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Informacje ogólne 
System zarządzania dostępem do Dokumentów Elektronicznych (SDE.WZ.UW) 
przeznaczony jest dla pracowników i studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego. System umożliwia pracownikom (redaktorom i bibliotekarzom) publikowanie 
materiałów elektronicznych dostarczanych w postaci plików PDF i udostępnianych 
wskazanym odbiorcom (konkretnemu użytkownikowi serwisu, grupie zajęciowej studentów 
lub dowolnie stworzonej grupie użytkowników). Pliki udostępniać można w formie do 
pobrania (“off-line”) lub umożliwiającej ich przeczytanie (bez możliwości skopiowania - “on-
line”). Materiały dostarczane w innych formatach niż pliki PDF, mogą być dostępne wyłącznie 
w formie do pobrania (off-line) - obligatoryjnie dla właściciela oraz opcjonalnie dla 
czytelnika/czytelników przez niego wskazanych. Materiały ze zbiorów bibliotecznych są 
udostępniane “on-line” w taki sposób, aby liczba równoczesnych odbiorców nie przekraczała 
liczby dostępnych egzemplarzy papierowych. 
 
Wszystkie pliki są w systemie grupowane w foldery, podobnie jak pliki na dysku. Główny 
(najwyższy) folder nosi nazwę “indeks”. W dalszej części materiały zarejestrowane w 
systemie nazywać będziemy dokumentami. 
 
Korzystanie z serwisu nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. Wystarczy 
przeglądarka internetowa oraz dowolne urządzenie (komputer, tablet, smartfon). Strony 
generowane przez system są responsywne, tj. dostosowują wygląd do wielkości ekranu. 
 
Adres strony głównej SDE.WZ.UW: https://sde.wz.uw.edu.pl/ 
 
 

Jak zarejestrować się w serwisie? 
W celu zarejestrowania się w SDE.WZ.UW należy użyć przycisku: 
 

 
 
Dalsze działanie zależy od tego czy posiadasz konto w uczelnianym systemie USOS. Jeśli 
tak, to wystarczy zalogować się.  
 



 
 
W przeciwnym przypadku musisz wybrać “NIE MAM JESZCZE KONTA”. Teraz system 
zapyta o parametry profilu (adres e’mail, imię, nazwisko itp.). Po wypełnieniu formularza na 
podany adres zostanie wysłany e’mail z linkiem umożliwiającym potwierdzenie zgłoszenia. 
 
Każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi serwisu nadaje się uprawnienie “czytelnik” 
umożliwiające czytanie udostępnionych dokumentów (dla zarejestrowanych przez USOS) lub 
“czytelnik niepotwierdzony” (dla zarejestrowanych kontem lokalnym) umożliwiające 
przeglądanie metadanych dokumentów. W drugim przypadku, po uzupełnieniu i 
zweryfikowaniu danych osobowych bibliotekarz nadaje pełne uprawnienia czytelnicze. 
 
Wszystkie dane użytkownika serwisu są dostępne po zalogowaniu w opcji “mój profil” menu 

(ikona na granatowym pasku w prawym górnym rogu ekranu).  
 
 

Jak zostać redaktorem? 
Jeśli jesteś zarejestrowany w serwisie i chcesz udostępniać swoje dokumenty, musisz 
poprosić o przydzielenie uprawnienia “redaktor”. W tym celu wybierasz z menu opcję “mój 
profil”, a następnie “dokumenty”. Teraz należy nacisnąć: 
 

 
 
Po wypełnieniu krótkiego uzasadnienia potrzeby posiadania uprawnienia “redaktor” i 
wysłaniu wniosku, trafia on do administratora SDE.WZ.UW, który musi go zatwierdzić. 
Zazwyczaj zatwierdzenie następuje w tym samym dniu roboczym. 
 
Rola redaktora została opisana w § 3 Dostarczanie treści cyfrowych, ust. 4 Rola Redaktora 
Regulaminu świadczenia usług w ramach serwisu internetowego System zarządzania 
dostępem do dokumentów elektronicznych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego (SDE.WZ.UW) https://sde.wz.uw.edu.pl/terms. 
 


