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Parametry semestru oraz terminy 
wpisywania ocen i generowania 

protokołów. 

Niniejszy dokument będzie przedstawiał instrukcję użytkownika części systemu SID związaną 

parametrami semestru, terminami w jakich prowadzący mogą wpisywać oceny poprzez system ZTN w 

danym semestrze oraz w jakich terminach można generować protokoły w dla danego semestru. 

 

Parametry jakie określa się w tym miejscu mają wpływ globalny na wszystkie wydziały Politechniki 

Łódzkiej, dlatego do edycji tych dat są uprawnieni jedynie pracownicy Działu Kształcenia PŁ. 

 

Aby móc uruchomić to okno potrzebne są następujące role: 

D_PARAM_SEM_ZTN – rola do podglądu parametrów globalnych na całą uczelnię. 

D_PARAM_SEM_ZTN_ADMIN – rola do edycji parametrów globalnych na całą Uczelnię. 

 

I. Lokalizacja okna „Parametry Semestru oraz Terminy Wpisywania 

Ocen i Generowania Protokołów”. 

Okno można wywołać z: 

SID –> Dziekanat –> Admin–> Parametry Wpisywania Ocen.  
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II. Terminy obligatoryjne które mają wpływ na wpisywanie ocen oraz 

generowanie protokołów. 

W każdym roku akademickim ustalane są Terminy obligatoryjne obowiązujące w Politechnice Łódzkiej w 

roku akademickim dla semestru zimowego i letniego. 

 

Niektóre z tych terminów ma wpływ na: 

– okres wpisywania ocen przez prowadzących za pomocą systemu ZTN; 

– termin generowania protokołów; 

– na datę z jaką prowadzący będzie mógł wpisać ocenę. 

 

Na początku wyjaśnienie jakie daty są istotne dla ZTN i co one oznaczają: 

 

 
Początek semestru – data początku semestru akademickiego; 
 

 

 
Koniec semestru – data końca semestru akademickiego; 
 

 

 
Początek wpisywania ocen – data, od której prowadzący mogą wpisać ocenę poprzez ZTN 
w danym semestrze akademickim; 
 

 

 
Koniec wpisywania ocen – data, do kiedy prowadzący mogą wpisywać ocenę poprzez ZTN 
w danym semestrze akademickim; 
 

 

 
Graniczna data prowadzącego – ostateczna data z którą może być wpis prowadzącego; 
 

 

 
Początek generowania protokołów – początek okresu w którym mogą być generowane 
protokoły dla danego semestru akademickiego; 
 

 

 
Koniec generowania protokołów – koniec okresu w którym mogą być generowane 
protokoły dla danego semestru akademickiego; 
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Na podstawie semestru akademickiego 2015/16 Z pokażę, które daty mają wpływ na ZTN i jak powinny 

być one wprowadzone. 

 



Strona 4 z 6 
 

III. Wygląd okna „Parametry Semestru oraz Terminy Wpisywania Ocen 

i Generowania Protokołów”. 

Odpowiednikami dat, zazanczonych na piśmie dotyczącym Terminów obligatoryjnych obowiązująych w 

Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2015/2016 w semestrze zimowym, w oknie wprowadzania 

„Parametrów Wpisywania Ocen” będą kolejne kolumny oznaczone w ten sam sposób jak na pismie o terminach 

obilgatoryjnych: 

 

 

IV. Dostępne operacja w oknie „Parametry Semestru oraz Terminy 

Wpisywania Ocen i Generowania Protokołów”. 

Okno umożliwia następujące funkcje: 

Funkcja Dostępna za pomocą przycisku 

 
Dodanie parametrów dla semestru zawsze o jeden 
wikęszego od ostatnio wprowadzanego. Dzięki temu 
nie będziemy mieć luki w dodawaniu semestrów 
akadamickich. Parametry będą określone dla 
wszystkich począwszy od semestru 2011/12 Z. 
 

 

 
Poprawę parametrów już załozonych dla danego 
semestru akademickiego. 
 

 

 
Usunięcie parametrów zawsze dla najnowszego 
semestru akademickiego. Podobnie jak w dodawaniu 
zapobiego to powstaniu luki w określaniu parametrói) 
dla poszczególnych semestrów. 
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IV. Dodawanie i edycja parametrów w oknie „Parametry Semestru oraz 

Terminy Wpisywania Ocen i Generowania Protokołów”. 

W trybie dodawania lub poprawiania parametrów dla danego smestru, wprowadzamy lub edytujemy datę i 

godzinę poszczególnych parametrwó. 

Robimy to w panelu Edycji który w tym stanie jest widoczny i zaznaczony kolorem jasno zielonym. 

Mamy dwa sposoby wprowadzania daty wybór z klendarza jak na rysynku poniżej: 

 

lub za pomocą przejścia w dane pole parametru i naciśnięciu na klawiaturze przycisku [ENTER]. Wówczas 

wejdziemy w tryb edycji danego pola, a datę i godzinę wpisujemy wtedy ręcznie pamiętając o zachowaniu 

fomratowania tak jak w pozostałych parametrach w tym oknie czyli: [RRRR-MM-DD GG:MI:SS]  

Rok (4 cyfry)–Miesiąc (2 cyfry)–Dzień (2 cyfry) Godzina (2 cyfry):Minuty(2 cyfry):Sekundy(2 cyfry). 

 

 

lub   Dokonywane zmiany możemy zapisać lub anulować za pomocą przycisków: 
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V. Usuwanie parametrów w oknie „Parametry Semestru oraz Terminy 

Wpisywania Ocen i Generowania Protokołów”. 

Usuwa się zawwsze najnowszy wpis jaki jest w panelu z Parametrami semestru akademickiego nawet jeżeli 

jesteśmy ustawieni w innym rekordzie, tak jak widać na rysunku poniżej: 

 

 
 

Mimo ustawienia w semestrze akademickim 2013/14 L po kliknięciu w przycisk 

 i potwierdzeniu przyciskiem  zostanią usunięte 

parametry dla semestru akademickiego 2016/17 Z. 
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