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1. Uruchamianie ocen przez studenta 

1. Aby uruchomić i przejść ocenę logujemy się na konto studenta, 
2. W górnym menu klikamy Badanie kompetencji, 
3. Na dole strony w sekcji Moje Badania widzimy oceny przypisane do studenta. 

 

4. Aby rozpocząć badanie należy kliknąć przycisk Uruchom. 
5. Uruchamiany ocenę Test Talentów i na niej klikamy Uruchom. 
6. Otworzy się okno z Testem talentów i klikamy po prawej stronie przycisk Rozpocznij, 

 

 

7. Odpowiadamy na pytania przeciągając wybraną odpowiedź z lewej strony na prawą stronę szeregując 5 
odpowiedzi od najbardziej trafionej do mniej trafionej i klikamy przycisk Dalej,  
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8. Po odpowiedzi na wszystkie pytania klikamy przycisk Zakończ. 
9. Aby zobaczyć raport po wypełnionym teście talentów klikamy po lewej stronie przycisk Wyniki. 
10. Otworzy się okno Test talentów. Informacje wyświetlane:  dominujące talenty, Zakres wpływu talentów 

(wykres), Sugerowanych role zawodowe, wskazówki rozwojowe.  
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11. Po zapoznaniu się z treścią klikamy u góry Zamknij. 
12. Aby pobrać raport do oceny po zakończonej ocenie klikamy przycisk Raport 

 

13. Raport do oceny został pobrany. 
14. Uruchamiany ocenę Test Kompetencji i na niej klikamy Uruchom. 



  

                                               
 

Platforma usług elektronicznych UPWr, UMW i AWF Wrocław – przyjazne e-uczelnie 
S t r o n a  | 5 

15. Otworzy się okno z Testem kompetencji i klikamy po prawej stronie przycisk Rozpocznij. 
16. Otwiera się okno z oceną. 
17. Należy zaznaczyć Najlepszą odpowiedź i najgorszą. 

 

18. Otwiera się okno z oceną. 
19. Należy zaznaczyć Najlepszą odpowiedź i najgorszą i kliknąć Następne pytanie. 
20. Po odpowiedzi na wszystkie pytania klikamy Zakończ. 
21. Aby pobrać raport klikamy Raport. 

 

22. Raport został pobrany, wchodzimy i odczytujemy treść raportu. 
23. Raport zawiera informację: wynik badania kompetencji – informacje o luce kompetencyjnej (porównanie 

wyniku oczekiwanego z wynikiem uzyskanym), wynik liczbowy dla każdej kompetencji (nazwa kompetencji z 
poziomem uzyskanym i poziomem oczekiwanym wraz z interpretacją wyniku, zbiór wskazówek rozwojowych 
dla każdej kompetencji osobno wraz z opisem wskazówek. 
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2. Dodawanie CV  

1. Aby zbudować szablon CV logujemy się na konto studenta, 
2. W menu górnym wybieramy Strona startowa, 

 

3. Po lewej stronie klikamy przy Generator CV przycisk Pokaż, 
4. Otwiera się okno Kreator CV: Przy pierwszym uruchomieniu generatora, pojawia się okienko Wybierz 

szablon (później możemy zmienić szablon przyciskiem Wybierz szablon), 
5. Wybieramy szablon domyślny (pierwszy z lewej) i klikamy Wybierz, 
6. Po lewej stronie wybieramy sekcje, które chcemy dodać do szablonu CV klikamy przycisk Dodaj obok 

sekcji którą chcemy dodać do naszego CV np.: Wykształcenie, Doświadczenie zawodowe, Języki obce, 
Dodatkowe kwalifikacje, Umiejętności, Certyfikaty, Inne, Zainteresowania, Klauzula poufności, Motto.  
Korzystając z ikony przeciągnij, aby zmienić kolejność można zmienić kolejną sekcji. 
 

 
 

7. Aby uzupełnić dane ogólne w CV przy polu: Adres email, Telefon, Data urodzenia, Adres (miejscowość, 
kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu), LinkedIn, Miejsce Urodzenia klikamy przycisk Edytuj, po 
wprowadzeniu danych klikamy Zapisz, 

8. Przy Avatarze klikamy Zmień, 
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9. Dodajemy zdjęcie klikamy Upuść pliki lub kliknij aby wybrać z dysku i klikamy Zapisz, 
10. Uzupełniamy sekcję Wykształcenie klikamy Dodaj wykształcenie i uzupełniamy pola: Rodzaj studiów 

(wybierz poziom), Wybierz kierunek, Uczelnia, Opis, Data od, Data do (obecnie) i klikamy Zapisz, 
11. Uzupełniamy sekcję Doświadczenie zawodowe klikamy Dodaj doświadczenie zawodowe i uzupełniamy 

pole: Stanowisko, Firma, Data od, Data do (obecnie), z listy rozwijalnej wybieramy branżę i klikamy 
Zapisz, 

12. Uzupełniamy sekcję Umiejętności klikamy Dodaj umiejętności i uzupełniamy pola: Umiejętność, Opis, 
Ocena i klikamy Zapisz, 

13. Uzupełniamy sekcję Języki obce klikamy Dodaj język i uzupełniamy pola: z listy rozwijalnej wybieramy 
Język, Poziom i klikamy Zapisz, 

14. Uzupełniamy sekcję Zainteresowania klikamy Dodaj zainteresowania i uzupełniamy pole Opis i klikamy 
Zapisz, 

15. Uzupełniamy sekcję Inne klikamy Dodaj inne i uzupełniamy pole Opis i klikamy Zapisz, 
16. W sekcji Kompetencje pojawią się automatycznie te kompetencje, które były przebadane w testach 

kompetencji przez studenta, 
17. Uzupełniamy Kwalifikacje klikamy Dodaj kwalifikacje i uzupełniamy pole Wybierz ty, Wybierz poziom, 

Wybierz wartość i klikamy Zapisz, 
18. Uzupełniamy opcjonalnie sekcję Klauzula poufności klikamy po prawej stronie Edytuj i uzupełniamy 

pole Opis i klikamy Zapisz, 
19. Uzupełniamy sekcję Motto  klikamy po prawej stronie Edytuj i uzupełniamy pole Opis i klikamy Zapisz,  
20. Uzupełniamy sekcję Certyfikaty klikamy Dodaj certyfikaty, klikamy na pole Wpisz nazwę certyfikatu i 

wybieramy nazwę z listy, pole to działa również jako pole opisowe, jeśli nazwy certyfikatu nie będzie 
na liście należy ją wprowadzić  i uzupełniamy pola: Nazwa certyfikatu, Data wydania, Data ważności i 
klikamy Zapisz,  

21. Uzupełniamy sekcję Dodatkowe kwalifikacje klikamy Dodaj dodatkowe kwalifikacje, uzupełniamy pole 
i klikamy Zapisz. 

 

22. CV zostało uzupełnione. 
23. Aby pobrać CV klikamy Pobierz CV. 
24. CV zostało wygenerowane. 
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3. Przeglądanie bazy pracodawców 

1. Logujemy się na konto studenta. 

2. W górnym menu wybieramy moduł Oferty pracy. 

3. W menu po lewej stronie klikamy w sekcję Pracodawcy. 
4. Otworzy się okno Lista pracodawców, w którym możemy przeglądać listę profili pracodawców. 

 

 
 

5. Aby wyszukać profil konkretnego pracodawcy, wpisujemy w wyszukiwarkę Nazwę, Nip lub 
Miejscowość i klikamy Szukaj. 

6. Aby obejrzeć profil pracodawcy, klikamy przy nim przycisk Szczegóły. 
7. Otworzy się okno z profilem pracodawcy, zawierającym jego dane jak również oferty rekrutacyjne w 

sekcji Oferty. 
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4. Aplikowanie na ofertę 

1. Aby złożyć aplikację na wybraną ofertę pracy logujemy się na konto studenta. 

2. W górnym menu wybieramy oferty pracy, 

3. Otworzy się okno Oferty pracy z listą ofert, 

 

4. Wyszukujemy ofertę pracy, możemy szukać wpisując nazwę stanowiska, z listy rozwijalnej możemy 

wybrać: lokalizację, doświadczenie, specjalność, formę zatrudnienia oraz czy oferta krajowa czy 

zagraniczna i klikamy Szukaj, 

5. Przy wybranej ofercie pracy, klikamy przycisk Aplikuj teraz, 
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6. Otworzy się okno z treścią ogłoszenia i klikamy na dole strony przycisk Aplikuj na stanowisko, 

 

7. Otworzy się okno do aplikowania na ofertę i uzupełniamy pola: Dodaj CV (doc, docx, pdf) klikamy 

Upuść pliki tutaj lub kliknij aby wybrać z dysku, dodajemy plik CV, zaznaczamy pole wyboru z nazwą 

lokalizacji (w przypadku, gdy oferta dotyczy kilku lokalizacji należy zaznaczyć pole wyboru przy danej 

lokalizacji) i klikamy przycisk Aplikuj. 

8. Dodanie listu motywacyjnego (pojawi się w przypadku oferty, która wymaga dołączenia listu 

motywacyjnego podczas aplikowania na ofertę) 

9. W przypadku dodania CV za pomocą generatora CV nie dodajemy pliku do pola Dodaj CV. Możliwość 

wyboru CV z generatora pojawi się wtedy, gdy użytkownik wypełnił generator CV. Dane do CV zostaną 

automatycznie pobrane z generatora do CV. 

10. Aplikacja na ofertę została złożona. 

 

  



  

                                               
 

Platforma usług elektronicznych UPWr, UMW i AWF Wrocław – przyjazne e-uczelnie 
S t r o n a  | 11 

5. Wypełnianie ankiety 

1. Aby wypełnić ankietę logujemy się na konto studenta. 

2. W górnym menu wybieramy Ankiety, 

3. Otworzy się okno Moje ankiety, sekcja Ankiety do wypełnienia, 

 

 

 

4. Aby uruchomić wybraną ankietę klikamy Uruchom, 

5. W oknie ankiety klikamy Rozpocznij, 

6. Odpowiadamy na wszystkie pytania zaznaczając odpowiedź i klikając Dalej, 

7. Klikamy Zakończ, aby zakończyć. 

8. Ankieta została wypełniona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


