
Szanowni Państwo, 

Informujemy, że w związku z przeniesieniem obsługi studentów/doktorantów z systemu Egeria 

Edukacja do systemu Prodziekan:  

Nauczyciele akademiccy w obecnym momencie, mają dostęp do następujących systemów: 

1. Platforma e-Dziekanat (powiązana z realizacją zadań w systemie proDziekan)   

2. Moduł Wykładowca (powiązany z realizacją zadań w system Egeria Edukacja) 

3. Moduł Dziekanat (powiązany z realizacją zadań w system Egeria Edukacja). 

 

Platforma e-Dziekanat 

Strona znajduje się pod adresem: https://e-dziekanat.usz.edu.pl/   

Logowanie do platformy e-Dziekanat odbywa się za pomocą następujących poświadczeń: 

w polu login – podajemy adres poczty usz.edu.pl 

w polu hasło – podajemy aktualne hasło do poczty w domenie usz.edu.pl 

 

 

Na platformie e-Dziekanat będą widoczne dla Państwa: 

 

-  protokoły sesji zimowej r.a. 2020/21, 

- listy studentów/doktorantów. 

 

Uwaga ! Protokoły dla sesji zimowej r.a. 2020/2021, należy wypełnić tylko w jednym systemie  

tj. platformie e-Dziekanat. 

 

 

https://e-dziekanat.usz.edu.pl/


Moduł Wykładowca  

Do modułu logujemy się poprzez stronę i konto VPN  https://vpn.univ.szczecin.pl:4433 

Logowanie do modułu Wykładowca odbywa się za pomocą następujących poświadczeń: 

Konto VPN: 

w polu login – podajemy adres poczty usz.edu.pl 

w polu hasło – podajemy aktualne hasło do poczty w domenie usz.edu.pl  

po zalogowaniu do konta VPN wybieramy właściwy moduł systemu Egeria Edukacja, następnie 

podajemy dane do logowania do wybranego modułu: 

w polu login – podajemy imię.nazwisko 

w polu hasło – podajemy hasło przesłane przez UCI użytkownikowi, które pracownik sam zmienia 

na własne  

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o zgłoszenia poprze stronę:  

https://intranet.univ.szczecin.pl/ 

 

W menu dostępne są „moje zdania” i wśród obsługiwane będą zadania związane z:  

- obsługą protokołów ocen z r.a. 2019/20,  

- sylabusy do uzupełnienia danych,  

- obsługą procesu dyplomowania tj. recenzje prac dyplomowych, protokół egzaminu dyplomowego   

Uwaga ! Obrony będą realizowane w systemie Egeria Edukacja do końca grudnia 2020 roku. 

 

Moduł Dziekanat  

Logowanie (lub przelogowanie) odbywa się identycznie jak do modułu Wykładowca. 

W tym module w menu do realizacji będą następujące zadania:  

- jako koordynatorzy kierunku – przygotowanie programu studiów.  

 

Uwaga ! Prace dotyczące tworzenia programów studiów,  nadal będą realizowane w systemie Egeria 

Edukacja.  

Problemy merytoryczne proszę zgłaszać do Działu Jakości Kształcenia do Pani Iwony Gołąb.  

Problem techniczne poprzez stronę: https://intranet.univ.szczecin.pl/  
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