INFORMACJE DLA NOWYCH STUDENTÓW
Wszelkie informacje związane z uzyskiwanymi ocenami, płatnościami czesnego itp. znajdą
Państwo w Wirtualnym Dziekanacie.
Aby zalogować się do Wirtualnego Dziekanatu, należy wejść na stronę Uczelni
www.wsr.edu.pl i kliknąć na ikonę WIRTUALNY DZIEKANAT (u góry strony).

1. LOGOWANIE
W nowo otwartym oknie należy wybrać zakładkę „STUDENCI” (w menu po lewej stronie)
następnie wpisując login i hasło.
Login i hasło do logowania w wirtualnym dziekanacie generowane są automatycznie. Po
pierwszym logowaniu hasło można zmienić na dowolne.



generowany login: pierwsza litera imienia, nazwisko, numer albumu
np. mkowalski5200
generowane hasło: data urodzenia (w formacie rok- miesiąc- dzień)
np. 1993-05-06

Po zalogowaniu do wirtualnego dziekanatu po lewej stronie widzimy „menu” dzięki, któremu
możemy łatwo sprawdzić interesujące nas informacje.

2. FINANSE
Indywidualny numer konta bankowego wygenerowany dla każdego studenta służący do
opłacania czesnego oraz wszelkich innych płatności związanych z Uczelnią znajdą Państwo w
wirtualnym dziekanacie, klikając zakładkę „FINANSE” a następnie zakładkę „DANE DO
PRZELEWÓW” (obrazek poniżej)

JEŚLI INDYWIDUALNY NUMERU KONTA BANKOWEGO STUDENTA JEST
WYGENEROWANY POPRAWNIE TO 4 OSTATNIE CYFRY NUMERU KONTA POWINNY BYĆ
TAKIE SAME JAK NUMER ALBUMU !!!
Zadeklarowana przez studenta forma płatności czesnego oraz indywidualny numer konta,
na który należy dokonywać opłat zostanie wygenerowany na profilu studenta w Wirtualnym
Dziekanacie w dwóch terminach:



5 sierpnia (dla wszystkich studentów przyjętych na Uczelnię od początku rekrutacji
do 5 sierpnia)
5 września (dla wszystkich studentów przyjętych na Uczelnię od 5 sierpnia do 5
września)

Wpłaty czesnego dokonujemy tylko wtedy, gdy na profilu w Wirtualnym Dziekanacie
zostanie wygenerowany numer konta oraz płatności zgodne z wyborem zamieszczonym na
deklaracji płatności podczas procesu rekrutacji.
Po dokonaniu płatności prosimy o sprawdzenie, czy wpłata została zaksięgowana poprawnie
(może to potrwać do kilku dni od daty dokonania przelewu).

3. PROWADZĄCY
W zakładce „ ZNAJDŹ PROWADZĄCEGO” można uzyskać informacje dotyczące godzin
i miejsca odbywających się zajęć poszczególnych wykładowców.

4. STREFA STUDENTA
Wszelkie aktualne informacje na temat studiów takie jak: plany zajęć, terminy sesji
egzaminacyjnej, informacje dotyczące praktyk, znajdą Państwo na stronie głównej Uczelni
www.wsr.edu.pl w zakładce „STREFA STUDENTA” , następnie wybierając odpowiedni
kierunek studiów w „menu” po lewej stronie.

5. DZIAŁ PLIKÓW - PODANIA
U góry znajdą Państwo również zakładkę „dział plików” oraz „wzory dokumentów”, w
których znajdą Państwo wszelkie informacje w formie plików do pobrania oraz wzory podań i
pism obowiązujących w kontaktach z poszczególnymi działami administracyjnymi Uczelni.

PROSIMY RÓWNIEŻ O ZAPOZNANIE SIĘ Z
REGULAMINEM STUDIÓW OKREŚLAJĄCYM
PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA !

