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Spis treści

1. Nazewnictwo plików
Dla każdego z roczników studiów stacjonarnych przewidziano następujące cztery rodzaje plików:





plik z harmonogramem zajęd
plik z podziałem na grupy
plik z harmonogramem sesji letniej
plik z harmonogramem sesji zimowej

Nazewnictwo plików zostało ujęte są w sztywne ramy, co ma bezpośredni związek ze sposobem ich publikowania
na stronie internetowej Wydziału WF.
Nazwy plików zawierają w sobie nazwę rocznika studiów oraz rodzaj treści w nich zawartych .
Poniżej przedstawiono obowiązujący sposób tworzenia nazw plików dla kolejnych roczników studiów.
Np. ( dla 1 roku Turystki i Rekreacji , studia stacjonarne 1-go stopnia):

1.TiR.lic.st.plan.pdf

plik z harmonogramem zajęd
dla 1 roku studiów stacjonarnych 1-stopnia kierunek Turystyka i Rekreacja

1.TiR.lic.st.lato.pdf

plik z harmonogramem sesji letniej
dla 1 roku studiów stacjonarnych 1-stopnia kierunek Turystyka i Rekreacja

1.TiR.lic.st.zima.pdf

plik z harmonogramem sesji zimowej
dla 1 roku studiów stacjonarnych 1-stopnia kierunek Turystyka i Rekreacja

1.TiR.lic.st.grupy.pdf

plik z podziałem na grupy
dla 1 roku studiów stacjonarnych 1-stopnia kierunek Turystyka i Rekreacja

UWAGA!
- Obowiązującym formatem plików do umieszczania na tronie jest format PDF (Acrobat Reader).
- Niepoprawna nazwa pliku skutkuje nieopublikowaniem go na stronie.

2. Organizacja katalogów

Gdzie:
Katalog:

Katalog:

Katalog:

zawiera plik:

zawiera plik:

zawiera pliki:
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W celu sprawnej pracy z poszczególnymi plikami każdy z opiekunów roczników powinien utworzyd dla siebie
strukturę katalogów wg. poniższego schematu:
Np.:

3. Praca z plikami
PLIK - Harmonogram


zajęd

Elementy harmonogramu zajęd i ich edycja
skrócona nazwa rocznika

semestr i rok akademicki

data ostatniej aktualizacji

opiekun roku
(osoba opracowująca harmonogram)

okna w kolorze
popielatym to okna
przedmiotów
w tyg. 1/3, 2/4
lub
w tyg. 1-7, 8-15

okna przedmiotów

obszar planu
tygodniowego

legenda

Przygotowanie harmonogramu sprowadza się do przygotowania odpowiednich okienek dla poszczególnych
przedmiotów, a następnie umieszczenie ich na obszarze planu tygodniowego. Np.:

GT - Geografia turystyczna (dwiczenia - rocznik podzielony na dwie grupy 1 i 2)
dr Kowalska - dr Maria Kowalska
Piłs.9 - Budynek WWF przy ul. Piłsudskiego 3, sala nr 9
gr.2 - dwiczenia grupy 2

JA - Język angielski
mgr J. Smith - mgr John Smith
Piłs.10 - Budynek WWF przy ul. Piłsudskiego 3, sala nr 10
gr.B - 1/3 - zajęcia grupy B w tygodniach 1/3
gr.A - 2/4 - zajęcia grupy A w tygodniach 2/4
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GT - Geografia turystyczna
(W) - Wykład
prof. Nowak - prof. dr hab. Aleksander Jan Nowak
Piłs. Aula - Budynek WWF przy ul. Piłsudskiego 3, Aula

Każde z okien przedmiotowych ma możliwości edycji zawartości tekstowej, jak również kształtu (wielkości).
Klikając wewnątrz okna otrzymujemy możliwośd edycji testu.
Klikając na ramce okna pojawiają się uchwyty do edycji rozmiaru.
uchwyt do zmiany
rozmiaru w POZIOMIE

uchwyt do zmiany
rozmiaru w PIONIE

UWAGA!
Aby powielid okno należy kliknąd na ramkę okna,
zmieni się ona z przerywanej na ciągłą
->
,
a następnie użyd kombinacji klawiszy Ctrl+D - nastąpi wtedy duplikacja okna.

PLIK - Harmonogram

Elementy harmonogramu sesji i ich edycja

Elementy harmonogramu sesji umieszczone są w tabeli.
Przygotowanie harmonogramu sesji ogranicza się do wpisania informacji do poszczególnych komórek wg. wzoru.
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sesji letniej i zimowej

PLIK - Podział

na grupy

Listy z podziałem na grupy studenckie znajdują się w jednym pliku na kolejnych jego stronach.

Strona 1

Strona 2

Przygotowanie list studentów z przypisaniem
do poszczególnych grup, ogranicza się do
skopiowania listy nazwisk do kolejnej tabeli,
oraz wpisania odpowiedniej grupy wg. wzoru.
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Strona 4

4. Przygotowanie pliku PDF do umieszczenia na stronie internetowej

Można tego dokonad na kilka sposobów, w zależności od posiadanej wersji pakietu MS Office.
Poniżej przedstawiono sposoby tworzenia plików PDF dla najpopularniejszych obecnie pakietów biurowych:
MS Office 2003 lub XP, MS Office 2007, MS Office 2010 oraz linki do odpowiednich plików dostępnych w internecie
do pobrania:
Dodatek do MS Office 2007 - SaveAsPdf:
http://www.microsoft.com/downloads/pl-pl/details.aspx?FamilyID=f1fc413c-6d89-4f15-991b-63b07ba5f2e5
Wirtualna drukarka - PDFCreator
http://www.dobreprogramy.pl/PDFCreator,Program,Windows,12691.html
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Po opracowaniu plików w postaci edytowalnej (Word, Excel) należy przygotowad ich kopię w formacie PDF do
umieszczenia na stronie internetowej.

MS Office 2010
Utworzenie pliku PDF poprzez zapisanie w formacie PDF (Zapisz jako...) wprost z poziomu edytora MS Word
lub MS Excel.

Lista z dostępnymi rozszerzeniami pliku do
zapisu, a wśród nich rozszerzenie ".pdf"

Po opracowaniu pliku w edytorze MS Word lub arkuszu MS Excel i zapisaniu, w menu wybierz "Zapisz jako"
i dokonaj ponownego zapisu pliku pod tą sama nazwą, ale z rozszerzeniem ".pdf"
W ten sposób wystanie utworzona kopia pliku w formacie PDF, gotowa do umieszczenia na stronie internetowej.

Utworzenie pliku PDF poprzez zapisanie w formacie PDF (Zapisz jako...) wprost z poziomu edytora MS Word
lub MS Excel, przy czym pakiet 2007 uzyskuje taką możliwośd po wcześniejszym zainstalowaniu programu
o nazwie SaveAsPDF.exe (w załączeniu).

Aby przygotowad plik PDF postępuj analogicznie jak dla MS Office 2010, ale wcześniej zainstaluj dodatek
SaveAsPDF.exe. Jego zainstalowanie spowoduje że w rozwijanej liście rozszerzeo pojawi się możliwośd wyboru
formatu PDF.
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MS Office 2007

MS Office 2003 lub XP
Utworzenie pliku PDF poprzez wydruk do pliku PDF za pomocą drukarki wirtualnej - po jej uprzednim zainstalowaniu
(np. PDFCreator - program w załączeniu).
Zainstaluj program PDFCreator.
Po jego zainstalowaniu na liście dostępnych drukarek pojawi sie dodatkowa drukarka o nazwie "PDFCreator".

Na liście dostępnych drukarek wirtualna drukarka "PDFCreator"

Aby przygotowad plik PDF za pomocą wirtualnej drukarki wystarczy wybrad z menu "Drukowanie" i wskazad
PDFCreator jako drukarkę.
Powyższe działania spowodują wydruk dokumentu do pliku PDF.

5. Umieszczenie plików na stronie internetowej
Po opracowaniu plików w formacie PDF można umieścid je na stronie internetowej. Umieszczanie plików zostanie
omówione na przykładzie rocznika: wychowanie fizyczne, 2 rok, studia I stopnia, stacjonarne – 2WFlicst

a) Logowanie do profilu rocznika.
W celu zalogowania do profilu rocznika należy na stronie http://wf.univ.rzeszow.pl otworzyd w zakładce Dla
wykładowcy łącze Profile pracowników, a następnie u dołu strony kliknąd łącze Logowanie do profilu pracownika.
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UWAGA!
Po przygotowaniu pliku PDF sprawdź, czy nazwa pliku nie uległa zmianie podczas zapisu.
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Po otwarciu okna logowania należy wpisad login i hasło i kliknąd Log on.

Po prawidłowym wpisaniu loginu i hasła otworzy się panel administracyjny rocznika wraz z podglądem strony.

Informacja, kto jest zalogowany

Profil rocznika i aktualnie wgrane pliki

Informacje dla rocznika

b) Zmiana hasła.
UWAGA!
Po pierwszym logowaniu należy bezwzględnie dokonad zmiany hasła na nowe, znane tylko opiekunowi
danego rocznika.
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W tym celu wybieramy zakładkę My desk, następnie My profile, Change password. W pierwszym polu wpisujemy
aktualne hasło, w drugim nowe hasło, w trzecim ponownie wpisujemy nowe hasło, które zatwierdzamy klikając
przycisk Set password.

c) Usuwanie pliku.
W celu umieszczenia zaktualizowanego pliku na stronie należy w pierwszej kolejności usunąd poprzednią wersję.
Zaznaczamy plik do usunięcia klikając na jego nazwę, np. plik z planem zajęd 2.WF.lic.st.plan, następnie klikamy
przycisk Delete

W następnym oknie potwierdzamy usunięcie pliku zaznaczając pola Destroy … oraz Delete … i klikając przycisk Yes.
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Wskazany dokument zostanie usunięty z listy dołączonych plików.

d) Wgrywanie pliku.
W celu dodania aktualnego pliku należy kliknąd na nazwie rocznika (jeśli nie jest zaznaczona), wybrad opcję New a
następnie File

Potwierdzamy przyciskiem Otwórz i zapisujemy klikając Save
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W nowym oknie klikamy przycisk Przeglądaj wybierając z folderu na swoim komputerze odpowiedni plik do wgrania.

Plik ponownie pojawi się na liście dokumentów powiązanych ze stroną rocznika

e) Dodanie informacji dla rocznika.

W tabeli poniżej o nazwie Plan zajęd jedynym elementem, który należy modyfikowad jest data aktualizacji.
Pozostałych elementów prosimy nie modyfikowad, gdyż może to wpłynąd na poprawnośd wyświetlania informacji dla
studentów.

f) Wylogowanie i kontrola zmian.
UWAGA!
Po zakooczeniu wprowadzania zmian na profilu rocznika należy:
A. Wylogowad się klikając Sign Out w prawym górnym rogu panelu administracyjnego
B. Sprawdzid czy wszystkie wprowadzone zmiany (pliki i informacje) są prawidłowo otwierane na
stronie internetowej.
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Zalogowanie do profilu rocznika umożliwia również dodanie przez opiekuna informacji dla rocznika w przygotowanej
do tego celu tabeli Informacje. Tabela przewiduje maksymalnie cztery informacje podzielone na dwie kolumny.
W pierwszej kolumnie wpisujemy datę zamieszczenia informacji, w drugiej treśd wiadomości.
Wpisując nową wiadomośd prosimy o zachowanie zaproponowanego formatu dla daty (tj. dd/mm/rrrr) oraz krótkie
i jasne formułowanie treści. W celu podkreślenia ważnych elementów można zastosowad pogrubienie, pochylenie
lub podkreślenie tekstu.
Nieaktualne wiadomości należy systematycznie usuwad z tabeli.

