Instrukcja obsługi systemu Wirtualna Uczelnia dla Studentów

Korzystaj z Wirtualnej Uczelni aby sprawdzać swój plan zajęć, oceny, przebieg studiów, płatności ,
złożyć podanie oraz mieć dostęp do wielu innych pożytecznych informacji.
Dostęp do Wirtualnej Uczelni jest możliwy poprzez przeglądarkę internetową po wpisaniu adresu
https://wu.owsiiz.edu.pl. Należy zwrócić uwagę, iż adres powinien być wpisany w formie https (a nie
http), gdyż wszystkie dane wyświetlane wymieniane z aplikacją Wirtualna Uczelnia są szyfrowane.
Do korzystania z niej wymagane jest logowanie się za pomocą identyfikatora (numer
indeksu/albumu) oraz hasła. Należy też upewnić się, że jako kryterium jest wybrana (zazwyczaj
domyślnie) opcja „student”.

Student może zalogować się pierwszy raz podając jako identyfikator numer albumu, i jako hasło datę
urodzenia w formacie rrrrmmdd.
Po pierwszym logowaniu hasło należy zmienić!
W razie problemów z dostępem do konta proszę o wysłanie e-mail pod adres uci@owsiiz.edu.pl

Po zalogowaniu się pojawi się strona z ogłoszeniami. Jest ona podzielona na dwie części. „Ogłoszenia
z Dziekanatu” zamieszczane przez administratorów witryny oraz pracowników Uczelni oraz
„Aktualności” czyli ogłoszenia z Wirtualnej Uczelni wysyłane przez pracowników, wykładowców lub
administratorów Uczelni.

Opis menu:
1. Student:
a.) Dane ogólne
b.) Tok studiów
c.) Przebieg studiów – informacja o poprzednich semestrach od momentu rozpoczęcia
studiów na Uczelni
d.) Oceny – możliwość przeglądania ocen z aktualnego oraz poprzednich semestrów
e.) Stypendia – informacja o złożonych wnioskach oraz przydzielonych stypendiach
f.) Moduły i grupy – informacje o grupach zajęciowych
g.) Prowadzący – dane prowadzących zajęcia
h.) Plan studiów – szczegółowe informacje o przedmiotach, prowadzącym, formie zajęć,
ilości godzin.
i.) Uwagi i decyzje – tu zamieszczone są decyzje z Dziekanatu

2. Kwestura
a.) Dane finansowe – ogólne dane, nazwa i numer konta bankowego itp.
b.) Naliczenia – naliczenia z Uczelni
c.) Wpłaty – dokonane wpłaty przez studenta
d.) Należności – informacje o rozliczeniach z Uczelnią

3. Dyplom dane – opcje stają się aktywne wówczas, gdy student jest na odpowiednim
semestrze.
a.) Praca dyplomowa
b.) Dyplom dane
4. Wiadomości
a.) Mail do Dziekanatu – z tego poziomu można wysłać wiadomości do Dziekanatu
b.) Ogłoszenia WU – informacje o ogłoszeniach i informacjach z dziekanatu. Patrz informacje
o stronie startowej po zalogowaniu.
5. Ustawienia
a.) Zmiana hasła
b.) Zmiana nr telefonu oraz e-mail

Po zakończonej pracy należy się wylogować.

