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Generacja Kart Ocen. 

W związku z wprowadzaniem systemu Ekstazjusz zmienił się sposób tworzenia struktur przedmiotowych 

takich jak: przedmiot, bloki, kierunki, przypisanie przedmiotu do bloku, oraz przypisanie bloku do 

kierunku. 

 

Od Semestru akademickiego 2015/16 Z dla każdej z tych struktur zaczęliśmy określać okres 

obowiązywania podając od jakiego semestru akademickiego obowiązuje, oraz podając do jakiego 

semestru ma obowiązywać dana struktura (przedmiot, blok, kierunek czy przypisanie do bloku lub 

kierunku). 

 

Na potrzeby Ekstazjusza w systemie SID na każdym z powyższych etapów tworzenia struktur 

przedmiotowych zostały wprowadzone blokady uniemożliwiające ograniczenie „widoczności” 

przedmiotu jeżeli istnieje w systemie Ekstazjusz przypisane obciążenie dla prowadzącego. 

 

Modyfikacje okresu widoczności każdej ze struktur, oraz blokady w Ekstazjuszu ma wpływ na generację 

kart. Karty będą generowane tylko z tych przedmiotów w bloku na określonych kierunkach, które zostały 

wystawione do Ekstazjusza. Dlatego od 2016-11-09 zostaje wprowadzona modyfikacja sposobu 

generowania kart. Ten dokument ma za zadanie przedstawienie istotnych parametrów mających wpływ 

na generację kart związanych z okresem widoczności danego przedmiotu. Pokazane zostanie również 

różnica pomiędzy poprzednim podejściem generowania kart bez uwzględnionych ograniczeń. 

I. Przypisanie bloku do ścieżki.  

Chcąc generować karty ocen trzeba mieć zdefiniowane Programy Kształcenia oraz ścieżki z określonymi 

parametrami od do dla semestru akademickiego w jakim ma być widoczna dana ścieżka, tak jak w oknie 

Ścieżki kształcenia dostępne w menu ZSID Dziekanatu Struktury -> Ścieżki -> Ścieżki: 
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Następnie w przypisujemy do ścieżki bloki w oknie przypisania bloków do ścieżek dostępnym w SID 

Dziekanat w menu : Struktury -> Ścieżki -> Przypisanie do ścieżek

 
W oknie Przypisania przedmiotów do ścieżek mamy prezentację na górze po prawej listę rozwijalną 

wszystkich ścieżek na danym wydziale. 

Poniżej prezentowana jest lista bloków przypisanych do wskazanego kierunku. Warto zauważyć, że 

prezentowane są wszystkie bloki dopisane do ścieżki, nie zależnie czy przypisanie w bieżącym semestrze 

jest aktywne czy nie, tak jak jest to pokazane kolorem czerwonym na rysunku poniżej. 

 

 

Dla naszego przykładu przeanalizujemy blok który jest aktywny. Weźmy blok EP 5S 16/17 i zobaczmy jakie ma 

przypisane przedmioty w semestrze akademickim na który chcemy wygenerować karty czyli 2016/17 Z 
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II. Przypisanie przedmiotu do bloku.  

W oknie: Przypisania do bloków dostępnym w ZSID Dziekanat: 

 

  

W oknie mamy listę wszystkich bloków przedmiotowych dla danego wydziału, również te które są już nie 

aktywne. Na obrazku poniżej jest zaprezentowana kolorem czerwonym właśnie taka sytuacja: 

Omówmy przykładowy blok zaznaczony na obrazku powyżej kolorem zielonym: [EP 5S 16/17]. W liście 

na dole po lewej stronie okna prezentowane są przedmioty w bloku, ale tylko te które są zgodne z 

ustawionym filtrem w systemie Dziekanat czyli w tym przypadku 2016/17 Z. 

Z tak prezentowanych danych spodziewamy się, że do karty ocen dla studentów studiujących na 5 

semestrze, trafią z tego bloku te 4 przedmioty. 

 

Jednak przechodząc do okna Przypisania prowadzących do przedmiotów w bloku, które jest dostępne 

w: 

 
widzimy z pozoru sprzeczną informację. W poprzednim oknie mieliśmy dla omawianego bloku  

4 przedmioty. W tym oknie jest 5 przedmiotów, z których jeden (ten zaznaczony kolorem czerwonym) 

ma ustawiony okres obowiązywania od semestru akademickiego 2014/15 Z do 2015/16 L zatem nie 
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powinien być widoczny na tej liście. Tym bardziej nie powinien być brany pod uwagę podczas 

generowania karty ocen. 

Sytuację przypisania prowadzących dla tego bloku widzimy na rysunku poniżej:

 

 

 

III. Różnice w podejściu do generowania Karty Ocen. 

Do tej pory to ograniczenie danego przedmiotu nie było uwzględniane podczas generowania karty ocen. 

Dla tego bloku były by uwzględnione wszystkie 5 przedmiotów.  

W nowym podejściu gdzie uwzględniamy okres obowiązywania każdej ze struktur, przedmiot zaznaczony 

kolorem czerwonym nie będzie brany pod uwagę podczas generowania karty. 

 

Teraz pokażemy różnice jakich możemy się spodziewać po wprowadzeniu tego ograniczenia na 

generację kart od 2016-11-10. 

 

Poniżej po lewej znajduje się karta wygenerowana w stary sposób przed 2016-11-10. 

Poniżej po prawej znajduje się karta wygenerowana według nowych reguł po 2016-11-10. 

Jak widać karta ocen po lewej stronie zawiera przedmiot który nie jest aktywny z bloku powyżej czyli 

przedmiot: Seminarium Dyplomowe. Ta karta ma 32 pkt. ECTS czyli o 2 za dużo według określonych 

limitów. Karta po prawej ma 30 pkt. ECTS czyli zgodną liczbę punktów z określonymi limitami. 

Należy pamiętać że od 2016-11-10 mogą się nie pojawiać pewne przedmioty powód tego został 

przedstawiony w tej instrukcji.
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