabusa przedmiotu 

W Panelu ekranu startowego należy wybrać: instytut, rocznik lub rok akademicki i semestr korzystając 

z rozwijalnych list formularza. Ustawione wartości określają zakres przeszukiwania zasobów systemu 

w celu odnalezienia poszukiwanego sylabusa wybranego przedmiotu. Wybór z jednej z list rocznik lub 

rok akademicki określa okres z jakiego wyszukiwane będą sylabusy przedmiotów. Wybór z listy rocznik 

powoduje wybór sylabusów dla wszystkich przedmiotów z planów studiów rozpoczynających się 

w wybranym z listy roku kalendarzowym. Alternatywny wybór z listy rok akademicki pozwala wskazać 

tylko przedmioty z poszczególnych planów studiów, których realizacja została zaplanowana w wybranym 

z listy roku akademickim. Wybór z listy semestrów jest opcjonalny i pozwala zawęzić zakres 

wyszukiwanych przedmiotów do wskazanego na liście semestru studiów. 

Po zatwierdzeniu wyborów na rozwijalnych listach, klawiszem Przejdź do listy przedmiotów 

przechodzimy do kolejnego Panelu wyboru warunków przeszukiwania (Rys. 2.). 

http://www.pwsztar.edu.pl/syllabusy/
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Rys. 2. Panel wyboru: przykładowy obraz dla wybranego w panelu startowym instytutu humanistycznego. 

Panel ten pozwala na przeszukiwanie zasobów systemu według dwóch kryteriów: zakładów lub 

kierunków funkcjonujących w strukturze wybranego wcześniej instytutu. Wybór zakładu wyświetla listę 

sylabusów przedmiotów realizowanych przez pracowników wybranego zakładu zaś wybór kierunku 

wyświetla listę sylabusów wszystkich przedmiotów realizowanych w ramach wybranego kierunku 

studiów (czyli także tych, które realizowane są przez inne jednostki organizacyjne w strukturze uczelni). 

Po dokonaniu wyboru kryterium przeszukiwania wyświetlana jest lista sylabusów przedmiotów 

spełniających wskazane wcześniej kryteria. 

 
Rys. 3. Lista sylabusów przedmiotów dla wybranych wcześniej kryteriów: Instytut Humanistyczny, rok akademicki 

2013/14, Zakład Filologii Romańskiej. 

 



str. 3 
 

Z wyświetlonej listy należy wybrać przedmiot, którego sylabus ma zostać wyświetlony. Treść 

sylabusa zostanie wyświetlona w postaci standardowej formatki jeżeli sylabus został 

zatwierdzony do publikacji (posiada status – zatwierdzony).  

Przykładowa formatka sylabusa wybranego przedmiotu Gramatyka opisowa języka francuskiego 

na rysunkach poniżej (Rys.4. i 5.). 

 
Rys. 4. Przykładowa formatka sylabusa dla wybranego przedmiotu: Gramatyka opisowa języka francuskiego – część 

ogólna. 
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Rys. 5. Przykładowa formatka sylabusa dla wybranego przedmiotu: Gramatyka opisowa języka francuskiego – część 

merytoryczna. 

 

W przypadku kiedy sylabus wybranego przedmiotu nie został wprowadzony do systemu lub jest 

w jednym z dwóch trybów: edycji lub do zatwierdzenia  (status roboczy lub do zatwierdzenia) 

po wybraniu przedmiotu z listy pojawia się informacja widoczna na rysunku poniżej (Rys. 6.). 

 
Rys. 6. Ekran informacji o braku dostępu do przeglądania sylabusa wybranego z listy przedmiotu. 

 

W takiej sytuacji w celu uzyskania dostępu do treści sylabusa należy zalogować się do systemu 

korzystając z menu Log in. 
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3. Logowanie użytkownika do systemu. 

Operacje wprowadzania lub edycji sylabusów dostępne są tylko dla zalogowanych 

użytkowników.  

W celu zalogowania się do systemu należy wybrać polecenie Log in z menu w górnej części 

ekranu.  

 
Rys. 7. Ekran informacyjny z umieszczonym w górnej części ekranu poleceniem Log in. 

W Panelu logowania (Rys. 8.) należy wprowadzić poprawne dane użytkownika.  

Login i hasło należy wcześniej uzyskać od administratora systemu. 

 
Rys. 8. Panel logowania użytkownika do systemu. 

Ewentualne błędy logowania sygnalizowane są odpowiednimi komunikatami w Panelu 

logowania.  

W przypadku edycji sylabusów zatwierdzonych do publikacji (posiadające status zatwierdzony) 

funkcja Log in znajduje się w dolnej części ekranu. 
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Rys. 9. Ekran sylabusa zatwierdzonego do publikacji z umieszczonym w dolnej części ekranu poleceniem Log in. 

Po poprawnym zalogowaniu do systemu pojawi się menu administracyjne. Zestaw funkcji 

dostępnych w menu uzależniony jest od poziomu uprawnień zalogowanego użytkownika. 

Poniższy rysunek przedstawia menu typowego użytkownika (Rys. 10.). 

 

 
Rys. 10. Menu administracyjne typowego użytkownika dostępne po zalogowaniu do systemu. 
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4. Wprowadzanie sylabusa. 

W przypadku braku sylabusa przedmiotu w systemie jest to sygnalizowane pojawieniem się 

komunikatu widocznego na Rys. 6. Po zalogowaniu należy z menu administracyjnego wybrać 

polecenie Wprowadzanie sylabusa. Pojawi się ekran z formatką sylabusa w trybie 

wprowadzania. W trybie tym do wprowadzania dostępne są części: Dane merytoryczne i Dane 

jakościowe. Wybrane elementy części Dane ogólne dostępne są do edycji tylko w trybie Edycja 

sylabusa. 

 
Rys. 11. Wygląd części Dane ogólne w trybie Wprowadzanie sylabusa. 
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Rys. 12. Wygląd części Dane merytoryczne w trybie Wprowadzanie sylabusa. 

Po wyświetleniu formatki sylabusa przedmiotu w trybie Wprowadzanie sylabusa należy 

uzupełnić poszczególne pola w kolorze zielonym wprowadzając odpowiednie informacje 

treściowe. Wypełnianie pól można realizować zarówno bezpośrednio wpisując tekst po 

wybraniu myszką odpowiedniego pola jak i wklejając fragmenty tekstu skopiowane wcześniej 

z właściwego źródła metodą kopiuj -> wklej korzystając z mechanizmu schowka systemu 

Windows. Podczas wprowadzania system uwzględnia podział tekstu na akapity dla obu 

sposobów wprowadzania treści. Usuwane są natomiast automatycznie inne elementy 

formatowania czcionki i akapitu (np. pogrubienie i pochylenie tekstu oraz listy tworzone 

z wykorzystaniem mechanizmu automatycznego wypunktowania i numerowania). Listy takie 

należy tworzyć ręcznie z wykorzystaniem znaków dostępnych z klawiatury. 

Po wypełnieniu wszystkich pól dane należy zapisać klikając klawisz Zapisz zmiany w dolnej 

części ekranu. Klawisz Zakończ pozwala wyjść z trybu Wprowadzanie sylabusa bez 

dokonywania zapisu. 



str. 9 
 

 
Rys. 13. Wygląd części Dane merytoryczne w trybie Wprowadzanie sylabusa rozmieszczenie klawisz Zapisz zmiany 

w dolnej części ekranu. 

Po wykonaniu operacji zapisania danych można przejść do innej części/zakładki sylabusa w celu 

wprowadzenia pozostałych treści. Należy unikać przechodzenia do innych części/zakładek 

sylabusa bez wcześniejszego zapisania danych ponieważ może to spowodować utratę 

wprowadzonych danych. 
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5. Edycja sylabusa. 

W przypadku sylabusa przedmiotu przeznaczonego do edycji jest to sygnalizowane 

pojawieniem się komunikatu widocznego na Rys. 6. Po zalogowaniu należy z menu 

administracyjnego wybrać polecenie Edycja sylabusa. Pojawi się ekran z formatką sylabusa 

w trybie edycji. Tryb ten służy do wprowadzania korekt w danych informacyjnych oraz treściach 

merytorycznych sylabusa przedmiotu wybranego wcześniej z listy. W trybie tym do edycji 

dostępne są części: Dane ogólne, Dane merytoryczne i Dane jakościowe. Do edycji (tylko 

w trybie Edycja sylabusa) dostępne są wybrane elementy części Dane ogólne. 

 
Rys. 14. Wygląd części Dane ogólne w trybie Edycja sylabusa. 

 

W trybie edycji części Dane ogólne wprowadzone zmiany należy zapisać klikając klawisz Zapisz 

zmiany w dolnej części ekranu. Po wykonaniu operacji zapisania danych można przejść do innej 

części/zakładki sylabusa w celu wprowadzenia pozostałych treści. Należy unikać przechodzenia 

do innych części/zakładek sylabusa bez wcześniejszego zapisania danych ponieważ może to 

spowodować utratę wprowadzonych danych. 

Zakładka Dane ogólne zawiera również moduł zmiany statusu sylabusa (roboczy/do 

zatwierdzenia). Zmianę statusu należy zapisać klikając klawisz zmień status.  

Uwaga: zapis zmian w sylabusie za pomocą klawisza Zapisz zmiany nie uwzględnia zmiany 

statusu. Jest to odrębna operacja uruchamiana tylko klawiszem zmień status. 
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Rys. 15. Wygląd części Dane merytoryczne w trybie Edycja sylabusa. 

 

 

W trybie Edycja sylabusa inaczej niż w trybie wprowadzania znaki kontrolne końca akapitu 

należy ustawiać ręcznie. Ustawione automatycznie w trybie wprowadzania znaki kontrolne 

końca akapitu widoczne są w tekście w postaci symbolu „<br />”. W przypadku czynności 

edycyjnych polegających na dodaniu do tekstu nowego akapitu należy dopisać na końcu akapitu 

taki symbol - <br />. Analogicznie usuwając zbędny akapit należy usunąć również znak kontrolny 

występujący na końcu likwidowanego akapitu. Samotnie występujący znak kontrolny „<br />” 

powoduje wstawienie w miejscu jego występowania w tekście tzw. „pustego wiersza”.  

Po wypełnieniu wszystkich pól dane należy zapisać klikając klawisz Zapisz zmiany w dolnej 

części ekranu. Klawisz Zakończ pozwala wyjść z trybu Wprowadzanie sylabusa bez 

dokonywania zapisu. 

Po wykonaniu operacji zapisania danych można przejść do innej części/zakładki sylabusa w celu 

wprowadzenia pozostałych treści. Należy unikać przechodzenia do innych części/zakładek 

sylabusa bez wcześniejszego zapisania danych ponieważ może to spowodować utratę 

wprowadzonych danych. 
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Rys. 16. Wygląd części Dane merytoryczne w trybie Edycja sylabusa rozmieszczenie klawisz Zapisz zmiany w dolnej 

części ekranu. 
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6. Kopiowanie sylabusa. 

W przypadku kiedy istnieje duże podobieństwo treści pomiędzy dwoma sylabusami istnieje 

możliwość skopiowania treści wprowadzonego wcześniej sylabusa na inny sylabus. Można 

w ten sposób uniknąć wielokrotnego przepisywania podobnych treści. W trakcie wykonywania 

operacji kopiowania sylabusa kopiowane są tylko treści zawarte w częściach Dane merytoryczne 

i Dane jakościowe. Po wykonanej operacji kopiowania dane można wielokrotnie edytować wg 

zasad opisanych wcześniej. W celu uruchomienia funkcjonalności kopiowania należy 

w pierwszej kolejności wybrać przedmiot, którego sylabus stanowić będzie wersję źródłową 

sylabusa do skopiowania. Korzystamy w tym celu z paneli opisanych w częściach Uruchomienie 

systemu i Wybór sylabusa przedmiotu. W kolejnym kroku należy zalogować się do systemu. 

Z menu administracyjnego należy wybrać funkcję Kopiowanie sylabusa. Po wybraniu tej funkcji 

pojawi się Panel konfiguracji kopiowania sylabusów (Rys. 17.). 

 
Rys. 17. Wygląd Panelu konfiguracyjnego kopiowania sylabusów. 

 

W panelu w pierwszej kolejności należy sprawdzić poprawność wyboru przedmiotu/sylabusa 

źródłowego (wzorcowego) i w razie stwierdzenia błędu używając polecenia <<-powrót do listy 

przedmiotów/cofnij można wrócić do listy przedmiotów w celu ponownego wyboru 

właściwego przedmiotu jako źródła wzorcowego sylabusa do skopiowania.  

W kolejnym kroku należy wybrać z listy przedmiotów widocznej w Panelu konfiguracji 

kopiowania przedmiot docelowy do którego zostanie skopiowany wskazany wcześniej sylabus. 

Uwaga: na liście tej widoczne są przedmioty z wszystkich lat studiów i semestrów właściwe dla 

wybranego wcześniej zakładu lub kierunku studiów. Umożliwia to kopiowanie sylabusów 
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w dużym zakresie zarówno w ramach tego samego przedmiotu pomiędzy semestrami/latami 

studiów jak i pomiędzy różnymi przedmiotami. W związku z tym należy postępować bardzo 

uważnie podczas wyboru przedmiotu z opisanej powyżej listy. Operacji kopiowania po jej 

zatwierdzeniu i wykonaniu nie można cofnąć. 

Po dokonaniu wyboru przedmiotu docelowego poprzez kliknięcie klawiszem myszki na jego 

nazwie ukaże się Panel kontrolny kopiowania sylabusa (Rys. 18.). 

 
Rys. 18. Panel kontrolny operacji kopiowania sylabusa. 

 

Panel kontrolny operacji kopiowania zawiera informację o wybranym przedmiocie 

wzorcowym/źródłowym oraz analogicznie o wybranym przedmiocie docelowym. Należy 

ponownie dokładnie sprawdzić parametry obu pozycji mając na uwadze nieodwracalność 

operacji kopiowania po jej zrealizowaniu. W przypadku niezgodności pary przedmiotów do 

skopiowania należy przerwać proces przygotowania operacji kopiowania klikając klawisz 

Zakończ. Klawisz ten powoduje zaniechanie wykonania operacji kopiowania po czym można 

powtórzyć wszystkie opisane wcześniej kroki. Jeżeli weryfikacja pary przedmiotów do 

kopiowania wypadła pomyślnie należy klikając klawisz Wykonaj operacje kopiowania sylabusa 

uruchomić procedurę kopiowania. 

Po zakończeniu operacji kopiowania sylabusa w Panelu kontrolnym pojawi się komunikat 

o pomyślnym zakończeniu kopiowania (Rys. 19.). Klikając polecenie Przejdź do edycji 

skopiowanego sylabusa można rozpocząć edycję skopiowanych treści sylabusa. 

Uwaga: w przypadku wykonania operacji kopiowania sylabusa z niewłaściwym/błędnym 

ustawieniem przedmiotu docelowego należy ponowić procedurę kopiowania sylabusa 

z właściwymi ustawieniami w panelu konfiguracyjnym kopiowania. Każde kolejne wykonane 

kopiowanie nadpisuje dotychczasowe treści sylabusa przedmiotu docelowego.  

W trakcie wykonywania operacji kopiowania sylabusa kopiowane są tylko treści zawarte 

w częściach Dane merytoryczne i Dane jakościowe. 
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Rys. 19. Panel kontrolny operacji kopiowania sylabusa – wygląd po zakończeniu operacji kopiowania. 
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7. Grupowe kopiowanie sylabusów. 

W celu ułatwienia wykonywania operacji kopiowania sylabusów w przypadku konieczności 
wykonania kopii większej ilości sylabusów dostępna jest funkcja Grupowa kopia sylabusów. 

Po zalogowaniu do systemu należy z menu administracyjnego wybrać funkcję Grupowa kopia 

sylabusów. Po wybraniu tej funkcji pojawi się Panel konfiguracji grupowego kopiowania 

sylabusów (Rys. 20.). 

 

Rys. 20. Panel kontrolny operacji zbiorczego kopiowania sylabusów. 

 
Wykorzystując rozwijalne listy wybieramy kolejno plany studiów i semestry do skopiowania 
odpowiednio wzorcowy (sekcja żółta panelu) i docelowy (sekcja zielona panelu). Na liście 
rozwijalnej z planami studiów pojawią się wszystkie plany studiów dostępne dla zalogowanego 
użytkownika. Po wybraniu właściwych pozycji należy kliknąć klawisz Dalej; klawisz 
Zakończ/Wróć służy do wycofania się z operacji grupowego kopiowania sylabusów. Po 
kliknięciu klawisza Dalej pojawi się panel administracyjny pozwalający zweryfikować 
poprawność ustawionych parametrów kopiowanych grup sylabusów oraz wykonanie operacji 
kopiowania. Na rysunkach 21 i 22 przedstawiono wygląd panelu administracyjnego grupowego 
kopiowania sylabusów po wykonaniu powyższych czynności. 

 

Rys. 21. Wygląd panelu kontrolnego operacji zbiorczego kopiowania sylabusów po wybraniu parametrów 

kopiowanych grup sylabusów. 
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Rys. 22. Wygląd panelu kontrolnego operacji zbiorczego kopiowania sylabusów po kliknięciu klawisza Dalej. 

 

W celu uruchomienia operacji grupowego kopiowania sylabusów po poprawnej weryfikacji 

ustawionych parametrów należy kliknąć klawisz Wykonaj operację kopiowania sylabusów. Po 

wykonaniu operacji kopiowania pojawi się w panelu administracyjnym komunikat 

potwierdzający poprawność kopiowania. W ramach operacji grupowego kopiowania sylabusów 

kopiowany jest zestaw sylabusów dla wybranego planu i semestru studiów. Operację 

grupowego kopiowania sylabusów należy przeprowadzić ponownie wg wcześniej opisanych 

kroków dla każdego kolejnego semestru w przypadku kopiowania sylabusów dla więcej niż 

jednego semestru. Po zakończeniu grupowego kopiowania sylabusów można przejść do edycji 

poszczególnych duplikatów sylabusów. 

 

Uwaga: operacja grupowego kopiowania sylabusów wykonuje duplikaty sylabusów tylko dla 

przedmiotów odpowiadających sobie w ramach wybranych planów studiów. W przypadku 

braku odpowiednika przedmiotu w jednym z wskazanych planów studiów kopia sylabusa nie 

zostaje wykonana. 

Podczas operacji kopiowania grupowego tworzone są duplikaty sylabusów tylko dla 

przedmiotów docelowych z ustawionym statusem roboczy. W celu zabezpieczenia sylabusów 

z ustawionym statusem zatwierdzony kopie sylabusów dla takich przedmiotów nie są 

wykonywane.  

 
 


