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Streszczenie Komunikat opisuje program wspomagający pracę dziekanatu w zakresie spraw 
studenckich. Program zbudowany jest w całości w środowisku Accessa, składnika pakietu 
biurowego Microsoft Office. Po zmianach dostosowujących go do warunków lokalnych może 
okazać się przydatny dla niewielkich jednostek dydaktycznych. 

 

 

Abstract We present database system to computerize most of student’s affair duties at the 
Dean’s Office. It includes courses taken and completed, grades reported, credits awarded, 
government-sponsored financial aids, payments, besides it provides students with all kinds of 
testimonials they need. The system is charge free and can and modified by anybody familiar 
with Ms Acces  database system in order to satisfy needs of the particular department 
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I. Wstęp 
 

Trudno sobie wyobrazić gromadzenie i przetwarzanie informacji o studentach w innej 
postaci niż elektroniczna baza danych i stosowne oprogramowanie. Najprostsze wydaje się 
zakupienie odpowiedniego narzędzia w firmie programistycznej. W praktyce okazuje się 
jednak, że nie może to być oprogramowanie seryjne, lecz raczej przygotowane „na 
zamówienie”. Wprowadzenie firmy w szczegóły pragmatyki panującej na naszym wydziale 
jest zazwyczaj czasochłonne i połączone z wieloma krokami metody prób i błędów. Ponadto 
zmienność przepisów, jak również postaci dokumentów wymaganych przez instytucje, 
zwłaszcza państwowe powoduje częstą dezaktualizację części przygotowanego kiedyś 
oprogramowania. Wyżej wymienione, jak też i inne czynniki podnoszą koszty 
wyprodukowania i późniejszego unacześniania systemu. Nie wszystkich na nie stać.  

Z tego powodu pojawiają się od czasu do czasu w różnych uczelniach lub ich 
wydziałach programy wspomagające zarządzanie sprawami studentów. Niniejsza publikacja 
przedstawia taki właśnie program zbudowany w całości w środowisku Accessa, składnika 
pakietu biurowego Microsoft Office, zainstalowanego prawie na każdym PC-ecie. Program 
o nazwie „Student” powstawał z doświadczeń zebranych w trakcie kilkuletniego zarządzanie 
dziekanatem prowadzącym trzy kierunki kształcenia o łącznej liczbie studentów ok.1500. 
Modernizacja i konserwacja programu wymaga jedynie znajomości pakietu MS Office oraz 
umiejętności programowania w językach SQL i Visual Basic.  
  

II. Instalacja programu 
 

Program na dyskietce jest spakowany w samorozpakowującym się pliku 
„Studenci.exe”, który utworzy katalog „C:\Studenci”, a w nim katalogi „Kopia”, „Pliki” oraz 
pliki „Studenci.mdb” i „Tabele.mdb”. Program należy zainstalować na komputerach 
pracowników uprawnionych do obsługi studentów. Komputery te tworzą lokalną sieć, dla 
bezpieczeństwa odciętą fizycznie od sieci zewnętrznych. W celu zapewnienia spójności 
danych, tabele przechowujące wszystkie informacje znajdują się w oddzielnym pliku 
„C:\Studenci\Tabele.mdb”, który należy umieścić na jednym z komputerów, pełniącym rolę 
serwera danych. Można ograniczyć dostęp do programu hasłami. 
 
III. Opis programu 
 

A. Plik danych 
 
Najważniejszym składnikiem programu jest oczywiście plik z danymi, nazwany tutaj 

„Tabele.mdb”. Należy go chronić przed utratą, gdyż jego odtworzenie może być kłopotliwe. 
Zawiera w tej wersji 14 tabel, w tym dwie najważniejsze Osobowe  i  Postępy. W tabeli 
Osobowe w charakterze klucza wybrano pola Nralbumu oraz Kierunek gdyż zazwyczaj 
student zapisany równocześnie na dwa kierunki ma ten sam numer albumu. Jeżeli takie 
sytuacje nie są możliwe można ograniczyć klucz do pola Nralbumu. Programom należy, 
z pomocą odpowiedniej opcji menu wskazać ścieżkę do pliku „Tabele.mdb” 
 

B. Menu główne 
 

 Menu główne programu  wprowadza w obszary pięciu spraw leżących w zakresie 
obowiązków dziekanatu: Sprawy osobowe, Tok studiów, Sprawy socjalne, Opłaty, 
Nauczyciele i przedmioty. Szósta pozycja Menu o nazwie Inne prowadzi do submenu 
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z opcjami archiwizacji plików „Student.mdb” i  „Tabele.mdb”, oraz innych operacji 
pomocniczych. 
 

C. Sprawy osobowe 
 

 Pierwsza opcja tego submenu Nowoprzyjęci prowadzi do formularza pozwalającego 
wprowadzić informacje studentów natychmiast po decyzji przyjęcia na studia na podstawie 
danych złożonych w procesie rekrutacji. Uzupełnia się je tuż przed lub po rozpoczęciu roku 
akademickiego z pomocą drugiej opcji submenu – Dane osobowe. Dzięki temu można 
racjonalnie rozłożyć obciążenie personelu dziekanatu i uniknąć spiętrzenia pracy 
w październiku. Formularz Osobowe w prawym dolnym rogu zawiera szereg poleceń 
służących do sprawnego wystawiania zaświadczeń studentowi o danych ukazanych 
w formularzu. Kolejna opcja Archiwizacja i skreślanie umożliwia wystawienie dokumentów 
poprzedzających skreślenie z listy studentów, przeniesienie jego danych do tabel 
ArchOsobowe  i ArchPostępy a na końcu usunięcia jego danych z tabel Osobowe 
i Postępy. Zestaw poleceń zawartych w obydwóch (jak i innych) formularzach można 
modyfikować, dopasowując je do lokalnych potrzeb. Kolejna pozycja – Archiwum  pozwala 
przeglądać dane archiwalne w układzie zawierającym podstawowe dane osobowe oraz 
przedmioty zaliczone do chwili skreślenia z listy studentów. Ostatnia pozycja – Listy, pisma  
zawiera polecenia wykonania różnych list i tekstów, np. Ślubowania. Zbiór tych poleceń 
można łatwo uzupełnić o dodatkowe, niezbędne w lokalnych warunkach. 
 

D. Tok studiów 
 
Ten fragment programu pozwala rejestrować wyniki studentów w bieżącej sesji,  oraz 

podglądać wyniki w poprzednich semestrach, tworzyć dokumenty i listy zawierające 
informacje o wynikach w nauce. Opcja Bieżące postępy otwiera formularz, który zawiera 
polecenia otwierające formularze oddzielne dla kierunków i semestrów. Każdy taki formularz 
zawiera dane konieczne do identyfikacji studenta oraz kilka poleceń. Część ekranu zajmuje 
podformularz, do którego trzeba wprowadzić przedmioty, obowiązujące studenta w bieżącym 
semestrze, i które muszą być zaliczone w najbliższej sesji, punkty ECTS przypisane 
przedmiotom oraz ocenę. Wystarczy przygotować ”ręcznie” zawartość podformularza dla 
jednego studenta z danego kierunku i semestru a następnie przekopiować ją do podformularzy 
przypisanych innym studentom. Oczywiście można utworzyć dowolną zawartość 
podformularza, np. dla studenta odbywającego studia według indywidualnego toku studiów. 
Przyciski po prawej stronie formularza umożliwiają przeniesienie bezwarunkowe lub 
warunkowe studenta na kolejny semestr. Polecenie „Warunek nie spełniony” umożliwia 
cofnięcie studenta na poprzedni semestr i pozostawienie go na nim lub wpisanie ocen 
z przedmiotów, które były przyczyną wpisu warunkowego i przeniesienie go na wyższy 
semestr ale już bezwarunkowo. Druga pozycja submenu Karty ocen otwiera formularz 
zawierający taki sam zbiór poleceń jak w formularzu otwieranym opcją Bieżące postępy 
jednakże tym razem pozwalają one utworzyć raporty o zawartości standardowej karty ocen 
dla studentów wybranego kierunku i semestru. W karcie znajdą się przedmioty zawarte 
w tabeli Przedmioty przypisane właściwemu kierunkowi i semestrowi. Karty trzeba 
wydrukować, standardowo drukowane są karty dla wszystkich studentów wybranego 
kierunku i semestru. Z pomocą odpowiednich opcji drukowania można ograniczyć 
drukowanie do wybranych studentów. Kolejna pozycja menu to Katalogi ocen. Jest to raport 
zawierający zwięzłe zestawienie ocen studentów z ostatniej sesji egzaminacyjnej generowany 
po jej zakończeniu. Papierowa postać tego dokumentu jest przechowywana w archiwum 
wydziału. Może to być jeden dokument obejmujący wszystkich studentów kierunku lub kilka 
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dokumentów dla każdego rocznika z osobna. W załączonym programie przyjęto to drugie 
rozwiązanie, wówczas katalogi mieszczą się kartkach formatu A4. Następny składnik 
o nazwie Suplementy otwiera formularz pozwalający edytować dane dowolnego studenta 
i zawierający polecenie „Dotychczasowe postępy”, które generuje raport w formie tabeli 
przedmiotów zaliczonych w poprzednich semestrach. Pozostałe polecenia „Suplement1” oraz 
„Suplement2” generują dwa składniki dokumentu Suplement do dyplomu ukończenia 
studiów. Pierwszy zawiera wykaz przedmiotów zaliczonych w trakcie studiów (muszą 
pokrywać się z zawartością indeksu studenta). Drugi pozostałą część Suplementu, która jest 
drukowana w trybie korespondencji seryjnej. Drukowanie powinna poprzedzić dokładna 
weryfikacja danych. Kolejne opcje czyli Listy studentów oraz Harmonogram sesji  ułatwia 
tworzenie innych dokumentów związanych z tokiem studiów. 

 
E. Sprawy socjalne 
 
To polecenie menu głównego wprowadza w obowiązki dziekanatu związane 

z dystrybucją pomocy materialnej wśród studentów. Nazwa pierwszej opcji menu 
podrzędnego Dochody, stypendia, praktyki, staże informuje równocześnie o zadaniach 
wykonywanych z pomocą tego formularza. Formularz wyróżnia się tym, że posiada 
najbardziej rozbudowany kod  Visual Basic, co spowodowane jest koniecznością wykonania 
sporej ilości rachunków w celu wyliczenia stypendiów socjalnego i za wyniki w nauce. 
Formularz zawiera dane identyfikujące studenta, zbiór pól tekstowych TAK/NIE, przy 
pomocy których wpierw informujemy program o jakie źródła finansowania zabiega student, 
a po weryfikacji jakie mu ostatecznie przysługują. Poniżej znajduje się szereg pól służących 
do wprowadzenia dochodów studenta i jego rodziny, na tej podstawie obliczany jest średni 
dochód w rodzinie studenta. Służy do wyliczenia wysokości stypendium socjalnego. Obok 
podana jest średnia ocen w poprzednim roku akademickim, która jest potrzebna do ustalenia 
czy i w jakiej wysokości przysługuje studentowi stypendium za wyniki nauczania. Na prawo 
znajdują się przyciski trzech poleceń drukowania zawiadomień o decyzjach Wydziałowej 
Komisji Stypendialnej. Jeszcze niżej znajdują się trzy szeregi najważniejszych pól 
formularza. Pierwszy to etykiety zawierające nazwę rodzaju pomocy, drugi wysokość 
pomocy obliczanej na podstawie lokalnego Regulaminu pomocy materialnej. Jeżeli 
Regulamin nie wypowiada się o wysokości jakiegoś rodzaju pomocy to odpowiednie pole jest 
puste. Trzeci wiersz zawiera ostateczne kwoty pomocy, które są następnie przetwarzane, 
między innymi przepływają na konta studentów. W wszystkich polach trzeciego wiersza 
można wpisać dowolne kwoty, co pozwala na konieczną czasami elastyczność. Jeżeli mają się 
tam znaleźć kwoty wynikające z regulaminu to należy uruchomić polecenie „Anulowanie 
korekty” znajdujący się całkiem na lewo od omawianego zbioru pól. Skutek anulowania 
korekty jest widoczny z opóźnieniem, po kilku następnych operacjach. Oprogramowanie 
formularza Dochody, stypendia, praktyki, staże dostosowane jest do pewnego wybranego 
Regulaminu Pomocy Materialnej. W szczególności, według niego stypendium za wyniki 
w nauce przysługuje 20% najlepszych studentów każdego rocznika z osobna (a nie całego 
wydziału) z pewnymi dodatkowymi warunkami. Przed korzystaniem z niniejszego programu 
w procesie przyznawania pomocy materialnej trzeba koniecznie dokonać zmian kodu, w celu 
dostosowania go do lokalnych reguł. Druga opcja submenu czyli Socjalne, przeglądanie 
bywa czasami przydatna. Ważniejsza jednak jest kolejna czyli Listy stypendystów 
otwierająca formularz z wieloma poleceniami. U samej góry znajdują się dwa o nazwach 
„Wszyscy” oraz „Wyselekcjonowani”. Otóż okazuje się, że czasami trzeba wykonać jakieś 
operacje nad wieloma, ale nie wszystkimi rekordami. Wykonywanie operacji na każdym 
z osobna nawet jeżeli możliwe to jest żmudne i czasochłonne. Znacznie wygodniej jest 
umieścić w rekordzie osobowym dwuwartościowe pole o nazwie ”Selekcja”, którego wartość 
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można zmieniać w wielu formularzach. W ten sposób można wyróżnić grupę rekordów tych 
studentów, których dane zamierzamy przetworzyć. Po wykonaniu operacji należy przywrócić 
stan braku selekcji u wszystkich studentów. Wymienione wyżej polecenia, po uprzednim 
wyselekcjonowaniu pozwalają łatwo utworzyć listy indywidualne lub zbiorcze dowolnej 
grupy studentów. Pieniądze przyznane studentom zazwyczaj przelewa się drogą elektroniczną 
na ich konta w różnych bankach. W tym celu trzeba utworzyć plik tekstowy z odpowiednimi 
danymi. Służy do tego polecenie „Przelew elektroniczny stypendiów”, które produkuje raport 
w formacie akceptowanym przez banki. Poleceniem Accessa „Plik” −> ”Eksportuj” należy 
raport zamienić na plik tekstowy o wybranej nazwie i zapisać go na dysku w wybranym 
katalogu. Wysłany do banku obsługującego uczelnię skieruje pieniądze na konta studentów. 

 
F. Opłaty 
 
Niektóre usługi świadczone studentom są odpłatne, pieniądze  z tego źródła zazwyczaj 

zasilają fundusze wydziału. W interesie wydziału jest dopilnowanie aby wszystkie należne 
opłaty zostały ściągnięte. Dlatego celowe jest prowadzenie przez dziekanat rejestru należnych 
opłat a także kontrola ich regulowania. Daje to ponadto możliwość wystawiania zaświadczeń 
o dokonanych wpłatach,  a także uzyskiwania informacji w rozmaitej postaci o dochodach 
z tytułu różnych zobowiązań studentów. Operacje wywoływane przez polecenia submenu są 
raczej zrozumiałe i nie wymagają szczegółowych objaśnień. 

 
G. Nauczyciele i przedmioty 
 
To polecenie menu głównego prowadzi  do szczegółowych spraw takich jak tworzenie 

i aktualizacja danych nauczycieli - pierwsza opcja menu podrzędnego Nauczyciele, listy 
przedmiotów obowiązujących studentów - druga opcja menu podrzędnego Przedmioty, 
wprowadzanie. Trzecia pozycja submenu - Przedmioty, przeglądanie, korekty ułatwia 
kontrolę aktualności danych i wprowadzanie zmian, np. spowodowanych zmianą planu 
studiów. Czwarta – Listy przedmiotów otwiera formularz z poleceniami wykonania 
rozmaitych list przedmiotów, listę poleceń łatwo rozszerzyć w razie potrzeby. Ostatnia 
pozycja – Zlecenia wykonania zajęć pozwala przygotować pisma zlecające wykonanie zajęć 
jednostkom współpracującym. Oczywiście listy i pisma będą poprawne pod warunkiem, 
że wszystkie pozycje tabeli Przedmioty będą zawierały aktualne dane. 

 
H. Inne 
 
Jest to ostatnia niebanalna pozycja menu głównego. Otwiera submenu, którego 

pierwszą pozycją jest Archiwizacja danych i programu. To polecenie uruchamia makro 
„Archd.bat” znajdujące się w katalogu „Pliki”, sąsiadującym z plikami omawianego 
programu. Makro kopiuje obydwa pliki programu do katalogu „Kopia”, co sygnalizuje 
okienko komunikatu MsDOS. Po zamknięciu tego okienka na ekranie widoczne są dwa 
polecenia z tekstem wyjaśniającym do czego służą. Aby były skuteczne trzeba uprzednio na 
dysku D utworzyć kopię katalogu zawierającego pliki programu. Polecenia kopiują właściwy 
plik z katalogu „Kopia” do katalogu na dysku D pod nazwą zawierającą datę utworzenia 
kopii. Dzięki takim nieco skomplikowanym operacjom mamy na dysku D archiwalne kopie 
z dowolnie odległej przeszłości. Niezależnie od tego powinno się tworzyć kopie  
przechowywane w innym miejscu. Oczywiście, można program zmodyfikować tak aby wyżej 
wymienione katalogi miały inne nazwy i znajdowały się w innych miejscach. Polecenie 
Adresy WKU pozwala uzupełniać i aktualizować listę Wojskowych Komend Uzupełnień, 
niezbędną do wywiązywania się z urzędowego obowiązku informowania służb wojskowych 


