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I. INSTALACJA 
 
1. Instalacja  serwisu  w  środowisku  Windows,  IIS, 
PHP, MySql 
 

Przykładowa  instalacja  oprogramowania  została  opisana  na  przykładzie 

oprogramowania w wersji: 

 Windows 7 Professional, 

 IIS wersja 7.5, 

 PHP wersja 5.3, 

 MySQL Server wersja 5.1.  

 

 

1.1. Instalacja IIS (Internet Information Services) 
 

Aby zainstalować usługę IIS, należy z poziomu panelu sterowania (menu start ‐> panel 

sterowania) wybrać opcję „Programy i funkcje”. Następnie należy wybrać funkcję „Włącz lub 

wyłącz funkcje systemu Windows”. 
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W okienku należy zaznaczyć checkbox przy opcji „Internetowe usługi  informacyjne”, 

z menu „Funkcje tworzenia aplikacji” wybrać „CGI” oraz wszystkie opcje z menu „Narzędzia 

zarządzania siecią WEB”. Po naciśnięciu OK usługa IIS zostanie zainstalowana. 

 

 

1.2. Instalacja PHP 
 

Do  zainstalowania PHP na  IIS  7 wykorzystujemy  aplikację Microsoft Web Platform 

Installer  4.5,  dostępną  na  stronie  http://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx. 

Za pomocą tego narzędzia wybieramy do zainstalowania następujące elementy: 

 PHP 5.3.19 dla usług IIS Express, 

 PHP Manager for IIS. 

 

Po  zainstalowaniu  powyższych  składników  IIS  jest  gotowy  do  hostowania  aplikacji 

napisanych w PHP. 

 

 

1.3. Instalacja MySQL Server 
 

Instalator MySQL można pobrać ze strony http://www.mysql.com/. Przy opisywaniu 

instalacji korzystaliśmy z wersji MySQL Server 5.1. 

Po  uruchomieniu  instalatora  wybieramy  interesujące  nas  parametry  serwera  baz 

danych i po podaniu hasła dla roota kończymy instalację. 

 

 

1.4. Konfiguracja serwisu 
 

Po  zainstalowaniu powyższych programów możemy uruchomić nasz  serwis. W  tym 

celu musimy sprawdzić i w razie konieczności poprawić wpisy w plikach konfiguracyjnych. Na 

początku  pliki  serwisu  należy  zapisać  na  dysku,  np.  w  katalogu  C:\Olza\.  Następnie 

otwieramy „Menedżer  internetowych usług  informacyjnych  (IIS)”  i dodajemy nową witrynę 

sieci Web.  
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Jako „katalog zawartości” należy wskazać podkatalog „WWW” aplikacji (np. C:\Olza\). 

Można  utworzyć  nową  pulę  aplikacji  lub  skorzystać  z  domyślnej  —  „DefaultAppPool”. 

Pozostałe opcje należy skonfigurować w standardowy sposób. 

Po  zapisaniu  zmian, wejście  na  adres,  pod  którym  aplikacja  została  uruchomiona, 

powinno  skutkować  wyświetleniem  pustej  strony  lub  strony  zawierającej  komunikaty 

błędów.  

Po dodaniu nowej witryny w  funkcji „PHP Manager”, w sekcji „PHP Settings” należy 

kliknąć  w  „Configure  error  reporting”.  Pojawi  się  widok  pozwalający  na  przełączanie 

pomiędzy  konfiguracją  deweloperską  a  produkcyjną  oraz  wskazanie  miejsca  zapisywania 

pliku  błędów. W  przypadku  konfiguracji  deweloperskiej  błędy wyświetlane  są  na  stronie. 

Konfiguracja produkcyjna blokuje pokazywanie błędów na stronie. 

 

W  „PHP Manager”  należy  sprawdzić  dodatkowo,  które  rozszerzenia  się włączone. 

Można to sprawdzić w sekcji „PHP Extensions”. Rozszerzenia, które muszą być włączone to: 

 php_curl.dll, 

 php_exif.dll, 

 php_gd2.dll, 

 php_mbstring.dll, 

 php.mysql.dll, 

 php_pdo_mysql.dll. 

 

Poniżej  znajduje  się  lista  włączonych  i  wyłączonych  rozszerzeń,  na  jakich 

uruchamiamy był serwis w momencie opisywania. 
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W  IIS  w  funkcji  „Dokument  domyślny”  na  pierwszym  miejscu  należy  ustawić 

„index.php”.  

 

Z poziomu  funkcji  „PHP Manager” w  sekcji  „PHP Settings” edytujemy plik  „php.ini”  

— należy w nim sprawdzić i w razie potrzeby zmienić ustawiania następujących opcji: 

fastcgi.impersonate = 1 
fastcgi.logging = 0 
cgi.fix_pathinfo=1 
cgi.force_redirect = 0 
date.timezone=Europe/Warsaw 

post_max_size = 100M 

upload_max_filesize = 100M 

max_file_uploads = 100M 

 

W  celu  włączenia  możliwości  definiowania  konfiguracji  PHP  na  poziomie 

poszczególnych witryn należy w pliku konfiguracyjnym „php.ini” odkomentować następującą 

linię: 

user_ini.filename = ".user.ini" 

 

Następnie  w  katalogu  witryny  należy  utworzyć  plik  o  nazwie  „.user.ini”  (uwaga: 

kropka na początku). W pliku tym można przedefiniować domyślną konfigurację PHP, będzie 

ona obejmować swoim zasięgiem jedynie wybraną witrynę. 

 

Bazę danych można odzyskać  z poziomu konsoli przy użyciu komend MySQL  lub  za 

pomocą  oprogramowania  pomocniczego  PHPMyAdmin  (opis  poniżej).  Po  zainstalowaniu 

MySQL  Server ważną  rzeczą  jest dopisanie do pliku  „my.ini”,  znajdującego  się w  katalogu 

głównym MySQL, linijki:  

max_allowed_packet=16M 

 

Po dopisaniu tej linijki możliwe będzie prawidłowe odzyskanie bazy. 

 

Ostatnią rzeczą, którą należy wykonać przed uruchomieniem serwisu, jest wskazanie 

w  pliku  z  ustawieniami  nazwy  bazy  oraz  użytkownika  (opis  odzyskiwania  bazy  danych 

i tworzenia  użytkownika  w  kolejnym  rozdziale).  W  tym  celu  należy  wyedytować  plik 

„settings.php”  znajdującym  się  katalogu  „%pliki_serwisu\sites\default”.  W  pliku  należy 

odszukać i zmienić dane w sekcji: 

$databases = array ( 
  'default' =>  array ( 
    'default' => array ( 
      'database' => 'nazwa bazy danych', 
      'username' => 'użytkownik', 
      'password' => 'hasło', 
      'host' => 'nazwa hosta', 
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      'port' => 'port', 
      'driver' => 'mysql', 
      'prefix' => '', 
    ), 
 ), 
); 
 

Po wykonaniu tych czynności możemy uruchomić serwis. 
 
 

1.5. Dodatkowe oprogramowanie 
1.5.1. Administrowanie bazą 

 

Do odzyskania  i administrowania bazą danych można korzystać z konsoli za pomocą 

komend  MySQL  lub  z  aplikacji  PHPMyAdmin.  Aplikację  PHPMyAdmin  można  pobrać  ze 

strony www.phpmyadmin.net. Opis był tworzony na wersji 3.5.7.  

Po pobraniu pliki z aplikacji możemy umieścić w katalogu naszego serwisu w katalogu 

o  nazwie  „phpMyAdmin”  lub  stworzyć  nową  witrynę  o  nazwie  np.  „phpMyAdmin”.  Po 

uruchomieniu IIS na liście katalogów pod naszym serwisem będzie widoczny skopiowany tam 

katalog. Kolejnym  krokiem  jest  kliknięcie w omawiany  katalog prawym przyciskiem myszy 

i wybranie z menu kontekstowego opcji „Konwertuj na aplikację”. Po tych krokach i wpisaniu 

w przeglądarkę adresu  „nazwa_hosta/phpMyAdmin” pokaże  się okienko  z  logowaniem do 

aplikacji. 

 
 

Aby  się  zalogować,  należy wpisać  hasło  dla  użytkownika  Root  podawane  podczas 

instalacji MySQL. Po zalogowaniu się należy wybrać z górnego menu pozycję „Bazy danych”, 

następnie  podać  nazwę  bazy  danych,  wybrać  metodę  porównywania  napisów  (UTF8) 

i nacisnąć przycisk „Utwórz”.  

Po  utworzeniu  nowej  bazy  danych  przechodzimy  w  menu  na  zakładkę  „Import” 

i przechodzimy  do  importowania  bazy  danych  serwisu. W  tym  celu  wskazujemy  pliki  do 
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importu bazy danych w odpowiedniej  kolejności  (po naciśnięciu  „przeglądaj”)  i naciskamy 

„Wykonaj”. 

Dobrą praktyką będzie utworzenie innego użytkownika z dostępem do bazy serwisu, 

który  nie  będzie  użytkownikiem  Root. W  tym  celu  należy  z menu wybrać  „Użytkownicy”, 

nacisnąć „Dodaj użytkownika” i uzupełnić wskazane pola:  

 „Nazwa użytkownika”, 

 „Host” (dowolny host), 

 „Hasło użytkownika”, 

 „Baza danych” (w naszym przypadku brak, ponieważ będziemy dodawać 

uprawnienia do bazy danych serwisu, która już istnieje), 

 „Globalne uprawnienia” (nie wybieramy nic, jeśli użytkownik ma mieć dostęp 

tylko do bazy danych serwisu). 

 

Dodawanie użytkownika kończymy po naciśnięciu przycisku „Dodaj użytkownika”. 

 

Po  dodaniu  nowego  użytkownika  konieczne  jest  nadawanie  uprawnień  do  bazy 

danych  serwisu.  Taką  możliwość  mamy  w  zakładce  „Użytkownicy”  po  wciśnięciu  linku 

„Edytuj uprawnienia”. W sekcji „Uprawnienia specyficzne dla baz danych” wybieramy bazę 

danych serwisu i zaznaczamy interesujące nas uprawnienia. Nowemu użytkownikowi trzeba 

nadać wszystkie uprawnienia z wyjątkiem uprawnienia „GRANT”. 

Edycję uprawnień zakańczamy po naciśnięciu „Wykonaj”. 

 

1.5.2. Przyjazne linki 
 

Aby skorzystać z przyjaznych linków pod IIS, konieczne jest pobranie i doinstalowanie 

modułu „Rewrite” oraz włączenie opcji „Włącz przyjazne adresy”. Moduł można pobrać ze 

strony:  http://www.iis.net/learn/extensions/url‐rewrite‐module/using‐the‐url‐rewrite‐

module. 

Po  zainstalowaniu w  IIS  pojawi  się nowa  funkcja  „URL Rewrite”.  Ponieważ w  pliku 

konfiguracyjnym  „web.config”  są  już  zdefiniowane  role,  pojawią  się  one  automatycznie 

w funkcji „URL Rewrite”. 

Przyjazne linki administrator może włączyć w serwisie, klikając w menu „Podstawowe 

dane serwisu” w „Przyjazne linki”. 

Więcej  na  temat  przyjaznych  linków  i  ich  definiowaniu można  dowiedzieć  się  na 

stronach:  http://drupal.org/node/3854  oraz  http://www.iis.net/learn/extensions/url‐

rewrite‐module/using‐the‐url‐rewrite‐module. 
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  UWAGA: 

Po uruchomienia serwisu należy uzupełnić 

wszystkie dane niezbędne do prawidłowego 

działania strony. Informacje konieczne do 

uzupełnienia opisane są w rozdziałach 

„Podstawowe dane serwisu” oraz „Ważne 

strony”. 
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2. Instalacja  serwisu w  środowisku Windows, Apache, 
PHP, MySql 

 

 

2.1. Instalacja Apache 
 

Aby  zainstalować  Apache,  należy  pobrać  plik  instalacyjny  dostępny  pod  adresem 

http://httpd.apache.org  (z  reguły  najlepiej  wybierać  najnowszą  wersję  —  na  chwilę 

sporządzania dokumentu dostępna jest wersja 2.4.4).  

Po uruchomieniu  instalatora należy postępować według  instrukcji pojawiających się 

na  ekranie.  Warto  wybrać  inną  niż  domyślna  ścieżkę  instalacji  ze  względu  na  fakt,  iż 

najnowsze wersje Windows nie pozwalają na edycję plików w katalogu „Program Files”. 

Po  zakończeniu  instalacji  działanie  serwera  można  sprawdzić,  wpisując 

w przeglądarce  adres  „http://localhost” —  powinna  pojawić  się  strona  z  zawartością  „It 

works!”. 

 

 

2.2. Instalacja PHP 
 

Należy  pobrać  plik  instalatora  znajdujący  się  pod  adresem 

http://windows.php.net/download — należy zwrócić uwagę, że do współpracy z Apache na 

platformie Windows przeznaczone są wersje VC6. 

Po  uruchomieniu  instalatora  należy  postępować  według  instrukcji  ekranowych. 

Instalator PHP powinien umożliwić wybór serwera, z którym będzie współpracował (Apache 

2.x.x w omawianym przypadku). 

 

 

2.3. Instalacja MySQL Server 
 

Instalator MySQL można pobrać ze strony http://www.mysql.com/. Przy opisywaniu 

instalacji korzystaliśmy z wersji MySQL Server 5.1. 

Po  uruchomieniu  instalatora  wybieramy  interesujące  nas  parametry  serwera  baz 

danych i po podaniu hasła dla roota kończymy instalację. 

 

 

2.4. Konfiguracja serwisu 
 

Aby  uruchomić  serwis,  należy  skopiować  pliki  serwisu  do  katalogu  „htdocs” 

znajdującego się w ścieżce instalacji Apache. Bazę danych można odzyskać tak, jak zostało to 

opisane w punkcie 1.4 w instalacji pod IIS. Domyślnie Apache nasłuchuje na adresie 127.0.0.1 
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(localhost)  i  na  porcie  80.  Aby  dokonać  zmian,  należy  zmienić  ustawienia  w  pliku 

„httpd.conf” znajdującym się w katalogu „conf” w ścieżce instalacyjnej Apache: 

# 

Listen xxx.xxx.xxx.xxx:80 // adres IP:nr portu 

#Listen 80       

# 
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3. Instalacja serwisu w środowisku Linux, Apache, PHP, 
MySql 

 

 

3.1. Instalacja Apache 
 

Instalacja  środowiska została przeprowadzona w systemie Linux Debian 6. Operacja 

instalacji  została  przeprowadzona  na  koncie  root.  Instalację  rozpoczynamy  od  aktualizacji 

pakietów systemowych: 

apt‐get update && apt‐get upgrade 

 

Gdy podczas aktualizacji został pobrany kernel systemu, należy zrestartować system 

przed dalszymi pracami: 

reboot 

 

Standardowa  instalacja Apache  (przygotowana  do  pracy  z  php5) w  systemie  Linux 

Debian: 

apt‐get install apache2‐mpm‐prefork 

 

Zostanie  zainstalowany  apache2  z  dodatkowymi  aplikacjami  i  bibliotekami 

(zależności):  „apache2‐mpm‐prefork”,  „apache2‐utils”,  „apache2.2‐bin”,  „apache2.2‐

common”, „libapr1”, „libaprutil1”, „libaprutil1‐dbd‐sqlite3”, „libaprutil1‐ldap ssl‐cert”. 

 

Należy  sprawdzić  w  pliku  konfiguracyjnym  apache2  (zwykle 

„/etc/apache2/ports.conf”)  ustawienie:  „Listen  IP:PORT”,  jeśli  jest  postaci  „Listen 

127.0.0.1:80”, należy zmienić na: 

Listen <adres IP maszyny, na której instalujemy apache2>:80 

 

lub jeśli apache2 ma nasłuchiwać na wszystkich interfejsach sieciowych: 

Listen 80 

 

Jeśli dokonaliśmy zmian w pliku „ports.conf”, należy przeładować apache2: 

service apache2 restart lub /etc/init.d/apache2 restart 

 

Po  zakończeniu  instalacji  działanie  serwera  można  sprawdzić,  wpisując 

w przeglądarce  adres  „http://127.0.0.1” —  powinna  pojawić  się  strona  z  zawartością  „It 

works!”. 

Aplikację  kopiujemy  do  głównego  katalogu  strony  WWW.  Zwykle  po  instalacji 

domyślna ścieżka to:  

/var/www 



Obserwatorium	losów	zawodowych	absolwentów	

15 
 

3.2. Instalacja PHP 
 

Instalacji interpretera php5 dla apache2 dokonujemy poleceniem: 

apt‐get install php5 

 

Dodatkowe biblioteki wymagane przez aplikację instalujemy poleceniem: 

apt‐get install php5‐curl php5‐mysql php5‐gd 

 

Podczas  instalacji  zostaną  zainstalowane  dodatkowe  biblioteki  (zależności): 

„libmysqlclient18”, „mysql‐common”, „php5‐curl”, „php5‐gd”, „php5‐mysql”. 

 

 

3.3. Instalacja MySql 
 

Instalacji serwera mysql dokonujemy poleceniem: 

apt‐get install mysql‐server 

 

Dodatkowe biblioteki i aplikacje: „libaio1”, „libdbd‐mysql‐perl”, „libdbi‐perl”, „libnet‐

daemon‐perl”, „libplrpc‐perl”, „libterm‐readkey‐perl”, „mysql‐client‐5.5”, „mysql‐client‐core‐

5.5”, „mysql‐server”, „mysql‐server‐5.5”, „mysql‐server‐core‐5.5”. 

 

Podczas  instalacji  należy  podać  hasło  (z  prośbą  o  potwierdzenie  hasła)  do  konta 

administratora bazy danych. 
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4. Instalacja  dodatku  FOP  dla  systemów  Windows 
i Linux  

 

Dokumenty  PDF  generowane  są  w  serwisie  w  oparciu  o  Apache™  FOP 

„http://xmlgraphics.apache.org/fop/”. 

Do  działania  aplikacji  konieczne  jest  środowisko  uruchomieniowe  JAVA. 

Wykorzystana  wersja  aplikacji:  fop‐1.1.  Generowanie  dokumentów  odbywa  się 

z wykorzystaniem pliku xml oraz transformaty XSL‐FO.  

Stworzone są dwa pliki transformat: „cv.xsl” („sites/fop‐1/transformaty/cv.xsl”) oraz 

„biogram.xsl”  („sites/fop‐1/transformaty/biogram.xsl”).  W  celu  modyfikacji  sposobu 

wyświetlania  danych  w  dokumentach  PDF  należy  poddać  wyżej  wymienione  pliki 

modyfikacjom. 

Aplikacja nie wymaga zabiegów konfiguracyjnych z jednym wyjątkiem — w systemie 

Linux należy utworzyć katalog domowy dla użytkownika, na którym pracuje serwer WWW. 

W  środowisku  testowym  (Debian  6,  użytkownik  suapache)  konieczne  było  stworzenie 

katalogu „/home/suapache”. Suapache musi być właścicielem katalogu.  

Powyższy  zabieg  jest  konieczny,  aby  FOP  stworzył  plik  tymczasowy  dla  czcionek 

z polskimi  znakami. W pliku  „fop.xconf”  konieczna  jest  zmiana  ścieżki do plików  czcionek. 

Ścieżka ta powinna odwoływać do katalogu „../fop‐1/fonts” znajdującego się na serwerze. 
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5. Wymagania sprzętowe 
 

Minimalne  wymagania  w  konkretnej  konfiguracji  określają  serwery  WWW 

(Windows/Linux + Apache, Windows + IIS), na których będzie uruchamiany serwis. 

Zalecane wymagania dla serwisu: 

 IIS wersja 7.5 lub Apache, 

 PHP wersja 5.3, 

 MySql Server wersja 5.1, 

 Środowisko uruchomieniowe Java. 

 

Poniżej  przykładowe  zostawienie  wymagań  dla  systemów  Windows,  na  których 

możliwe jest zainstalowanie IIS w wersji 7.5 (Windows 7 lub Windows Server 2008 RC). 

 

Komponent  Wymagania 

  Windows 7  Windows Server 2008 R2 

Procesor   Minimum 1 GHz (x86, x64)   Minimum  1  GHz  (x86)  lub  1,4 

GHz (x64) 

 Zalecane 2 GHz lub szybszy 
Pamięć   Minimum  1  GB  (x86)  lub  2  GB 

(x64)  

 Minimum 1 GB RAM 

 Zalecane 2 GB RAM lub więcej  

Przestrzeń dyskowa   Minimum 16 GB (x86) lub 20 GB 

(x64) 

 Minimum 10 GB 

 Zalecane 40 GB lub więcej 
Napęd   Napęd DVD‐ROM   Napęd DVD‐ROM 

Karta graficzna   Obsługa DirecX 9 
 Obsługa Windows Display Driver 

Model (WDDM) 1.0 

 Super VGA (800 x 600) lub 
o wyższej rozdzielczości 

Urządzenia peryferyjne   Klawiatura 
 Mysz lub urządzenie wskazujące 

 Klawiatura 
 Mysz lub urządzenie wskazujące 
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6. Ustawienia serwisu 
 

Po  uruchomieniu  serwisu  należy  wprowadzić  wszystkie  dane  konieczne  do 

prawidłowego  działania  strony.  Można  tego  dokonać,  używając  do  logowania  danych 

głównego administratora. Dane te powinny zostać zmienione. 

Login:    admin 

Hasło:    5365swq$VM 

 

 

6.1. Podstawowe dane serwisu 
 

Wybierając  z  menu  pozycję  „Podstawowe  dane  serwisu”,  mamy  możliwość 

uzupełnienia szczegółowych danych, takich jak: 

 nazwa witryny, 

 hasło (wpisane hasło może być używane np. we wzorcach tokenów), 

 adres e‐mail (używany do wysyłania wiadomości e‐mail z serwisu), 

 właściciel  strony  (dane uczelni,  które mogą być wyświetlane w  treści  stron, 

wysyłanych wiadomościach e‐mail itp.). 

 

Wszystkie pola zostały szczegółowo opisane na podanej stronie. 

 

6.1.1. System plików 
 

Jedną  z  pierwszych  rzeczy,  jaką  należy  określić  po  uruchomieniu  serwisu,  jest 

położenie plików publicznych, prywatnych  i  tymczasowych. Dokonujemy  tego po wybraniu 

z menu  linku  „System  plików”.  Ścieżki muszą  być  podane  względem  katalogu,  w  którym 

zainstalowano system (od miejsca, w którym znajduje się plik „index.php”).  

Po wybraniu linku z menu określamy: 

 Ścieżkę  do  plików  publicznych  —  ścieżkę  lokalną,  w  której  będą  trzymane 

publiczne pliki. Katalog musi istnieć i posiadać uprawnienia zezwalające na zapis. 

Katalog  powinien  być  dostępny  przez  przeglądarkę.  Domyślna  ścieżka 

„sites/default/files”. 

 Ścieżkę  do plików  prywatnych —  ścieżkę  lokalną, w  której  będą  trzymane  pliki 

prywatne, tzn. te, które nie będą dostępne przez wpisanie w przeglądarkę ścieżki 

do  pliku.  Pliki  udostępnia  system  jedynie  użytkownikom  z  odpowiednimi 

uprawnieniami. Katalog musi istnieć i posiadać uprawnienia zezwalające na zapis. 

Katalog  nie  powinien  być  dostępny  przez  przeglądarkę.  Przykładowa  ścieżka 

„C:\PlikiPrywane”. 
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 Ścieżkę do plików tymczasowych — ścieżkę lokalną, w której będą trzymane pliki 

tymczasowe. Katalog musi  istnieć  i posiadać uprawnienia  zezwalające na  zapis. 

Katalog  nie  powinien  być  dostępny  przez  przeglądarkę.  Pliki  tymczasowe  są 

regularnie usuwane przez proces cron. Przykładowa ścieżka „../plikiprywantne”.  

 Domyślną metodę  pobierania —  powinna  zostać  zaznaczona  opcja  „Publiczne 

pliki pobierane za pośrednictwem serwera web”. 

 Transliterację  —  obie  opcje  powinny  być  włączone,  aby  uniknąć  problemów 

z systemami  plików,  które  nie  odróżniają  wielkich  i  małych  liter  oraz  aby 

przekształcić  nazwy  plików  zawierające  znaki  spoza  zbioru  ASCII  i  uzyskać 

zgodność z innymi platformami. 

 

6.1.2. Konfiguracja wysyłania wiadomości e‐mail 
 

Kolejną  rzeczą,  jaką  trzeba  zrobić  przed  uruchomieniem  serwisu,  jest  konfiguracja 

serwera  pocztowego.  Po  wybraniu  z  menu  „Konfiguracja  wysyłania  wiadomości  e‐mail” 

należy określić: 

 adres serwera SMTP poczty wychodzącej, 

 adres zapasowego serwera SMTP poczty wychodzącej — pole opcjonalne, 

 domyślny port SMTP, 

 szyfrowanie (Brak/SSL/TLS), 

 nazwę użytkownika SMTP, 

 hasło dla konta, 

 adres wpisywany w polu „od” wiadomości, 

 nazwę  nadawcy  e‐mail  —  jeśli  pole  pozostanie  puste,  zostanie  użyta  nazwa 

serwisu. 

 

6.1.3. Administracja słownikami 
 

W systemie istnieje możliwość edycji słowników, które są m.in. źródłami pól wyboru 

w  profilach  użytkowników,  wpisach  serwisu  itp.  Możemy  to  zrobić,  wybierając  z  menu 

„Podstawowe  dane  serwisu”  pozycję  „Administracja  słownikami”.  Aby  edytować  słownik, 

wystarczy  w  administracji  słownikami  nacisnąć  link  „edytuj  słownik”.  Po  wpisaniu 

odpowiednich wartości należy kliknąć w „Zapisz”.  

Po  uruchomieniu  serwisu  konieczne  będzie  przeedytowanie  takich  słowników,  jak 

„Lista kierunków i specjalności uczelni” i wprowadzenie własnych wartości. 

 

6.1.4. Wydajność 
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W  celu  poprawy  wydajności  niektóre  statyczne  treści  serwisu  (np.  podstrony) 

zapisywane  są  w  pamięci  podręcznej.  Zawartość  przechowywana  w  pamięci  podręcznej, 

wyświetlana  jest  niezalogowanym  gościom  przeglądającym  treści  serwisu.  Zawartość 

pamięci  podręcznej  jest  aktualizowana  w  pewnych  odstępach  czasowych  (zgodnie 

z ustawieniami w  zakładce  „Wydajność”),  co może  spowodować,  iż wprowadzone w  treści 

zmiany  nie  zawsze  są  natychmiastowo  publikowane  niezalogowanym  użytkownikom 

serwisu.  Aby  wymusić  odświeżenie  całej  zawartości  pamięci  podręcznej,  należy  użyć 

przycisku „Wyczyść wszystkie pamięci podręczne”. 

W celu zwiększenia wydajności powinny być włączone opcje: 

 „Buforowanie  stron  dla  anonimowych  użytkowników”  —  zapisywanie  treści 

w pamięci podręcznej (dla niezalogowanych użytkowników), 

 „Scal pliki JavaScript” — agregacja wielu skryptów JavaScript w pojedynczy pliki, 

 „Scal i skompresuj pliki CSS” — agregacja wielu arkuszy CSS w pojedyncze pliki. 

Ponadto czas istnienia pamięci podręcznej powinien być jak najdłuższy. 

 

W celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych, zmian w serwisie  itd. administrator 

może  wyłączyć  powyższe  narzędzia,  jednak  niezalecane  jest  uruchamianie  serwisów 

z wyłączonymi ustawieniami wydajnościowymi. 

 

6.2. Ważne strony 
 
Kolejną  rzeczą, na  jaką należy  zwrócić uwagę w ustawieniach  serwisu,  są  treści na 

stronach: 
 „Regulamin użytkownika”, 
 „Polityka prywatności”, 
 „Informacje o uczelni”, 
 „Pomoc”, 
 „Informacje o usunięciu konta”, 
 „Strona podziękowania za wypełnienie ankiety”. 

 
Strony dostępne są w menu „Ważne strony”. 
Aby zmienić treść na  jednej z wymienionych stron, należy po kliknięciu w  jej nazwę, 

przejść  na  zakładkę  „Edytuj”.  Po  przeedytowaniu  treści  zmiany  zostaną  zatwierdzone  po 
naciśnięciu przycisku „Zapisz”. 

 
Na pozostałych stronach widocznych z menu „Ważne strony”: 
 „Baza CV studentów/absolwentów”, 
 „Baza biogramów studentów/absolwentów”, 
 „Baza ofert pracy/staży/praktyk”. 

dostępne są informacje o aktualnych i opublikowanych ofertach pracy, biogramach oraz CV. 
Informacje  prezentowane  na  tych  stronach  są  dokładnie  takie,  jakie  widzą 
studenci/absolwenci lub pracodawcy. 
 

6.3. Mapa na stronie głównej 
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Aby zmienić mapę, która jest dostępna na stronie głównej, należy w prawym górnym 

rogu mapy kliknąć w menu „Konfiguracja bloku”. Informację o mapie podajemy po kliknięciu 

w  „Źródło  dokumentu” w menu  edytora  tekstowego.  Tam  należy wkleić  link  uzyskany  ze 

strony http://maps.google.pl/. 

Link  można  otrzymać  w  wpisaniu  na  stronie  http://maps.google.pl/  szukanego 

adresu, np. Piotrkowska, Łódź. Wskazany punkt zostanie oznaczony na mapie. Następnie po 

kliknięciu w link    i „Dostosuj mapę do wklejenia i wyświetl jej podgląd” trzeba ustawić 

mapę,  tak  jak ma  być wyświetlana  na  stronie,  ustawić  rozmiar  niestandardowy mapy  na 

szerokość 272, wysokość 272 i skopiować kod wygenerowany na dole strony pod mapą. 

Uzyskany w ten sposób kod należy wkleić pomiędzy „<div class="map"></div>”, tzn. 

„<div class="map">”Skopiowany kod”</div>”. 

Po dokonaniu tych operacji mapa pokaże się na stronie głównej. 
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7. Konto administratora 
 

Administrator  ma  dostęp  do  wszystkich  narzędzi  studenta/absolwenta  i  narzędzi 

pracodawcy,  które  zostały  opisane  w  rozdziałach  o  kontach  pracodawcy  i  kontach 

studentów/absolwentów.  Administrator  w  celach  weryfikacji  ma  możliwość  stworzenia 

również własnego profilu studenta/absolwenta, własnego profilu pracodawcy oraz własnego 

profilu pracownika. Dodatkowo dostępny jest panel „Administracja”, który umożliwia między 

innymi zarządzanie kontami, słownikami, raportami z ankiet itp.  

Dokładny  opis  narzędzi,  z  których  może  skorzystać  administrator,  znajduje  się 

w podrozdziałach poświęconych obsłudze serwisu. 

 

Dane logowania głównego administratora:  

Login:    admin 

Hasło:    5365swq$VM 

Dane te powinny zostać zmienione. 

 

 

7.1. Uprawnienia administratora 
 

Poza  narzędziami  studenta/absolwetna,  pracodawcy  czy  też  pracownika 

administrator posiada rozszerzone uprawnienia. Są to m.in.:  

 

7.1.1. Dodawanie kategorii 

Po  wejściu  w  „Zarządzaj  formularzem  kontaktowym”  pojawiają  się  wszystkie 

zdefiniowane  kategorie  wraz  z  możliwością  edycji  i  usunięcia.  W  celu  dodania  nowej 

kategorii należy nacisnąć „Dodaj kategorię” i uzupełnić następujące pola: 

 „Kategoria”  (pole  wymagane)  —  nazwa  kategorii  wyświetlana  w  formularzu 

kontaktowym.  Pole  kategoria  powinno  być  nazwane  precyzyjnie,  tak  by 

użytkownik nie musiał domyślać się, jaką kategorię powinien wybrać. 

 „Odbiorcy” (pole wymagane) — lista adresów mailowych odbiorców wiadomości 

z danej kategorii.  Jeśli odbiorców  jest więcej niż  jeden, adresy należy  rozdzielić 

przecinkami. 

 „Automatyczna odpowiedź” — jeśli pole zostanie wypełnione, użytkownik będzie 

otrzymywał automatycznie wpisaną tam wiadomość. 

 „Waga” —  kolejność  wyświetlania  na  liście  w  formularzu  kontaktowym.  Jeśli 

zostaną  dodane  dwie  kategorie  o  tej  samej  wadze,  będą  one  porządkowane 

alfabetycznie. 

 „Wybrany” — jeśli kategoria ma być domyślnie wybrana, należy zaznaczyć „TAK”. 
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Nowo  dodana  kategoria  pojawi  się  na  liście  kategorii  po  naciśnięciu  przycisku 

„Zapisz”. 

 

 

 

UWAGA: 

Jeśli dodana będzie tylko jedna kategoria, w formularzu 

kontaktowym nie będzie możliwości wybrania kategorii.  

Pole z wyborem kategorii jest udostępnione wtedy, gdy 

zdefiniowane są dwie lub więcej kategorii. 

 

 

7.2. Podstawowe dane serwisu 
 

 

 

UWAGA: 

Po zainstalowaniu serwisu konieczne jest uzupełnienie 

podstawowych danych serwisu.  

 

Wybierając  z  menu  pozycję  „Podstawowe  dane  serwisu”,  mamy  możliwość 

uzupełnienia szczegółowych danych, takich jak: 

 nazwa witryny, 

 hasło (wpisane hasło może być używane np. we wzorcach tokenów), 

 adres e‐mail (używany do wysyłania wiadomości e‐mail z serwisu), 

 właściciel  strony  (dane uczelni,  które mogą być wyświetlane w  treści  stron, 

wysyłanych wiadomościach e‐mail itp.). 

Wszystkie pola zostały szczegółowo opisane na podanej stronie. 

 

7.2.1. System plików 
Jedna z pierwszych rzeczy, jaką należy określić po uruchomieniu serwisu, to położenie 

plików  publicznych,  prywatnych  i  tymczasowych.  Dokonujemy  tego  po wybraniu  z menu 

linku  „System  plików”.  Ścieżki  muszą  być  podane  względem  katalogu,  w  którym 

zainstalowano system (od miejsca, w którym znajduje się plik „index.php”).  

Po wybraniu linku z menu określamy: 

 Ścieżkę  do  plików  publicznych  —  ścieżkę  lokalną,  w  której  będą  trzymane 

publiczne  pliki.  Katalog  musi  istnieć  i  posiadać  uprawnienia  zezwalające  na 

zapis.  Katalog  powinien  być  dostępny  przez  przeglądarkę.  Domyślna  ścieżka 

„sites/default/files”. 

 Ścieżkę do plików prywatnych — ścieżkę  lokalną, w której będą trzymane pliki 

prywatne,  tzn.  te,  które  nie  będą  dostępne  przez  wpisanie  w  przeglądarkę 

ścieżki do pliku. Pliki udostępnia system jedynie użytkownikom z odpowiednimi 

uprawnieniami.  Katalog  musi  istnieć  i  posiadać  uprawnienia  zezwalające  na 
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zapis.  Katalog  nie  powinien  być  dostępny  przez  przeglądarkę.  Przykładowa 

ścieżka „C:\PlikiPrywane”. 

 Ścieżkę  do  plików  tymczasowych —  ścieżkę  lokalną, w  której  będą  trzymane 

pliki  tymczasowe. Katalog musi  istnieć  i posiadać uprawnienia  zezwalające na 

zapis. Katalog nie powinien być dostępny przez przeglądarkę. Pliki tymczasowe 

są  regularnie  usuwane  przez  proces  cron.  Przykładowa  ścieżka 

„../plikiprywantne”.  

 Domyślną metodę pobierania — powinna  zostać  zaznaczona opcja  „Publiczne 

pliki pobierane za pośrednictwem serwera web”. 

 Transliterację —  obie  opcje  powinny  być włączone,  aby  uniknąć  problemów 

z systemami  plików,  które  nie  odróżniają  wielkich  i  małych  liter  oraz  aby 

przekształcić  nazwy  plików  zawierające  znaki  spoza  zbioru  ASCII  i  uzyskać 

zgodność z innymi platformami. 

 

7.2.2. Konfiguracja wysyłania wiadomości e‐mail 
 

Kolejną  rzeczą,  jaką  trzeba  zrobić  przed  uruchomieniem  serwisu,  jest  konfiguracja 

serwera  pocztowego.  Po  wybraniu  z  menu  „Konfiguracja  wysyłania  wiadomości  e‐mail” 

należy określić: 

 adres serwera SMTP poczty wychodzącej, 

 adres zapasowego serwera SMTP poczty wychodzącej — pole opcjonalne, 

 domyślny port SMTP, 

 szyfrowanie (Brak/SSL/TLS), 

 nazwę użytkownika SMTP, 

 hasło dla konta, 

 adres wpisywany w polu „od” wiadomości, 

 nazwę  nadawcy  e‐mail —  jeśli  pole  pozostanie  puste  zostanie  użyta  nazwa 

serwisu. 

 

7.2.3. Administracja słownikami 
 

W systemie istnieje możliwość edycji słowników, które są m.in. źródłami pól wyboru 

w  profilach  użytkowników,  wpisach  serwisu  itp.  Możemy  to  zrobić,  wybierając  z  menu 

„Podstawowe  dane  serwisu”  pozycję  „Administracja  słownikami”.  Aby  edytować  słownik, 

wystarczy  w  administracji  słownikami  nacisnąć  link  „Edytuj  słownik”.  Po  wpisaniu 

odpowiednich wartości należy kliknąć w „Zapisz”.  

Po  uruchomieniu  serwisu  konieczne  będzie  przeedytownie  takich  słowników  jak 

„Lista kierunków i specjalności uczelni” i wprowadzenie własnych wartości. 
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7.2.4. Translacja elementów na język polski 
 

W  przypadku  gdy  w  serwisie  występują  zwroty  anglojęzyczne,  które  chcemy 

przetłumaczyć  na  język  polski,  udajemy  się  do menu  „Konfiguracja”,  a  następnie  z menu 

„Regionalne i językowe” wybieramy zakładkę „Tłumaczenie interfejsu”.  

 

 

 

W  kolejnym  kroku  przechodzimy  do  zakładki  „Tłumaczenia”,  gdzie w  polu  „Napis 

zawiera” wprowadzamy treść, którą chcemy zmodyfikować i przyciskamy „Filtr”. 

 

 
 

W wynikach  odszukujemy  interesujący  nas wiersz,  a  następnie  z  kolumny  „Operacje” 

wybieramy przycisk  „Edytuj”. Po wprowadzeniu poprawnej wartości  zatwierdzamy  zmiany 

przyciskiem „Zachowaj tłumaczenia”. 
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7.2.5. Zadania Cron 

Zadaniem Crona  jest  cykliczne wywoływanie  zdefiniowanych  zadań.  Każde  z  zadań 

objęte  jest  dodatkowo  swoim  harmonogramem.  W  serwisie  Cron  uruchamiany  jest  co 

godzinę.  Przykładowo  zadanie  przypominające  o  wykonaniu  ankiety  ewaluacyjnej 

(„gs_notifications”)  dla  absolwenta  ma  być  wykonywane  co  godzinę,  więc  będzie 

wykonywane za każdym uruchomieniem Crona.  

 

Działanie zadania „gs_notifications”: 

Przy  każdym  uruchomieniu  Crona  pobierana  jest  lista  absolwentów,  którzy mogą 

wykonać ankietę. Warunki są następujące: 

 absolwent  ma  rolę  pozwalającą  na  wypełnienie  ankiety  (absolwent  (dane 

osobowe)), czyli musi mieć zaznaczone odpowiednie zgody, 

 musi  posiadać  wypełniony  profil  i  mieć  wpisaną  datę  ukończenia  studiów, 

pozwalającą  na  dostęp  do  ankiety  (musi minąć  odpowiednio  rok,  3,  5  lat  od 

ukończenia studiów), 

 nie wypełniał wcześniej ankiety tego typu, 

 nie było już do niego wysłanego powiadomienia. 

Do kolejki Crona dodawane są polecenia wysłania maila do każdego adresata z pobranej 

listy. Zadania  z  kolejki  są wykonywane  kolejno przy  każdym uruchomieniu Crona.  Jeśli nie 

wszystkie  zadania  uda  się wykonać w  jednym  przejściu  Crona,  to  są  one  kontynuowane 

w kolejnych.  Jeśli kolejka będzie ciągle pełna,  to  trzeba  sprawdzić konfigurację Crona  i np. 

zwiększyć  jego  częstotliwość.  Zmiany  harmonogramu  wykonywania  można  dokonać, 

wybierając z menu „Zadania cron” na zakładce „Ustawienia”. 

 

7.2.6. Wydajność 
 

W  celu  poprawy  wydajności  niektóre  statyczne  treści  serwisu  (np.  podstrony) 

zapisywane  są  w  pamięci  podręcznej.  Zawartość  przechowywana  w  pamięci  podręcznej 

wyświetlana  jest  niezalogowanym  gościom,  przeglądającym  treści  serwisu.  Zawartość 

pamięci  podręcznej  jest  aktualizowana  w  pewnych  odstępach  czasowych  (zgodnie 

z ustawieniami w  zakładce  „Wydajność”),  co może  spowodować,  iż wprowadzone w  treści 

zmiany  nie  zawsze  są  natychmiastowo  publikowane  niezalogowanym  użytkownikom 

serwisu.  Aby  wymusić  odświeżenie  całej  zawartości  pamięci  podręcznej,  należy  użyć 

przycisku „Wyczyść wszystkie pamięci podręczne”. 

W celu zwiększenia wydajności powinny być włączone opcje: 

 „Buforowanie  stron  dla  anonimowych  użytkowników”  —  zapisywanie  treści 

w pamięci podręcznej (dla niezalogowanych użytkowników), 

 „Scal pliki JavaScript” — agregacja wielu skryptów JavaScript w pojedynczy pliki, 

 „Scal i skompresuj pliki CSS” — agregacja wielu arkuszy CSS w pojedyncze pliki. 

Ponadto czas istnienia pamięci podręcznej powinien być jak najdłuższy. 
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W celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych, zmian w serwisie  itd. administrator 

może  wyłączyć  powyższe  narzędzia,  jednak  niezalecane  jest  uruchamianie  serwisów 

z wyłączonymi ustawieniami wydajnościowymi. 
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II. OBSŁUGA 
 
1. Konto obsługi serwisu 
 

Konta dla pracowników  zakładane  są przez obsługę  lub  administratora  serwisu. Po 

założeniu konta pracownik otrzymuje automatyczną wiadomość e‐mail na wskazany adres 

z dalszymi  instrukcjami  lub  login  i hasło dostarczone w  inny sposób przez obsługę serwisu. 

Niezależnie  od  tego,  w  jaki  sposób  student/absolwent  otrzyma  dane  potrzebne  do 

logowania, przy pierwszym logowaniu zostanie poproszony o zmianę hasła dostępu. 

Przy pierwszej  zmianie hasła musimy podać aktualne hasło, nowe hasło, konieczne 

jest  także  zaznaczenie  flagi  „Zgoda  na  przetwarzanie  danych  osobowych”. Aktualne  hasło 

musimy podać tylko w przypadku, gdy otrzymaliśmy je od obsługi serwisu.  

Po zalogowaniu wszystkie dane pracownika są dostępne po kliknięciu w menu „Moje 

konto”  i  „Mój profil pracownika” w  zakładce  „Pokaż”. W  zakładce  „Edytuj” pracownik ma 

możliwość  zmiany  danych  podanych  podczas  procesu  zakładania  konta.  Zmiana  danych, 

takich jak adres e‐mail oraz hasło, wymaga podania dodatkowo aktualnego hasła. 

 

  UWAGA: 

Jeśli podczas edycji konta odznaczona zostanie 

flaga „Zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych”, po naciśnięciu przycisku „Zapisz” 

konto zostanie automatycznie usunięte! 

 

Podstawowe możliwości obsługi serwisu opisano poniżej.  

 

 

1.1. Użytkownicy 
1.1.1. Dodawanie kont studentów/absolwentów 

 

W celu dodania kont studentów/absolwentów należy z menu wybrać „Użytkownicy”, 

następnie „Dodaj studenta/absolwenta” i uzupełnić wymagane dane. 

 Pola wymagane: 

o „Nazwisko”, 

o „Imię”, 

o „Nazwa użytkownika”, 

o „Adres e‐mail”, 

o „Hasło”, 

o „Data urodzenia”, 
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o „Data ukończenia studiów”. 

 

  Wymagania minimalne hasła: 

 musi zawierać co najmniej 2 cyfry, 

 musi być inne niż 3 poprzednie hasła, 

 musi zawierać co najmniej 1 małą literę, 

 musi zawierać co najmniej 1 dużą literę, 

 musi zawierać co najmniej 8 znaków, 

 musi zawierać znak specjalny (*! # $ %), 

 nie może zawierać nazwy użytkownika. 

 

 Pola opcjonalne: 

o „Płeć”, 

o „Województwo zamieszkania”, 

o „Kierunek ukończonych studiów”, 

o „Specjalizacja ukończonych studiów”, 

o „Poziom ukończonych studiów”, 

o „Tryb ukończonych studiów”. 

 

 

 

UWAGA: 

Pracownik ma możliwość zmiany: 

 zgód  studenta/absolwenta  dających  pełny  dostęp  do 

konta, 

 statusu konta, 

 przypisanej roli konta (absolwent niezweryfikowany). 

System domyślnie oznacza te pola i nie powinny być one 

zmieniane. Użytkownik sam powinien decydować 

o zaznaczeniu flag z wymienionymi zgodami. 

 
Przed zakończeniem procesu zakładania konta należy określić, czy student/absolwent 

ma zostać powiadomiony o założeniu konta drogą mailową  (flaga „Powiadom użytkownika 

o utworzeniu  nowego  konta”).  Naciśnięcie  przycisku  „Utwórz  nowe  konto”  spowoduje 

stworzenie konta. 

 

1.1.2. Dodawanie kont pracodawcy 
 

W  celu dodania  kont pracodawcy należy  z menu wybrać  „Użytkownicy”, następnie 

„Dodaj  pracodawcę”  i  uzupełnić  wymagane  dane.  Pracodawcy  mają  również  możliwość 

stworzenia  własnego  konta  na  stronie  http://nazwa_hosta/rejestracja/pracodawca. 

Szczegółowy opis w rozdziale dotyczącym pracodawców. 

 

 Pola wymagane: 
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o „Nazwisko” 

o „Imię” 

o „Nazwa użytkownika” 

o „Adres e‐mail” 

o „Hasło”  

o „Dane firmy (nazwa firmy, NIP, REGON)” 

o „Dane kontaktowe (kraj, miejscowość, ulica)” 

 

  Wymagania minimalne hasła: 

 musi zawierać co najmniej 2 cyfry 

 musi być inne niż 3 poprzednie hasła 

 musi zawierać co najmniej 1 małą literę 

 musi zawierać co najmniej 1 dużą literę 

 musi zawierać co najmniej 8 znaków 

 musi zawierać znak specjalny (*! # $ %) 

 nie może zawierać nazwy użytkownika 

 

 Pola opcjonalne: 

o „Osoba kontaktowa (nazwisko, imię, e‐mail, telefon itp.)”, 

o „Adres strony internetowej”, 

o „Charakterystyka firmy (do 300 znaków)”. 

 

 

 

UWAGA: 

Pracownik ma możliwość zmiany: 

 zgód pracodawcy dających pełny dostęp do konta, 

 statusu konta, 

 przypisanej roli konta(pracodawca niezweryfikowany). 

System domyślnie oznacza te pola i nie powinny być one 

zmieniane. Pracodawca sam powinien decydować o zaznaczeniu 

flag z wymienionymi zgodami. 

 
Przed  zakończeniem  procesu  zakładania  konta  należy  określić,  czy  pracodawca ma 

zostać  powiadomiony  o  założeniu  konta  drogą  mailową  (flaga  „Powiadom  użytkownika 

o utworzeniu  nowego  konta”).  Naciśnięcie  przycisku  „Utwórz  nowe  konto”  spowoduje 

stworzenie konta. 
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1.1.3. Dodawanie kont pracowników 
 

W celu dodania kont pracowników należy z menu wybrać „Użytkownicy”, następnie 

„Dodaj pracownika” i uzupełnić wymagane dane. 

 Pola wymagane: 

o „Nazwisko”, 

o „Imię”, 

o „Nazwa użytkownika”, 

o „Adres e‐mail”, 

o „Hasło”, 

o „Stanowisko pracownika”, 

 

  Wymagania minimalne hasła: 

 musi zawierać co najmniej 2 cyfry 

 musi być inne niż 3 poprzednie hasła 

 musi zawierać co najmniej 1 małą literę 

 musi zawierać co najmniej 1 dużą literę 

 musi zawierać co najmniej 8 znaków 

 musi zawierać znak specjalny (*! # $ %) 

 nie może zawierać nazwy użytkownika 

 

 

 

 

UWAGA: 

Pracownik ma możliwość zmiany: 

 zgód pracownika dających pełny dostęp do konta, 

 statusu konta, 

 przypisanej roli konta (obsługa serwisu). 

System domyślnie oznacza te pola i nie powinny być one 

zmieniane. Pracownik sam powinien decydować 

o zaznaczeniu flagi z wymienioną zgodą. 

 
Przed  zakończeniem  procesu  zakładania  konta  należy  określić,  czy  pracownik  ma 

zostać  powiadomiony  o  założeniu  konta  drogą  mailową  (flaga  „Powiadom  użytkownika 

o utworzeniu  nowego  konta”).  Naciśnięcie  przycisku  „Utwórz  nowe  konto”  spowoduje 

stworzenie konta. 
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1.1.4. Import 
 

Dla  ułatwienia  dodawania  większej  liczby  kont  można  skorzystać  z  możliwości 

dodawania  grupowego,  zamiast  dodawać  wszystkie  konta  pojedynczo,  tak  jak  opisano 

powyżej.  Konta  pracodawców  i  studentów/absolwentów  możemy  importować  grupowo. 

W tym celu należy odpowiednio przygotować plik z rozszerzeniem csv. Importu dokonujemy 

po wybraniu z menu „Użytkownicy”, następnie „Import kont”. W kolejnym kroku określamy, 

czy  importujemy  konta  pracodawców,  czy  studentów/absolwentów.  Przed  dokonaniem 

procesu  importu należy określić,  jaki  rodzaj separatora  jest użyty w pliku csv  (przykładowy 

plik csv poniżej), oraz wybrać plik z dysku.  Import kończymy, klikając w przycisk „Importuj” 

(rysunek poniżej). 

W imporcie kont można korzystać z następujących pól: 

 „login” (nazwa użytkownika) — musi być unikalny, 

 „hasło” (hasło pierwszego logowania), 

 „mail” (adres email) — musi być unikalny, 

 „imię”,  

 „nazwisko”. 

 

Przykładowy plik csv z separatorem „ , ”: 
Pierwszy wiersz określa nazwy kolumn. Kolumny mogą być wypisywane w dowolnej 

kolejności.  W  drugim  i  kolejnych  wierszach  podajemy  dane  dotyczące  pracowników/ 
studentów/absolwentów.  

 
login,mail,haslo,nazwisko,imie  

Import_Login_1,Import_Email_1,Import_Hasło_1,Import_Nazwisko_1,Import_Imię_1 

Import_Login_2,Import_Email_2,Import_Hasło_2,Import_Nazwisko_2,Import_Imię_2 

Import_Login_3,Import_Email_3,Import_Hasło_3,Import_Nazwisko_3,Import_Imię_3 
 

Konta  dodane  w  procesie  importu  są  oznaczane  jako  konta  nieaktywne.  Po 

zweryfikowaniu poprawności  importu należy aktywować konta  (opis w kolejnym punkcie). 

Podczas  aktywacji  kont  do  użytkowników  zostanie  wysłana  wiadomość  e‐mail 

z zaproszeniem do logowania. 
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W  zakładce  „Usuń  pozycje” można  usunąć wszystkie  zaimportowane  pozycje  pod 

warunkiem, że konto nie zostało aktywowane w systemie. 

W  zakładce  „Log”  widać  szczegółowe  informacje  o  imporcie  wraz  z  informacją 

o sukcesie lub porażce przeprowadzanego importu. 

W  zakładce „Odblokuj” możemy odblokować  import,  jeśli  z  jakiegoś powodu  został 

on zablokowany. 

 

1.1.5. Ewidencja użytkowników 

 

Po  wejściu  w  menu  głównym  na  pozycję  „Użytkownicy”  widoczni  są  wszyscy 

użytkownicy posiadający konto w systemie. 

Dane  każdego  użytkownika  na  liście można  edytować,  aby  np.  zmienić mu  status 

z „Zablokowany”  na  „Aktywny”  po  imporcie  danych.  Filtrowanie  i  wyszukiwanie 

użytkowników jest możliwe po polach: 

 „Status konta (aktywne/zablokowane)”, 

 „Rola w systemie”, 

 „Nazwisko lub imię”, 

 „Data utworzenia konta w systemie”. 

Udostępnione  jest  również  wykonywanie  operacji  grupowych  na  użytkownikach, 

takich jak: 

 „Usunięcie kont użytkowników”, 

 „Zablokowanie/odblokowanie kont użytkowników”, 

 „Wysyłanie widomości z szablonu do użytkownika”. 
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W  tym  celu  należy  zaznaczyć  na  liście  użytkowników,  na  których  chcemy wykonać 

jedną z operacji, z listy rozwijanej wybrać rodzaj operacji i nacisnąć przycisk „Wykonaj”. 

 

 
 

 

 

INFORMACJA: 

Po zmianie statusu konta użytkownika na 

aktywny jest wysyłana wiadomość do 

użytkownika z informacją o statusie konta oraz  

z dalszymi instrukcjami, według których musi 

postępować. 

 
Dla  ułatwienia  filtrowania  i  przeglądania  kont  użytkowników  dostępne  są  zakładki 

z użytkownikami. Na zakładce „Użytkownicy” widoczni są wszyscy użytkownicy systemu. Na 

zakładce „Absolwenci/Studenci” widoczni są dodani studenci/absolwenci itd. 

 

1.2. Dodawanie wpisów 

 

Pracownik ma możliwość: 

 umieszczania ofert pracy,  

 uzupełniania formularza do zgłaszania błędów, 

 wstawiania slajdy, 

 umieszczania nowych stron w serwisie. 

Pierwsze  dwie  funkcjonalności  zostały  opisane  w  rozdziałach  dotyczących  kont 

pracodawców  i  studentów/absolwentów.  Pozostałe  funkcje  zostaną  opisane  w  bieżącym 

rozdziale. 
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1.2.1. Umieszczanie stron w serwisie 
 

Nową  stronę można  dodać, wybierając  z menu  dodawania wpisów  opcję  „Strona 

serwisu”.  Na  wyświetlonym  formularzu  trzeba  wypełnić  tytuł  oraz  treść  strony.  Podczas 

wprowadzania/edycji  dłuższych  tekstów  można  wybrać  format  wprowadzanych  treści, 

wykorzystując rozwijalną listę pod oknem pola tekstowego. Dostępne formaty to: 

 „Uproszczony  HTML”  —  pozwala  wprowadzać  tekst  formatowany  za  pomocą 

znaczników HTML. Dostępne są tylko wybrane znaczniki. 

 „Czysty  tekst”  (Plain  text)  —  powoduje  automatyczne  wyłączenie  edytora 

tekstowego.  Pozwala wprowadzać wyłącznie  zwykły  tekst — wszelkie  znaczniki 

HTML zostają wykasowane. 

 „Pełny HTML” — pozwala wprowadzać tekst formatowany za pomocą znaczników 

HTML. Dostępna jest pełna lista znaczników HTML.  

 

Podczas wprowadzania  tekstów w  formacie HTML dostępny  jest edytor zawierający 

podstawowe opcje  formatowania  tekstu. Za  jego pomocą można  również w prosty sposób 

zamieścić w serwisie pliki typu: *.jpg; *.jpeg; *.gif; *.png; *.doc; *.xls; *.docx; *.pdf;. W tym 

celu należy skorzystać z opcji „upload file” (druga ikona od prawej strony w dolnym rzędzie) 

—  link  do wgranego  pliku  zostanie  utworzony  automatycznie.  Pliki  nie mogą  przekraczać 

rozmiaru 2 MB. 

Kliknięcie  w  znajdujący  się  pod  oknem  edytora  link  „Wyłącz  edytor”  powoduje 

wyłącznie edytora. Analogicznie, kliknięcie w link „Włącz edytor” udostępnia edytor. W pole 

z wyłączonym edytorem można wprowadzać teksty i znaczniki HTML. 
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Link  „Więcej  informacji  o  formatach  tekstu”  wyświetla  skróconą  informację 

o podstawowych znacznikach HTML umożliwiających formatowanie tekstu. 

Po uzupełnieniu treści musimy określić: 

 czy udostępniamy stronę w menu — jeśli tak, należy określić tytuł linku do strony 

w menu, wybrać element nadrzędny oraz określić pozycje w danym menu; 

 czy  dodajemy  nową  wersję,  czy  modyfikujemy  wersję  już  istniejącą  —  jeśli 

dodajemy nową wersję w menu „Informacje o wersji”, należy  zaznaczyć „Dodaj 

nową  wersję”;  w  przypadku  zaznaczenia  tej  opcji  zawsze  będzie  możliwość 

powrotu do wersji poprzedniej (zakładka „Wersje”); 

 czy adres strony ma generować się automatycznie w menu „Adres” — dodatkowo 

możemy  wpisać  opcjonalny  adres,  za  pomocą  którego  można  wyświetlić  tę 

stronę; należy podać ścieżkę względną, bez kończącego znaku dzielenia oraz bez 

nazwy domeny serwisu, inaczej opcjonalny adres nie zadziała; 

 w menu „Autor i data” można określić autora i datę powstania strony; 

 opcje publikacji —  jeśli  chcemy, by nasza  strona była widoczna,  konieczne  jest 

zaznaczenie  opcji  „Opublikowane”;  jeśli  opcja  nie  zostanie  zaznaczona 

w nagłówku,  pokaże  się  komunikat  „Wpis  nieopublikowany”  (wpisy  zgłoszenia 

błędu i ankiety są zawsze traktowane jako wpisy nieopublikowane).  

 

Po zakończeniu edycji danych należy zapisać zmiany. 

 

 
 



Obserwatorium	losów	zawodowych	absolwentów	

37 
 

1.2.2. Umieszczanie grafiki w pokazie slajdów 
 

Na  stronie  głównej  jest  udostępniony  pokaz  slajdów. W  serwisie mamy możliwość 

zmiany  zdjęć,  które  są  objęte  pokazem. W  tym  celu  należy  z menu  dodawania  wpisów 

wybrać opcję „Slider”. Na wyświetlonym formularzu trzeba wypełnić: 

 nazwę slajdu; 

 tekst,  który  będzie  widoczny  na  załączonym  obrazku  (przy  dodawaniu  tekstu 

można korzystać ze znaczników HTML); 

 plik  z  obrazkiem  —  rozmiar  pliku  nie  mniejszy  niż  830x315  pikseli;  obrazy 

o rozmiarze  większym  niż  dozwolony  zostaną  automatycznie  przeskalowane; 

obrazy mniejsze zostaną odrzucone; 

 odnośnik — link z odnośnikiem wyświetlany nad tekstem.  

Po zakończeniu edycji należy pamiętać o zaznaczeniu pola „Opublikowane”  i zapisać 

zmiany. Wszystkie  obrazy  dodane  do  pokazu  slajdów można  podejrzeć  z  poziomu menu 

„Slajdy”.  Jest  tam  możliwość  wyfiltrowania  slajdów,  które  aktualnie  chcemy  wyszukać, 

i zmiany konfiguracji, np. pola „Opublikowane”.  

W  pokazie  slajdów  wykorzystywane  jest  pięć  ostatnio  dodanych,  opublikowanych 

obrazów. 

 

1.2.3. Przeglądanie wpisów 
 

Administrator ma możliwość przeglądania i edycji: 

 ofert pracy/staży/praktyk, 

 zgłoszonych błędów, 

 ankiet studentów/absolwentów. 

 

Oferty pracy/staży/praktyk: 

Po  wybraniu  z  menu  „Oferty  pracy/staży/praktyk”  widoczne  są  wszystkie  oferty 

pracy/staży/praktyk  zgłoszone  przez  pracodawców,  przeznaczone  do  publikacji.  Oferty 

pracy/staży/praktyk można  odpowiednio wyfiltrować,  tak  by widoczne  pozostały  tylko  te, 

które  nas  interesują,  np.  gdy  chcemy,  by  widoczne  pozostały  tylko  oferty,  które  są 

przeznaczone  do  publikacji,  ale  nie  są  opublikowane,  wystarczy  w  polu  „Do  publikacji” 

wybrać  „TAK”,  a w  polu  „Opublikowane” wybrać  „NIE”.  Po  naciśnięciu  przycisku  „Zapisz” 

otrzymamy żądane wyniki. 

Każda  z  ofert  może  zostać  usunięta,  opublikowana  (wtedy  będzie  widoczna  dla 

studentów/absolwentów),  można  zakończyć  publikację  oraz  zmienić  autora  oferty.  Aby 

dokonać  jednej  z wymienionych  operacji,  należy wybrać  z  sekcji  „Operacje”  odpowiednią 

wartość i nacisnąć przycisk „Wykonaj”. 
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Zgłoszenia błędów:  

Po wybraniu z menu „Zgłoszenia błędów” widoczne są wszystkie zgłoszenia dodane 

przez użytkowników systemu. Zgłoszenia można odpowiednio wyfiltrować, tak by widoczne 

pozostały tylko te, które nas interesują, np. gdy chcemy, by widoczne pozostały tylko wpisy, 

które są w trakcie realizacji, wystarczy w polu „Status zgłoszenia” wybrać status „W trakcie 

realizacji”. Po naciśnięciu przycisku „Zapisz” otrzymamy żądane wyniki. 

Status  każdego  zgłoszenia  można  zmienić,  klikając  w  link  w  tytule  zgłoszenia. 

Wówczas na zakładce „Edytuj” jest możliwość zmiany statusu zgłoszenia, dopisania treści czy 

zmiany  tytułu  zgłoszenia.  Po  naciśnięciu  przycisku  „Zapisz”  zmiany  zostają wprowadzone. 

Zgłoszenie zostanie usunięte, gdy w trybie edycji zostanie przyciśnięty przycisk „Usuń”. 

 

Administracja ankietami studentów/absolwentów: 

Po  wybraniu  z  menu  „Ankiety  studentów/absolwentów”  widoczne  są  wszystkie 

ankiety wypełnione przez absolwentów. Po kliknięciu w tytuł ankiety otwiera się cała ankieta 

wraz z odpowiedziami. W serwisie  istnieje  również możliwość edytowania/usuwania pytań 

z ankiety.  

 

1.2.4. Tworzenie szablonów wiadomości 
 

W  systemie  istnieje  możliwość  tworzenia  własnych  szablonów  wiadomości 

mailowych.  Jest  to możliwe  po wybraniu  z menu  „Wpisy”  pozycji  „Szablony wiadomości 

mailowych”.  Na  podanej  stronie  mamy  możliwość  dodania  własnego  szablonu,  którego 

możemy używać przy wysyłaniu wiadomości np. do absolwentów. 

Tworząc uniwersalną wiadomość, oprócz możliwości użycia znaczników HTML, mamy 

możliwość  skorzystania  z  tzw.  wzorców  tokenów,  czyli  fragmentów  treści  automatycznie 

zamienianych na dane pobierane z systemu. Lista tokenów  jest dostępna w sekcji „Wzorce 

tokenów”  po  kliknięciu  w  link  „Przeglądaj  dostępne  wzorce”.  Używanie  w  szablonie 

wiadomości  tokenów  umożliwia  np.  personalizowanie  wysyłanej  wiadomości.  Przykład 

użycia tokena: 

Witaj [user:field‐nazwisko], [user:field‐imie] 

 

Wstawienie powyżej  linijki w  szablon wiadomości  spowoduje,  że każdy użytkownik, 

do którego wyślemy wiadomość, korzystając w tego szablonu, otrzyma wiadomość, w której 

odpowiednie wartości tokenu zostaną zastąpione jego imieniem i nazwiskiem, np: 

Witaj Kowalski, Jan 

Używanie  w  szablonie  wiadomości  tokenów  umożliwia  np.  personalizowanie 

wysyłanej wiadomości. Przykład użycia tokena: 

Witaj [user:field‐nazwisko], [user:field‐imie] 
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1.3. Raporty z ankiet 
 

W  serwisie  istnieje  możliwość  tworzenia  raportów  generowanych  na  podstawie 

wypełnionych ankiet ewaluacyjnych absolwentów oraz ankiet oceny uczelni. Raporty można 

generować  w  postaci  tabeli  procentowej  lub  wykresu.  W  przypadku  wykresu  możemy 

określić dodatkowo typ wykresu: „Wykres kołowy” lub „Wykres kolumnowy”. 

Po wybraniu z menu „Raporty ankiet ewaluacyjnych”/„Raporty ankiet oceny uczelni” 

musimy określić, jakie dane chcemy otrzymać w raporcie: 

 „Prezentacja raportu” — tabela/wykres, 

 „Rodzaj wykresu” — kołowy/kolumnowy — pole brane pod uwagę,  tylko gdy 

prezentacja raportu zostanie ustawiona na wykres, 

 „Źródła danych do raportu” — wybrane pola powinny posiadać taki sam zestaw 

odpowiedzi, 

 „Grupowanie wyników” — można grupować wyniki względem wartości  innego 

pola, 

 „Źródła  filtrów  danych do  raportu” — w  raporcie  uwzględnione  zostają  tylko 

dane, w których zaznaczona wybrane wartości pola filtrującego, 

 „Wartość  filtrów” — po zaznaczeniu pola  źródła  filtrów danych do  raportu po 

naciśnięciu  przycisku  „Zapisz  ustawienia  i  kontynuuj”  należy  określić wartość 

filtru, np. dla źródła danych „Płeć” będziemy mieć możliwość wyboru, czy raport 

zostaje generowany dla mężczyzn, czy kobiet. 

 

Po ustawieniu wszystkich pól trzeba nacisnąć przycisk „Zapisz ustawienia i kontynuuj” 

—  otrzymujemy wtedy możliwość  podejrzenia  ustawień  raportu.  Po  naciśnięciu  przycisku 

„Generuj”  raport  zostaje  stworzony.  Na  widoku  mamy  możliwość  zmiany  parametrów 

ustawień raportu pod  linkiem „Ustawienia raportu”, mamy możliwość podejrzenia, z  jakich 

danych  korzystamy  w  wygenerowanym  raporcie  pod  linkiem  „Źródła  danych,  filtry 

i grupowanie  wyników”.  Pod  tym  linkiem  widzimy  również  wartości  założonych  filtrów 

i wartości, według  jakich  raport  jest  grupowany.  Sam  raport  jest  przedstawiany w  dwóch 

odsłonach.  W  pierwszej  widać  wszystkie  wyniki  bez  grupowania,  oczywiście  filtr  jest 

uwzględniony. W drugiej odsłonie widać  raport/raporty pogrupowane według wskazanych 

pól. 

 

Przykład 

Chcemy, aby w naszym raporcie było widoczne,  jak odpowiadały kobiety na pytania 

z przedziału 1a do 1g w zależności od typu raportu (po roku, po trzech, po pięciu latach). 

W tym celu należy wprowadzić następujące ustawienia raportu: 

 „Źródło  danych  raportu”  —  tutaj  należy  wskazać  interesujące  nas  pytania, 

w naszym przypadku od 1a do 1g, 

 „Grupowanie wyników” — według założenia chcemy grupować po typie ankiety, 
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 „Źródła  filtrów  danych  do  raportu” —  w  tym  przypadku  należy  jako  wartość 

podać „kobieta”. 

 

 
 

Można zauważyć, że w wynikach raportu nie pojawiły się raporty dla typu ankiety po 

trzech  i  po  pięciu  latach.  Świadczy  to  o  tym,  że  żadna  kobieta  nie  wypełniła  tego  typu 

ankiety. Jedyne wypełnione ankiety to ankiety roczne i tylko te będzie widać w raporcie. 

 

 

 

UWAGA: 

Pole będące  źródłem danych nie może być użyte  jako pole 

grupujące wyniki i nie może być użyte jako pole filtru. 
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Poniżej wyniki tego samego raportu przedstawione w postaci wykresu kolumnowego. 

 

 
 

1.3.1. Eksport wyników ankiet 
 

Wyniki  ankiet  można  podejrzeć,  wybierając  z  menu  „Raporty  ankiet 

ewaluacyjnych”/„Raporty  ankiet  oceny  uczelni”  pozycję  „Eksport  wyników”.  Wyniki  są 

prezentowane w postaci pełnej  lub uproszczonej. Różnice polegają na  tym,  że odpowiedzi 

w raporcie pełnym  są prezentowane  słownie  (pełna odpowiedź), a w postaci uproszczonej 

w postaci cyfry (numer odpowiedzi). 

Wyświetlane wyniki można dowolnie filtrować po polach: 

 „Typ ankiety”, 

 „Płeć”, 

 „Województwo zamieszkania”, 

 „Specjalizacja ukończonych studiów”, 

 „Kierunek ukończonych studiów”, 

 „Poziom ukończonych studiów”, 

 „Tryb ukończonych studiów”. 
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Po  wybraniu  odpowiednich  filtrów  i  naciśnięciu  przycisku  „Filtruj”  otrzymujemy 

wyniki zgodne z wybranymi kryteriami. 

 
 

Na  powyższym  rysunku  przedstawiono  wynik  (pełny)  ankiet  wykonanych  przez 

mężczyzn.  

 

Wygenerowane  wyniki można  wyeksportować  do  pliku  „XLS”  lub  „XML”,  klikając 

w odpowiednie pole z nazwą odpowiedniego formatu danych. 

 

 

1.4. Zarządzanie formularzem kontaktowym 

 

W menu  „Zarządzaj  formularzem  kontaktowym”  istnieje możliwość  zdefiniowania 

odbiorców  do  kategorii  tematycznych  formularza  kontaktowego.  Zdefiniowane  tutaj 

kategorie są widoczne w „formularzu kontaktowym”  i w zależności od  tego,  jaką kategorię 

wybierze użytkownik, na ten adres zostanie wysłana wiadomość. 
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2. Konto pracodawcy 
 

 

2.1. Rejestracja 
 

W  celu  utworzenia  nowego  konta  dla  pracodawcy  należy  na  stronie 

http://nazwa_hosta/rejestracja/pracodawca  w  zakładce  „Utwórz  nowe  konto”  podać 

następujące dane. 

 nazwisko, 

 imię, 

 nazwę  użytkownika  (login)  —  podawanie  znaków  interpunkcyjnych  jest 

zabronione z wyjątkiem przecinków, apostrofów, myślników i podkreśleń, 

 adres e‐mail — adres nie  jest udostępniany publicznie  i będzie wykorzystywany 

jedynie  w  wypadku  prośby  o  przesłanie  nowego  hasła  lub  do  przesyłania 

informacji o nowościach lub do innych komunikatów. 

 

Dane firmy: 

 nazwa firmy, 

 NIP, 

 Regon. 

 

Dane kontaktowe: 

 kraj, 

 miejscowość, 

 kod pocztowy, 

 ulica/nr domu/nr lokalu. 

 

Dane osoby kontaktowej: 

 nazwisko, 

 imię, 

 adres  e‐mail  —  adres  może  być  udostępniany  innym  użytkownikom,  np. 

w ofertach  pracy  lub  w  Twoim  profilu  (o  ile  zdecydujesz  się  na  jego 

udostępnienie), 

 telefon, 

 adres strony internetowej — tytuł oraz URL, 

 charakterystyka firmy — maksymalnie 700 znaków. 

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.  

 

Przed  zakończeniem  rejestracji  należy  zapoznać  się  z  warunkami  regulaminu, 

dostępnego  pod  podanym  linkiem  i  potwierdzić  zgodę  na  otrzymywanie  informacji 
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handlowych  za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wyrazić  zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych, zaznaczając odpowiednie pola checkbox. 

 

  UWAGA: 

System nie pozwoli zarejestrować pracodawcy, 

gdy adres e‐mail lub nazwa użytkownika została 

już wcześniej wykorzystana, lub gdy nie zostanie 

wyrażona zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych.  

 

Po uzupełnieniu wszystkich danych ostatnim elementem rejestracji jest podanie kodu 

CAPTCHA i naciśnięcie przycisku „Utwórz nowe konto”. 

Na wskazany podczas procesu  rejestracji adres e‐mail  zostanie wysłana wiadomość 

z dalszymi instrukcjami. W treści wiadomości podany jest między innymi link do pierwszego 

logowania oraz nazwa użytkownika, jaka była podana podczas rejestracji. Po kliknięciu w link 

należy ustawić hasło dla tworzonego konta. 

Przy ustawianiu hasła należy zwrócić uwagę na to, czy pola „Hasło”  i „Potwierdzenia 

hasła”  są  takie  same. W  innym wypadku  operacja  zmiany  hasła  nie  powiedzie  się. Hasło 

powinno być odpowiednio skomplikowane.  

 

  Wymagania minimalne hasła: 

 musi zawierać co najmniej 2 cyfry 

 musi być inne niż 3 poprzednie hasła 

 musi zawierać co najmniej 1 małą literę 

 musi zawierać co najmniej 1 dużą literę 

 musi zawierać co najmniej 8 znaków 

 musi zawierać znak specjalny (*! # $ %) 

 nie może zawierać nazwy użytkownika 

 

O  wszystkich  wymaganiach  dotyczących  hasła  użytkownik  jest  informowany  na 

bieżąco podczas zmiany hasła.  

 

2.2. Logowanie 
 

Po  dokonaniu  rejestracji  na  stronie  http://nazwa_hosta możemy  zalogować  się  na 

podane podczas procesu  rejestracji dane.  Jeśli przy  rejestracji nie  zostały  zaznaczone pola 

checkbox  ze  zgodami  na  akceptację  regulaminu  oraz  na  otrzymywanie  informacji 

handlowych, dostępne będą tylko podstawowe funkcjonalności: 

 Podgląd  danych  konta  pracodawcy — wszystkie  dane,  jakie  podaliśmy  podczas 

procesu rejestracji, dostępne są po kliknięciu w menu „Moje konto” i „Mój profil 

pracodawcy” na zakładce „Pokaż”. 
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 Edycja danych konta pracodawcy —  istnieje możliwość zmiany danych podanych 

podczas procesu  rejestracji.  Edycja danych dostępna  jest po  kliknięciu w menu 

„Moje konto”  lub  „Mój profil pracodawcy  ”na  zakładce  „Edytuj”. Zmiana  takich 

danych,  jak  adres  e‐mail  oraz  hasło,  wymaga  podania  dodatkowo  aktualnego 

hasła. 

 Zgłoszenie  problemu  —  po  zalogowaniu  na  zakładce  „Zgłoś  problem”  można 

zgłosić problem do administratora systemu. W tym celu trzeba podać „Tytuł” oraz 

„Treść zgłoszenia”. Treść zgłoszenia może zawierać do 1000 znaków. Wiadomość 

możemy wysłać w  jednym  z  dwóch  dostępnych  formatów  HTML  lub  zwykłym 

tekstem.  Więcej  o  znacznikach  HTML  można  dowiedzieć  się,  klikając  w  link 

„Więcej informacji o formatach tekstu”. Po wpisaniu kodu CAPTCHA i naciśnięciu 

„Zapisz” wiadomość zostanie wysłana do administratora systemu. 

 Formularz kontaktowy — w formularzu kontaktowym należy podać pola „Temat”, 

„Wiadomość”  oraz,  jeśli  jest  widoczne,  pole  „Kategoria”. Wiadomość  zostanie 

wysłana do tych odbiorców, którzy są przypisani do danej kategorii. 

 

Jeśli podczas procesu rejestracji  lub podczas edycji konta zostały zaznaczone pola ze 

zgodami  na  akceptację  regulaminu  oraz  na  otrzymywanie  informacji  handlowych, 

dostępnych  będzie  znacznie więcej  funkcjonalności.  Pracodawca  otrzymuje  do  dyspozycji 

panel „Narzędzia pracodawcy”, w którym dostępne są opcje: 

 „Baza CV studentów/absolwentów”, 

 „Baza Biogramów studentów/absolwentów”, 

 „Moje oferty pracy/staży/praktyk”, 

 „Prezentacja firm”. 

 

  UWAGA: 

Jeśli podczas edycji konta odznaczona zostanie 

flaga „Zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych konta”, po naciśnięciu przycisku 

„Zapisz” konto zostanie automatycznie usunięte! 

 

2.2.1. Baza CV studentów/absolwentów 
 

W  bazie  CV  pracodawca  może  przeglądać  CV  opublikowane  przez 

studentów/absolwentów.  Po  kliknięciu  na  stronie  głównej  w  „Baza  CV 

studentów/absolwentów” pokażą  się wszystkie opublikowane CV. Można  je przeglądać na 

kilka sposobów: 

 

 Menu rozwijane 
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W  zakładce  „Przegląd”  istnieje możliwość  przeglądania  najważniejszych  danych 

z CV  studenta/absolwenta.  Po  kliknięciu  np.  w  „Dane  osobowe”  rozwiną  się 

najważniejsze dane osobowe dotyczące studenta/absolwenta. W ramach jednego 

CV można  rozwinąć więcej  niż  jedną  gałąź  jednocześnie  lub  nawet  przeglądać 

kilka CV w tym samym czasie. 

W  każdym momencie  z poziomu  zakładki  „Przegląd” możemy przejść do pełnej 

wersji opublikowanego CV, klikając w link „zobacz pełne CV”. 

 

 Tabela 

 

 
 

W zakładce „Tabela” podstawowe dane z CV przedstawiane są w postaci  tabeli. 

W ten  sposób  na  jednym  ekranie widzimy  dane  studenta/absolwenta  lub  kilku 

studentów/absolwentów. 
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 Pełne CV 

 
Po przejściu do  informacji z pełnego CV widoczne są wszystkie dane,  jakie podał 

o sobie student/absolwent na osobnych zakładkach: 

 dane osobowe: 

o kontakty, 

o adres, 

 wykształcenie: 

o uczelnie, 

o szkoły średnie, 

o kursy, szkolenia, warsztaty, 

o znajomość języków obcych, 

 doświadczenie zawodowe: 

o terminy zatrudnienia, 

o nazwa pracodawcy, 

o stanowisko, 

o forma zatrudnienia, 

o zakres obowiązków, 

o staże, praktyki, wolontariat, 

o umiejętności praktyczne uzyskane w toku edukacji, 

 informacje dodatkowe. 

 

W  przypadku  gdy  student/absolwent  umieścił  w  profilu  swoje  autorskie  CV,  po 

przejściu do pełnego CV otrzymamy  informacje o możliwości pobrania  tegoż CV w postaci 

pliku PDF. 
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W  celu  ułatwienia  odszukania  i  wyświetlania  tylko  tych  CV,  którymi  jesteśmy 

zainteresowani, po  lewej stronie udostępniono panel do wyszukiwania. W  tym celu należy 

uzupełnić  jedno  lub kilka pól, po których chcemy wyszukać  interesujące nas CV. Co więcej, 

w celu  ułatwienia  wyszukiwania  nie  trzeba  wpisywać  w  pola  pełnych  nazw  uczelni, 

kierunków  itd., wystarczy podać  część nazwy, np. wyszukując absolwenta po polu  „Nazwa 

uczelni”,  nie  musimy  wpisywać  pełnej  nazwy  Akademia  Humanistyczno‐Ekonomiczna 

w Łodzi, wystarczy,  że wpiszemy  „Akademia”  i naciśniemy  „Szukaj”. W wyniku otrzymamy 

wszystkie CV, które w nazwie uczeni mają słowo „Akademia”. Oczywiście im dokładniej i im 

więcej pól uzupełnimy, otrzymane wyniki będą bardziej precyzyjne. 

 

 

INFORMACJA: 

Pracodawca widzi CV tylko tych 

studentów/absolwentów, którzy wyrazili zgodę 

na publikację wygenerowanego CV. 

 

2.2.2. Baza biogramów studentów/absolwentów 
 
 Cele biogramu zawodowego: 

o przykład pozytywnej kariery zawodowej studenta/absolwenta, 

o podzielenie się doświadczeniem z zakresu adaptacji na rynku pracy, 

o analiza przydatności uzyskanego wykształcenia w praktyce, 

o wskazanie możliwości rozwoju zawodowego, 

o zainspirowanie do działania studentów i absolwentów uczelni. 

 

 Treść biogramu, jaką powinien uzupełnić student/absolwent: 

o Uzyskane kwalifikacje (do 750 znaków): 

 informacja o roku ukończenia studiów, 

 nazwa ukończonej uczelni, 

 opis ukończonego kierunku i specjalności. 

o Diagnoza rynku pracy (do 1000 znaków): 

 możliwości zatrudnienia w uzyskanym zawodzie, 

 analiza i porównanie kwalifikacji z oczekiwaniami rynku pracy, 

 formy zatrudniania, 

 określenie zapotrzebowania na dodatkowe kwalifikacje. 

 

o Metody poszukiwania pracy (do 1250 znaków): 

 wskazanie sposobów poszukiwania pracy, 

 opis przeszkód i napotkanych trudności, 

 działania, które przyniosły sukces. 

o Opisy wykonywanej pracy (do 1250 znaków): 
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 opis branży, stanowiska pracy, 

 zgodność wykonywanej pracy z wykształceniem, 

 zdiagnozowanie ewentualnego braku wiedzy i umiejętności, 

 atrakcyjność wykonywanej pracy, uzasadniająca odniesienie sukcesu. 

o Rozwój zawodowy (do 750 znaków): 

 podnoszenie kwalifikacji w uzyskanym zawodzie, 

 uzupełnienie posiadanych kwalifikacji, 

 ewentualna zmiana zawodu. 

o Ocena  ukończonych  studiów w  aspekcie  atrakcyjności  absolwenta  na  rynku 

pracy (do 1250 znaków): 

 ocena przydatności wiedzy teoretycznej, 

 informacje o praktykach i stażach odbywanych podczas studiów, 

 uzyskane umiejętności zawodowe, 

 wyposażenie  w  „kompetencje  miękkie”,  w  tym:  praca  w  grupie, 

autoprezentacja,  sytuacje  stresowe,  kreatywność,  rozwiązywanie 

konfliktów, negocjacje, 

 umiejętności  poruszania  się  na  rynku  pracy:  aktywne  metody 

poszukiwania pracy, rozmowy kwalifikacyjne, przygotowanie dokumentów 

aplikacyjnych,  podstawy  prawa  pracy,  planowanie  kariery  edukacyjno‐

zawodowej; podnoszenie kwalifikacji, rozwój kompetencji. 

 

Po  kliknięciu  w  „Baza  biogramów  studentów/absolwentów”  ukażą  się  wszystkie 

opublikowane  biogramy.  Każdy  z  biogramów możemy  rozwinąć  tak,  aby  zobaczyć  pełny 

tekst. 

W celu ułatwienia odszukania i wyświetlania tylko tych biogramów, którymi jesteśmy 

zainteresowani, po  lewej stronie udostępniono panel do wyszukiwania. W  tym celu należy 

uzupełnić  jedno  lub  kilka  pól,  po  których  chcemy  wyszukać  interesujące  nas  biogramy. 

Wyszukiwać możemy po: 

 nazwisku autora, 

 imieniu autora, 

 części treści. 

 

Tak  jak w przypadku wyszukiwania CV, w polu wystarczy podać  część nazwiska  lub 

treści,  aby wyszukać  interesujące  nas  biogramy. Oczywiście  im  dokładniej  i  im więcej  pól 

uzupełnimy, otrzymane wyniki będą bardziej precyzyjne. 
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2.2.3. Oferty pracy/staży/praktyk 
 

Pracodawca  ma  możliwość  zdefiniowania  oferty  pracy/staży/praktyk.  W  tym  celu 

należy w menu kliknąć „Moje oferty pracy/staży/praktyk” i „Nowa oferta/staży/praktyk”. 

Aby dodać ofertę pracy/staży/praktyk, należy wypełnić pola na czterech zakładkach: 

 „Opis oferty”: 

o „Nazwa stanowiska”, 

o „Miejsce wykonywania pracy”, 

o „Sposób aplikowania na stanowisko”, 

o „Czas trwania oferty (od i do)”, 

o „Rodzaj umowy”, 

o „Wymiar czasu pracy”. 

 „Wymagania i obowiązki”: 

o „Wymagania/oczekiwania pracodawcy”, 

o „Ogólny zakres obowiązków”. 

 „Dodatkowy opis”: 

o „Dodatkowe informacje”. 

 „Pracodawca”: 

o „Zgoda  na  upublicznianie  danych  z  profilu  (zgoda  jest  wymagana  dla 

skopiowania  danych  z  profilu  pracodawcy  i  udostępnienie  ich  w  ofercie 

pracy)” 

 

Pola możemy wypełnić  jednym  z  dwóch  dostępnych  formatów HTML  lub  zwykłym 

tekstem.  Więcej  o  znacznikach  HTML  można  dowiedzieć  się,  klikając  w  link  „Więcej 

informacji o formatach tekstu”. 

 

Pola wymagane oznaczone są czerwoną gwiazdką (*). Po uzupełnieniu wszystkich pól 

należy podać tytuł oferty  i zaznaczyć pole „Gotowa do publikacji”. Tylko po zaznaczeniu tej 

opcji  redaktorzy  serwisu  będą  mogli  opublikować  ofertę  pracy.  Po  opublikowaniu  przez 

redaktorów serwisu oferta będzie widoczna dla użytkowników serwisu.  

 

INFORMACJA: 

Pracodawca widzi biogram tylko tych 

studentów/absolwentów, którzy wyrazili zgodę 

na publikację uzupełnionego biogramu. 
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INFORMACJA: 

Po opublikowaniu oferty pracy pracodawca nie 

ma możliwości edycji swojej oferty. 
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3. Konto studenta/absolwenta 
3.1. Logowanie 

 

Konta dla studentów/absolwentów zakładane są przez obsługę serwisu. Po założeniu 

konta użytkownik otrzymuje automatyczną wiadomość e‐mail na wskazany adres z dalszymi 

instrukcjami  lub  login  i hasło dostarczony w  inny sposób przez obsługę serwisu. Niezależnie 

od  tego,  w  jaki  sposób  student/absolwent  otrzyma  dane  potrzebne  do  logowania,  przy 

pierwszym logowaniu zostanie poproszony o zmianę hasła dostępu. 

Przy pierwszej zmianie hasła koniecznie musimy podać aktualne hasło, nowe hasło, 

konieczne  jest  także zaznaczenie  flagi „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych konta”. 

Aktualne hasło musimy podać tylko w przypadku, gdy otrzymaliśmy je od obsługi serwisu. 

 

 

 

UWAGA: 

Przy pierwszej zmianie hasła konieczne jest 

zaznaczenie flagi „Zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych konta”. Jeśli zgoda ta nie 

zostanie zaznaczona lub w przyszłości podczas 

edycji danych zostanie odznaczona, po zapisaniu 

danych konto zostanie automatycznie usunięte  

z systemu. 

 

  Wymagania minimalne hasła: 

 musi zawierać co najmniej 2 cyfry 

 musi być inne niż 3 poprzednie hasła 

 musi zawierać co najmniej 1 małą literę 

 musi zawierać co najmniej 1 dużą literę 

 musi zawierać co najmniej 8 znaków 

 musi zawierać znak specjalny (*! # $ %) 

 nie może zawierać nazwy użytkownika 

 

Po udanej operacji zmiany hasła student/absolwent zostaje przekierowany do strony 

głównej nowo stworzonego konta. 

 

Początkowo dostępne będą tylko podstawowe funkcjonalności. 

 „Podgląd  danych  konta”  —  wszystkie  dane  o  koncie  studenta/absolwenta 

dostępne są po kliknięciu w menu „Moje konto” i „Mój profil student/absolwent” 

w zakładce „Pokaż”. 

 „Edycja  danych  konta” —  istnieje możliwość  zmiany  danych  podanych  podczas 

procesu  rejestracji.  Edycja  danych  dostępna  jest  po  kliknięciu  w menu  „Moje 

konto”  lub  „Mój profil  student/absolwent” na  zakładce  „Edytuj”. Zmiana  takich 

danych,  jak  adres  e‐mail  oraz  hasło,  wymaga  podania  dodatkowo  aktualnego 

hasła. 
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 „Zgłoszenie  problemu” —  po  zalogowaniu w  zakładce  „Zgłoś  problem” można 

zgłosić problem do administratora systemu. W tym celu trzeba podać „Tytuł” oraz 

„Treść  zgłoszenia”.  Treść  zgłoszenia może  zawierać  do  1000  znaków.  Student 

/absolwent może wysłać wiadomość w  jednym  z  dwóch  dostępnych  formatów 

HTML  lub zwykłym  tekstem. Więcej o znacznikach HTML można dowiedzieć się, 

klikając  w  link  „Więcej  informacji  o  formatach  tekstu”.  Po  wpisaniu  kodu 

CAPTCHA  i naciśnięciu  „Zapisz” wiadomość  zostanie wysłana do  administratora 

systemu. 

 „Formularz  kontaktowy”  —  w  formularzu  kontaktowym  należy  podać  pola 

„Temat”,  „Wiadomość”  oraz,  jeśli  jest widoczne,  pole  „Kategoria”. Wiadomość 

zostanie wysłana do tych odbiorców, którzy są przypisani do danej kategorii. 

Rozszerzone możliwości  systemu  zostaną udostępnione po  zaznaczeniu  flag  „Zgoda 

na przetwarzanie danych osobowych”,  „Zgoda na otrzymywanie  informacji handlowych  za 

pośrednictwem  poczty  elektronicznej”,  „Zgoda  na  przetwarzanie  danych  osobowych 

w celach związanych z pośrednictwem w poszukiwaniu pracy”. Flagi te znajdują się w profilu 

studenta/absolwenta w zakładce „Edytuj”. Zaznaczenie flag „Zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych” oraz „Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej” umożliwi dostęp do  ankiety ewaluacyjnej oraz możliwość  zaznaczenia  flagi 

„Zgoda  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  celach  związanych  z  pośrednictwem 

w poszukiwaniu pracy”. Zaznaczenie ostatniej  flagi odkryje  kolejne możliwości  systemu,  tj. 

umożliwi  tworzenie  i  prezentowanie  CV,  biogramu  w  bazie  danych  udostępnionych 

pracodawcom.  Dodatkową  opcją  jest  przeglądanie  ofert  pracy  opublikowanych  przez 

pracodawców. 

 

3.2. Ankiety ewaluacyjne 
 

Wybierając  z menu  „Moje  ankiety”,  absolwent ma możliwość  wypełnienia  ankiet 

ewaluacyjnych  (badanie  losów  zawodowych),  a  student  ankiety  oceny  uczelni.  Dzięki 

ankietom ewaluacyjnym uczelnia ma możliwość monitorowania  losów zawodowych swoich 

absolwentów,  natomiast  ankieta  oceny  uczelni  pozwala  na  monitorowanie  zadowolenia 

studentów  z  odbytych  studiów.  Jest  to  bardzo  interesujące  i ważne,  pozwala  bowiem  na 

ocenę  jakości  studiów  i  ich przydatności w pracy  zawodowej. Właśnie dlatego odpowiedzi 

powinny  być  szczere  i  przemyślane.  Ankieta  jest  poufna,  pozyskane  informacje  posłużą 

wyłącznie do tworzenia zbiorczych zestawień statystycznych.  

W zależności od czasu, jaki minął od ukończenia studiów, absolwenci mogą wypełniać 

ankiety: 

 po roku od ukończenia studiów, 

 po trzech latach od ukończenia studiów, 

 po pięciu latach od ukończenia studiów. 

Każdą z powyższych ankiet można wypełnić tylko raz. 
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Student  natomiast ma możliwość wypełnienia  ankiety  „Ocena  uczelni” w  terminie 

15.05–30.09 (co roku kolejna edycja). 

 

3.3. Generowanie i umieszczenie CV 
 

Wybierając  z  menu  „Generator  CV”,  student/absolwent  otrzymuje  możliwość 

wygenerowania własnego CV. W tym celu należy wypełnić niezbędne dane i zaznaczyć flagę 

„Zgoda na udostępnienie danych osobowych o charakterze  zawodowym  zawartych w CV”. 

Po opublikowaniu CV wpisane informacje będą dostępne dla pracodawców w bazie CV. Dane 

należy uzupełnić na czterech zakładkach: 

 „Dane osobowe”: 

o „Kontakty (e‐mail, komunikatory)”, 

o „Adres”. 

 „Wykształcenie”: 

o „Uczelnie”, 

o „Szkoły średnie”, 

o „Kursy, szkolenia, warsztaty”, 

o „Znajomość języków obcych”. 

 „Doświadczenie zawodowe”: 

o „Terminy zatrudnienia”, 

o „Nazwa pracodawcy”, 

o „Stanowisko”, 

o „Forma zatrudnienia”, 

o „Zakres obowiązków”, 

o „Staże, praktyki, wolontariat”, 

o „Umiejętności praktyczne uzyskane w toku edukacji”. 

 „Informacje dodatkowe”. 

 

Uzupełnione  dane  należy  zapisać  przyciskiem  u  dołu  formularza.  Wpisane  dane 

będzie można  zapisać  tylko  po wypełnieniu wszystkich  pól  obowiązkowych  (oznaczonych 

symbolem *). Zapisane dane można podejrzeć na zakładce „Pokaż”.  

Na  podstawie  wprowadzonych  danych  można  wygenerować  CV  w  formacie  PDF. 

Istnieje  możliwość  wygenerowania  CV  w  dwóch  szablonach:  CV  chronologiczne,  CV 

funkcjonalne.  Po  kliknięciu  w  link  „Pobierz  CV  chronologiczne  w  PDF”/„Pobierz  CV 

funkcjonalne w PDF” otrzymujemy plik wynikowy z CV. 

 

Istnieje  również  możliwość  umieszczenia  swojego  autorskiego  CV  czy  też  listu 

motywacyjnego. Aby dodać autorskie CV, należy wybrać z menu „Generator CV”. W zakładce 

„Edytuj” w polu „Plik z CV autorskim” wskazujemy nasze CV koniecznie w formacie PDF. Plik 

PDF nie powinien zajmować więcej niż 10 MB. Aby dodane CV widzieli pracodawcy, należy 

zaznaczyć  flagę  „Zgoda  na  udostępnienie  danych  osobowych  o  charakterze  zawodowym 



Obserwatorium	losów	zawodowych	absolwentów	

55 
 

zawartych w CV autorskim”. Po wykonaniu tych operacji pracodawca będzie mógł w każdym 

momencie  zobaczyć  umieszczone  autorskie  CV.  W  przypadku  dodawania  listu 

motywacyjnego należy wybrać z menu pozycję „List motywacyjny”. Kolejne kroki wyglądają 

analogicznie jak w przypadku dodawania autorskiego CV.  

 

Standardowo uzupełnione dane można podejrzeć na zakładce „Pokaż”. 

W każdym momencie istnieje możliwość zmiany zarówno generowanego, autorskiego 

CV,  jak  i  listu motywacyjnego. W  tym celu wystarczy wybrać odpowiednią pozycję z menu 

i przejść na zakładkę „Edytuj”. 

 

3.4. Generowanie biogramów 
 
 Cele biogramu zawodowego: 

o przykład pozytywnej kariery zawodowej studenta/absolwenta, 

o podzielenie się doświadczeniem z zakresu adaptacji na rynku pracy, 

o analiza przydatności uzyskanego wykształcenia w praktyce, 

o wskazanie możliwości rozwoju zawodowego, 

o zainspirowanie do działania studentów i absolwentów uczelni. 

 

 Treść biogramu, jaką powinien uzupełnić student/absolwent: 

o Uzyskane kwalifikacje (do 750 znaków): 

 informacja o roku ukończenia studiów, 

 nazwa ukończonej uczelni, 

 opis ukończonego kierunku i specjalności. 

o Diagnoza rynku pracy (do 1000 znaków): 

 możliwości zatrudnienia w uzyskanym zawodzie, 

 analiza i porównanie kwalifikacji z oczekiwaniami rynku pracy, 

 formy zatrudniania, 

 określenie zapotrzebowania na dodatkowe kwalifikacje. 

o Metody poszukiwania pracy (do 1250 znaków): 

 wskazanie sposobów poszukiwania pracy, 

 opis przeszkód i napotkanych trudności, 

 działania, które przyniosły sukces. 

o Opisy wykonywanej pracy (do 1250 znaków): 

 opis branży, stanowiska pracy, 

 zgodność wykonywanej pracy z wykształceniem, 

 zdiagnozowanie ewentualnego braku wiedzy i umiejętności, 

 atrakcyjność wykonywanej pracy, uzasadniająca odniesienie sukcesu. 

o Rozwój zawodowy (do 750 znaków): 

 podnoszenie kwalifikacji w uzyskanym zawodzie, 

 uzupełnienie posiadanych kwalifikacji, 
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 ewentualna zmiana zawodu. 

o Ocena  ukończonych  studiów w  aspekcie  atrakcyjności  absolwenta  na  rynku 

pracy (do 1250 znaków): 

 ocena przydatności wiedzy teoretycznej, 

 informacje o praktykach i stażach odbywanych podczas studiów, 

 uzyskane umiejętności zawodowe, 

 wyposażenie  w  „kompetencje  miękkie”,  w  tym:  praca  w  grupie, 

autoprezentacja,  sytuacje  stresowe,  kreatywność,  rozwiązywanie 

konfliktów, negocjacje, 

 umiejętności  poruszania  się  na  rynku  pracy:  aktywne  metody 

poszukiwania pracy, rozmowy kwalifikacyjne, przygotowanie dokumentów 

aplikacyjnych,  podstawy  prawa  pracy,  planowanie  kariery  edukacyjno‐ 

‐zawodowej; podnoszenie kwalifikacji, rozwój kompetencji. 

 

Po kliknięciu w menu „Biogram” na zakładce „Edytuj” mamy możliwość uzupełnienia 

wszystkich  wskazanych  danych.  Tak  jak  w  przypadku  generowanego  CV  wszystkie  dane 

uzupełniamy  w  zakładkach.  Wpisane  dane  możemy  podglądać  w  zakładce  „Pokaż”. 

Pracodawca  będzie  miał  możliwość  podejrzenia  uzupełnionego  biogramu  dopiero  po 

wyrażeniu  zgody  na  jego  publikację  poprzez  zaznaczenie  flagi  „Zgoda  na  udostępnienie 

danych osobowych o charakterze zawodowym zawartych w biogramie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Przeglądanie ofert pracy/staży/praktyk 
 

Studenci  oraz  absolwenci mają możliwość  przeglądania  ofert  pracy/staży/praktyk, 

jakie  zostały wystawione przez pracodawców. W  tym  celu należy  kliknąć w menu  „Oferty 

pracy”.  Po  przejściu  na  tę  stronę  widoczne  są  wszystkie  opublikowane  oferty 

pracy/staży/praktyk.  

 

 
 

 

INFORMACJA: 

Należy pamiętać, że pracodawcy widzą biogram 

oraz CV tylko tych studentów/absolwentów, 

którzy wyrazili zgodę na ich publikację. 
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Na stronie oferty pracy widzimy podstawowe dane o ofertach pracy: 

 „Nazwa firmy”, 

 „Rodzaj umowy”, 

 „Miejsce pracy”, 

 „Stanowisko”, 

 „Termin oferty”,  

 „Tytuł”. 

 

Aby  zobaczyć  szczegóły  oferty,  która  nas  zainteresowała, wystarczy  kliknąć w  pole 

„Tytuł  oferty”.  Po  wejściu  w  szczegóły  oferty  widać  dokładny  opis  oferty,  wymagania 

i obowiązki oraz dodatkowy opis, jaki umieścił pracodawca.  
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Przy  dużej  liczbie  umieszczonych  ofert  pracy można  skorzystać  z  opcji wyszukania 

tylko tych ofert, które najbardziej nas zainteresują. W tym celu należy wypełnić  jedno z pól 

dostępnych w panelu „Szukaj”. Po uzupełnieniu  jednego  lub więcej pól wystarczy nacisnąć 

przycisk „Szukaj”.  

 

 
 

Widoczne pozostaną tylko te oferty, które spełniają uzupełnione kryteria. W opcjach 

wyszukiwania możemy skorzystać z następujących pól: 

 „Nazwa firmy”,  

 „Stanowisko”, 
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 „Miejscowość”, 

 „Rodzaj umowy”, 

 „Termin oferty (od i do)”. 

 

 

 

 


