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Wstęp 
Uwaga !!! 

PWSZ w Nysie jest na etapie wdrażania modułu Wirtualnej Uczelni w związku 

z czym, część z opisanych poniżej funkcjonalności może być czasowo 

wyłączona lub nie działać prawidłowo.   

Wirtualna uczelnia jest aplikacją internetową służącą prezentacji danych studentów w przejrzysty i 

intuicyjny sposób. 

Aplikacja opiera się o budowę modułową. Moduły wchodzące w część „Student” znajdują się poniżej. 

Studenci w celu zalogowania się wpisują nazwę strony internetowej o treści: https://wu.pwsz.nysa.pl. 

Po przejściu na podaną stronę wczyta się strona główna aplikacji 

 

Na powyższym zrzucie ekranu zaprezentowana jest testowa strona główna. Pod numerem 1 znajdują 

się konfigurowalne ikony, które mogą przekierowywać na inne strony (np. stronę główną uczelni lub 

bibliotekę). Numer 2 prezentuje nagłówek aplikacji, gdzie możemy wpisać pełną nazwę uczelni. 

Wirtualna Uczelnia obsługuje inne języki obce. Pod numerem 3 znajduje się zestaw flag do 

przełączania się pomiędzy poszczególnymi językami. 

Numer cztery jest to przycisk, przy pomocy którego możemy zalogować się do WU. System umożliwia 

różnego typu sposoby logowania. Studenci najczęściej logują się za pomocą swojego numeru albumu 

(dodatkowo istnieje możliwość logowania przy życiu numeru PESEL, adresu mailowego, 

indywidualnego loginu lub identyfikatora). 

Po kliknięciu przycisku „Zaloguj” pojawi się dodatkowe okno, w którym system poprosi o wpisanie 

loginu oraz hasła. Loginem jest numer indeksu (albumu), a startowym hasłem PESEL. Bez względu na 

ilość  kierunków  na jakich student studiuje, w każdym przypadku posługuje się tym samym 

użytkownikiem i hasłem.  Student jest zobligowany zmienić hasło przy pierwszym logowaniu. 

   

 

 

 

https://wu.pwsz.nysa.pl/


Dodatkową funkcjonalnością jest przypomnienie hasła. W tym celu klikamy przycisk „Przypomnij / 

aktywuj hasło”(1). Zostaniemy poproszeni o wpisanie swojego loginu oraz adresu mailowego, który 

podaliśmy podczas przyjmowania na studia. 

 

Po wprowadzeniu prawidłowych danych klikamy przycisk „odzyskaj / aktywuj hasło”. Zostanie 

wygenerowany specjalny link, który jest wysyłany na podany adres mailowy. Po kliknięciu w podany 

link zostaniemy przekierowani do mechanizmu, który pozwoli na zmianę hasła. 

Uwaga!!! Link ograniczony jest czasowo. Moment wygaśnięcia zostaje przesłany mailowo. 

 

Po prawidłowym procesie logowania zostaniemy przeniesieni do indywidualnego konta studenta. 

Składa się ono z następujących modułów: 

1. Dane studenta 

2. Studia 

3. Podania 

4. Ankiety 

5. Oferty 

6. Zapisy studenta 

Poniżej znajduje się opis poszczególnych sekcji. 

 

 

  



Student 

 

Dane studenta 
Podana sekcja składa się następujących części. Są to: 

  

1. Dane osobowe 

2. Grupy 

3. Finanse 

4. Odsetki 

5. Stypendia 

 

 

 

Po kliknięciu „Dane osobowe” zostaniemy przeniesieni do okna,  w którym zebrane są wszystkie 

informacje na temat studenta oraz kierunki na których studiuje. 

 

 

Moje dane osobowe zawierają kilka zakładek, gdzie prezentowane są różne informacje.  

Warunkiem wyświetlenia informacji jest uzupełnienie ich w systemie stacjonarnym. Student może 

sprawdzić swoje dane osobowe i w przypadku gdy są nieaktualne, poprzez WU wysłać wniosek o ich 

zmianę. 

Drugą częścią tej strony są „Moje kierunki”, gdzie student może sprawdzić na jakim wydziale oraz 

kierunku obecnie studiuje. Dodatkowo po rozwinięciu belki z nazwą kierunku, wyświetlą się 

informacje o aktualnym statusie studenta, aktualnym semestrze oraz obowiązującym roku 

akademickim. 



   

Grupy 
Po przejściu do zakładki „Grupy” student może sprawdzić do jakich grup został przypisany, co ułatwi 

w późniejszym czasie odnalezienie zajęć na planie lub sprawdzenie wyników wywieszonych na tablicy 

ogłoszeń. 

 

Finanse 
Następna zakładka prezentuje zestawienie finansów studenta w rozbiciu na poszczególne kierunki. 

Sama strona podzielona została na dwie podstawowe części  

1. Numery kont studenta 

2. Rozrachunki studenta 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pod numerem 3 znajduje się saldo, które mówi nam czy w danym momencie student posiada 

nadpłatę lub zaległości. Po zaznaczeniu checkbox-a „Pokazuj rozliczone finanse”(4) aplikacja 

wyświetli wszystkie rozksięgowane płatności studenta. 

  

 

Odsetki 
W zakładce odsetki aplikacja wyświetli studentowi odsetki, jeżeli zostały wygenerowane. 

 

 

Dodatkową funkcjonalnością jest kalkulator odsetek, który umożliwia naliczenie odsetek na 

konkretny dzień, w którym student wie że będzie mógł wpłacić zaległość. 

W tym celu należy zaznaczyć odpowiednią pozycję i kliknąć przycisk „Oblicz odsetki” 

System poprosi o podanie daty na kiedy mają zostać obliczone odsetki. 

 

Następnie należy kliknąć „Oblicz odsetki”. System naliczy odsetki na konkretny dzień zgodnie z 

obowiązującym prawem. 



Stypendia 
Kolejną zakładką udostępnioną studentowi są stypendia. W tej części można w rozbiciu na kierunki 

sprawdzić status podania, datę złożenia wniosku oraz typ. 

 

 

Druga część zakładki umożliwia podgląd listy wypłat stypendium z podaniem takich informacji jak: 

tytuł, termin płatności, kwota oraz status. 

 

 

Podania 
 

Zmiana danych osobowych 
 

W celu zachowania aktualności danych osobowych studentów został udostępniony specjalny 

formularz, służący ich zmianom. Student może zmienić swój adres zameldowania, adres 

korespondencyjny oraz wpisać dodatkowe uwagi odnośnie  swoich danych. 

 

Zmiana adresu zameldowania 



 

Zmiana adresu do korespondencji 

 

Dodatkowe dane 

 

W przypadku gdy student studiuje na dwóch kierunkach w obrębie dwóch dziekanatów, może 

wybrać również dziekanat do którego zostanie wysłana informacja.  

Uwaga!!! Pracownik dziekanatu zatwierdza zmianę danych, lub w przypadku wykrycia 

nieprawidłowości może odrzucić wniosek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studia 
Sekcja „Studia” zawiera trzy elementy Są to: 

 

1. Tok nauczania 

2. Oceny 

3. Praca dyplomowa 

 

Tok studiów 
Student z tego miejsca może sprawdzić wszystkie przedmioty jakie będzie zaliczał w ciągu całego 

procesu kształcenia. Przedmioty są pogrupowane w semestry. Student będzie mógł uzyskać 

informacje o nazwie przedmiotu, jego typie, liczbie godzin, trybie zaliczenia (egzamin, zaliczenie z 

oceną, zaleczenie bez oceny) oraz liczbie punktów ECTS, będących istotnym czynnikiem w przypadku 

chęci kontynuacji nauki na uczelniach zagranicznych. W prawej dolnej części każdej z tabel 

semestralnych znajduje się suma punktów ECTS, które student jest zobligowany do zdobycia, w celu 

promocji na następny semestr. 

 

 

Oceny 
W zakładce oceny student zapozna się ze swoją pełną listą ocen wystawionych przez prowadzących 

zajęcia. Aby ułatwić poruszanie się po tej części Wirtualnej Uczelni, została zamieszczona legenda, 

która opisuje rodzaje ocen. 

   

 



Oceny studenta pogrupowane są kolejno w kierunki oraz semestry. W razie jakichkolwiek wątpliwości 

co do poprawności danych, student może zapisać swoje pełne zestawienie ocen w formacie pdf i 

zwrócić się do dziekanatu o sprawdzenie. W tym celu należy kliknąć przycisk „Zestawienie ocen 

studenta” 

 

Po rozwinięciu semestru, zostaną wyświetlone wszystkie przedmioty z toku, które student zalicza w 

danym semestrze.  

 

 

Następnym krokiem jest wyświetlenie szczegółów zaliczenia. Student może zweryfikować jaka ocena 

została wystawiona, czy została już zatwierdzona przez prowadzącego oraz numer karty i protokołu 

do którego została wystawiona dana ocena. 

 

 

 

 

 

 



Praca dyplomowa 
Zakładka „Praca dyplomowa” została podzielona na kilka sekcji, które mają za zadanie ułatwić 

odnajdowanie potrzebnych studentowi lub absolwentowi informacji takich jak: 

1. Informacje o dyplomie 

a. Tytuł pracy 

b. Specjalność 

c. Promotor 

d. Numer dyplomu 

e. Status pracy 

2. Recenzenci pracy   

3. Ocena końcowa 

a. Średnia ocen z indeksu 

b. Wynik obrony 

c. Ocena pracy dyplomowej 

d. Ocena końcowa wpisana na dyplom 

4. Daty 

a. Data złożenia egzaminu dyplomowego 

b. Data odbioru dyplomu 

 

 

Wiadomości 
„Wiadomości” pełnią rolę małego klienta pocztowego, działającego w obrębie Wirtualnej Uczelni. 

Komunikacja dobywa się obustronnie, czyli student może przesłać informacje do dziekanatu, 

dydaktyka lub innych studentów ze swojej grupy. Z drugiej strony dydaktycy oraz pracownicy 

dziekanatów mogą przesyłać informacje do studentów. Moduł został podzielony na pięć zakładek, 

które zobrazowane są na poniższym zrzucie ekranu. 

 

 Zakładka „Odebrane” umożliwia odczyt nadesłanych wiadomości, wyszukiwanie wiadomości w 

trzech zakresach (Temat, Osoba, Data) 

 

 

 



Oferta dydaktyczna 
 

Studenci poprzez wirtualną uczelnię mają możliwość zapisywania się na dodatkowe przedmioty 

wystawione przez dziekanat. 

W tym celu należy przejść do zakładki „Oferta dydaktyczna” a następnie „Wybór z oferty”. 

 

 

Z sekcji powyżej wybieramy odpowiedni kierunek, specjalność oraz nabór i semestr. 

 

Jeżeli dziekanat wystawił ofertę pojawi się powyższy ekran, z listą modułów z których student może 

wybierać przedmioty. Po wybraniu odpowiedniego modułu, w następnej sekcji wybieramy 

interesujący nas przedmiot i klikamy przycisk . 

Wszystkie zapisu studenta znajdują się w oddzielnej tabeli. 

 

Jeżeli jesteśmy pewni wyboru klikamy przycisk  

Tak przygotowany zapis trafia do pracownika dziekanatu, który weryfikuje dane z wszystkich zapisów 

studentów i w zależności od potrzeb może zatwierdzić dany przedmiot, lub go odrzucić. W przypadku 

drugim zapis trafia do sekcji „Odrzucone zapisy”. 

 

 



Zapisy 
 

Studenci mają w Wirtualnej Uczelni również możliwość zapisów na specjalności oraz wyboru 

promotora. W tym celu wchodzimy do zakładki Zapisy studenta  

 

Definiujemy dane kierunku  

 

Wybieramy interesującą nas specjalność i klikamy zapisz na specjalność 

 

Wszystkie zapisy studenta znajdują się w oddzielnej tabeli. 

 

Tak przygotowany zapis trafia do pracownika dziekanatu, który weryfikuje dane z wszystkich zapisów 

studentów i w zależności od potrzeb może zatwierdzić daną specjalność, lub ją odrzucić. W 

przypadku drugim zapis trafia do sekcji „Odrzucone zapisy”. 

 

Dokładnie taka sama sytuacja występuje w przypadku wyboru promotora, którego studenci 

wybierają spośród dostępnych w zakładce Promotor. 

 

 


