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Przyjrzenie się procesom biznesowym związanym z 
obsługą szeroko rozumianej mobilności na polskich 
uczelniach 

oraz możliwości wsparcia informatycznego dla procesów 
mobilnościowych. 

... w tym wsparcia dla przesyłania danych między 
partnerami. 

Wymiana doświadczeń w zakresie tych zagadnień 

Cel warsztatów 

• Reprezentujemy różne uczelnie. 

• Realizujemy różne modele pracy. 

• Korzystamy z różnych systemów 
informatycznych. 
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1. Procesy biznesowe. 

2. Podział pracy między centralę a jednostki. 

3. Największe bolączki (nominacje, LA, ToR, komunikacja 
z partnerami, obsługa finansowa). 

4. Wsparcie IT dla mobilności i uznawalności osiągnięć. 

5. Wymiana danych w postaci elektronicznej (EWP, EMREX, 
Egracons). 

6. Dyskusja. 

                   A właściwie wszystko na raz 

Plan warsztatów 

ERASMUS+ 

Harmonogram 

08:30 – 10:00 część pierwsza 

10:00 – 10:15 przerwa kawowa 

10:15 – 11:45 część druga 
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Mobilność w kontekście IT 

 

 

1. Niż demograficzny powoduje, że polskie uczelnie coraz 

chętniej poszukują studentów za granicą.  

2. Prowadzimy wspólne studia z partnerami spoza Polski. 

Wydajemy wspólne dyplomy. No i mobilność Erasmus+. 

3. Ruch odbywa się w obie strony – polscy studenci coraz 

chętniej podejmują studia w uczelniach poza Polską. 

Także pracę. 

3. W trakcie wyjazdu studenci realizują studia częściowe (zaliczają wybrane 

przedmioty) lub uzyskują dyplom. 

4. Jak sprawnie w lokalnym systemie do obsługi toku studiów zarządzać 

mobilnością i mobilnymi studentami? 

1. Moduł do obsługi mobilności w ramach systemu do obsługi toku studiów 

lub z nim ściśle zintegrowany. 

2. Gromadzenie danych w postaci elektronicznej. 

5. Jak sprawnie i bezpiecznie przekazywać dane o osiągnięciach między 

systemami w Polsce i za granicą (w świecie RODO)? Uczelnie, pracodawcy. 
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Czy wsparcie IT jest konieczne? 

 

 

http://bwz.uw.edu.pl/dane-statystyczne 

(Erasmus+ to tylko jeden z wielu programów) 

 

http://bwz.uw.edu.pl/dane-statystyczne
http://bwz.uw.edu.pl/dane-statystyczne
http://bwz.uw.edu.pl/dane-statystyczne
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Współpraca międzynarodowa 

 

 

 Na UW obsługa 
centralna (Biuro 

Współpracy z 
Zagranicą) 
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Programy i projekty w systemie informatycznym 
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Umowy i warunki współpracy w systemie informatycznym 
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Są nam potrzebne do rekrutacji kandydatów na 

wyjazdy (na UW w ramach jednostki) 



Koordynator wymiany w jednostce 
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Koordynator wymiany w jednostce 
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Oglądaj 

złożone 

wnioski, 

przyznaj 

wyjazd lub 

rozpatrz 

negatywnie 

(Komisja ds. 

Wymiany) 
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Przyznane wyjazdy 

– czas na LA i inne 

czynności 

administracyjne 
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Szczegóły wniosku i LA 
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Wydruk LA.  

Kto słyszał o OLA (On-line 

LA tworzone przez EUF)? 
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Zakończyła się rekrutacja w jednostce 

 

 1. To wydział nominuje studenta na wyjazd i nadzoruje LA, 

ale gdy ten etap się kończy dalsze czynności wykonuje 

centrala (BWZ). 

2. Listy nominowanych studentów trafiają do partnerów. 

3. Podpisuje się umowy. 

4. Odnotowuje się dokumenty przyjęte i wydane. 

5. Wylicza i przyznaje stypendia. 

6. Równocześnie studenci rezygnują z wyjazdów i 

rekrutuje się nowych, żeby maksymalnie wykorzystać 

fundusze i możliwości wymiany ... 
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Wyjazdy 

(dane w 

gestii 

BWZ) 



Jak widać jest duża potrzeba raportowania .... 
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W tym do Mobility Tool+ .... 
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Dane słownikowe można pobrać bezpośrednio z MT+ 
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Finansowanie 

 

 

1. Wysokie budżety, ścisła kontrola, audyty, różne waluty, banki. 

2. Umowa jest związana z projektem lub projektami. 

3. Projekty mają swoje budżety roczne, każdy projekt w ramach 

każdego roku akademickiego może mieć jeden lub więcej 

budżetów, każdy budżet ma określoną walutę oraz limit. 

4. Budżety roczne mają swoje fundusze, z jednego budżetu w danym 

roku akademickim może być finansowanych wiele funduszy, każdy 

fundusz w danym roku może być związany tylko z jednym 

budżetem. 

5. Studenci wyjeżdżają/przyjeżdżają na różne okresy czasu (miesiąc, 

..., rok). Stawki stypendialne. Płatności w różnych transzach. 

Rozliczenie stypendium z dokładnością do dnia.  

6. Na UW obsługa finansowa odbywa się w całości na szczeblu 

centralnym (Biuro Współpracy z Zagranicą) i w pełni elektronicznie. 
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Studenci wyjeżdżają, studenci 

przyjeżdżają ...  

 
1. Rekrutacja na studia częściowe odbywa się centralnie. 

2. Kandydaci aplikują w systemie IRK. 

 

 

 

 



Oferta studiów częściowych 
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Kandydaci składają wiele dokumentów 
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Przyjazdy są zgodne z podpisanymi umowami 
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1. Jednym z dokumentów jest 

podpisane LA. 

2. Ale i tak prosimy kandydata o 

wskazanie przedmiotów z 

oferty uczelni (integracja z 

Informatorem ECTS). 

3. Przedmioty podlegają 

zatwierdzeniu przez jednostki. 

4. Będziemy chcieli automatycznie 

zapisywać studenta na 

zaakceptowane przedmioty. 

 



Kandydat po immatrykulacji staje się studentem ... 
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Przyjazdy 

(dane w 

gestii 

BWZ) 



Przyjazdy też wymagają wielu raportów 
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1. Student dostaje ELS, uczęszcza na zajęcia. 

2. Pod koniec pobytu zgłasza się do BWZ. 

3. W systemie zostaje odnotowana data wyjazdu. Musi się o niej 

dowiedzieć partner, gdy to ona wyznacza ostateczną wysokość 

stypendium. 

4. Generujemy dla studenta Transcript of Records. Albo nie, bo brak 

ocen. Jak ToR trafi do uczelni wysyłającej? 

 

 



ToR – generujemy, zapisujemy, drukujemy lub 

wysyłamy (e-mail? EWP?) 
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Przekazywanie danych między systemami 

 

 

1. Wspólny język – semantyka danych. 

2. Wspólny format – „język” rozumiany przez systemy 

informatyczne (XML, JSON). 

3. Przykłady: karta okresowych osiągnięć (transcript of records) 

• czy zawiera komplet ocen czy tylko zaliczające? 

• jak interpretować zapisy w karcie (np. moduły)? 

• różne skale ocen – jak dokonywać konwersji? 

• jak liczyć średnie ocen? 

4. Przesyłanie osiągnięć jako plików PDF. 

5. Przesyłanie osiągnięć jako plików w XML, który jest 

walidowany względem zdefiniowanej XML Schema. 

The Tower of Babel 

Pieter Bruegel the Elder 1563 



Przykład ze 

Szwecji 



Przykład z 

Polski 



Dyskusja partnerów w projekcie EMREX 
Sweden 

 We never calculate grade averages.  We offer grading tables for each course. 

The grade connected to the module is just text which will be put in the degree  

certificate. Various parts of the module can be taken at various semesters and  

all parts of the module must be passed to get the total grade of the module and  

to use the course in the degree. 

 All achievements are presented in a Swedish transcript even though the module 

 as a whole is not completed. 

 This has actually been changed. Uncompleted courses will NOT be transferred,  

since all components are required for the course to be completed. 

 

Finland 

 The process varies in Finland. Some HEIs don't record subcomponents until  

the whole module is complete. But some do and then that data is sent to Virta.  

 Grade for the whole module is calculated based on rules concerning  

that course, so there is no general rule for it. 

 

Norway 

 Results for part of a module will not be a part of the transcript  until the whole  

module is complete. If the module is complete, the results for the submodules  

may or may not be part of the transcript (varies from module to module).  

 Only passed results will be part of  a transcript. 



Erasmus Without Paper Project 2.0 
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• Funded by the Erasmus+ Programme, Key Action 3, years 
2018-2019. 

• Basing on the results of EWP 1.0, aims at building the 
sustainable infrastructure for digitized exchange of mobility 
data. 

• Various pieces of the puzzle: 
• The EWP Network. 

• Connectors for SISs developed at home, by national consortia, by 
commercial providers. 

• The HUB (Dashboard) for the others. 

• Competence Center to help with dissemination and development. 

• Open source University Alliance to share code. 

erasmuswithoutpaper.eu 
 



Mobility scenarios 

Two installations: 

• University of Warsaw at 
https://usosadm.demo.usos.edu.pl/usosadm/  

• HEI – new mobility partner of UW at https://usosadm-
hei.demo.usos.edu.pl/usosadm/  

35 erasmuswithoutpaper.eu 
 

https://usosadm.demo.usos.edu.pl/usosadm/
https://usosadm-hei.demo.usos.edu.pl/usosadm/
https://usosadm-hei.demo.usos.edu.pl/usosadm/
https://usosadm-hei.demo.usos.edu.pl/usosadm/


University of Warsaw  
Enters name and SCHAC code of the new 

mobility partner  

36 erasmuswithoutpaper.eu 
 



University of 
Warsaw  

gets the rest of the 
institution data 

from the partner by 
calling 

Institutions API 
(data are copied to 

the appropriate 
fields) 

37 erasmuswithoutpaper.eu 
 



University of 
Warsaw 

displays all 
obtained 

factsheets in 
the web portal 

for students 
and staff 
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University of 
Warsaw gets 
units of the 

partner HEI by 
Organizational  

Units API.  
Only units which 

participate in 
the mobility are 

copied. 

39 erasmuswithoutpaper.eu 
 



University of 
Warsaw enters 
details of the 

bilateral 
agreement 

40 erasmuswithoutpaper.eu 
 



University of Warsaw notifies the partner that the 
draft agreement is ready by calling IIA CNR API 

(Interinstitutional Agreement Change Notification 
Request) 

41 erasmuswithoutpaper.eu 
 



HEI receives notification, gets agreement data from UW 
by calling IIA API (no need to enter this data by hand) 

42 erasmuswithoutpaper.eu 
 



University of Warsaw nominates a student for outgoing 
mobility at HEI under the newly signed agreement 
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University of Warsaw informs the partner about new 
nominations or changes in nominations by calling 

Outgoing Mobility CNR API 

44 erasmuswithoutpaper.eu 
 



HEI receives  notification, gets student data from UW by 
calling Outgoing Mobility API 

45 erasmuswithoutpaper.eu 
 



HEI can copy data which should be stored in the local 
system (no need to enter data by hand) 

46 erasmuswithoutpaper.eu 
 



HEI at the end of the mobility generates ToRs for 
incoming students and notifies the partner (ToR CNR 

API) 

47 erasmuswithoutpaper.eu 
 



University of Warsaw receives notification and then 
downloads ToR to the local system (Incoming Mobility ToR 

API) 

48 erasmuswithoutpaper.eu 
 



Other scenarios and APIs 

• Sharing new versions of factsheets. 

• Approval/rejection of nominations. 

• Changes in nominations. 

• Learning agreements – all parts . 

• Confirmation of the arrival and departure dates  

grants. 

• Digitally signed Transcript of Records (XML and PDF). 

• Mail notifications as a supplement to Change 

Notification Requests. 

• Greater process automation. 

49 erasmuswithoutpaper.eu 
 



Przesyłanie danych w postaci elektronicznej 

Projekt EMREX 

• Projekt realizowany w latach 2015-2017, ale partnerzy nadal 

działają i sieć użytkowników rośnie. 

• Zakres danych – zawartość karty okresowych osiągnięć (w 

przyszłości także suplement do dyplomu). 

• To student inicjuje transmisję danych – loguje się w 

macierzystym systemie, jest przekierowywany do punktu 

centralnego w kraju partnerskim (lub do uczelni partnerskiej), 

loguje się, wskazuje oceny, które chce pobrać, oceny (XML i 

PDF) trafiają do systemu w uczelni macierzystej. 

• W Polsce jest użyteczny także dla mobilności w ramach 

programu MOST. 
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ERASMUS+ 

Field trial on the impact of enabling 

easy mobility on recognition of external 

studies 
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EMREX in action 
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Student Robert  

from  

the University of 

Warsaw  

spent  

summer semestr 

2016  

in  

the Arctic University 

of Norway 



Student returns home after the last exam, no need to wait for the 

paper version of the transcript of records. At some moment student 

signs in to the student portal of the University of Warsaw. 
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Student clicks blue button  
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Chooses Norway 



Student signs 

in using 

central 

authorization 

service in 

Norway 
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Student is admitted to the Central Registry of student 

results in Norway, can see his achievements 
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Students confirms, chooses green button             

57 



and is back home, in Warsaw, with the list of courses ... 
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and the signed transcript of records which – according 

to law – is equivalent to the paper version signed by 

hand 
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ERASMUS+ 

Sign in 

ELMO (XML + PDF) 

Student returning home to Polish HEI with USOS from 

another Polish HEI with USOS can easily retrieve his 

achievement data electronically 

How EMREX works in Poland? 
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Warsaw (sending institution) Poznań (receiving institution) 

Sign in 

SMP NCP 



ERASMUS+ 

Transcript of records as seen in 

student’s office 

61 



ERASMUS+ 

Transcript of records as seen in 

student’s office 

62 



63 

EMREX-ELMO XML 



• Prosty formularz do eksportowania danych do pliku w postaci CSV. 

• Diagramy i statystyki mogą być wygenerowane na podstawie pliku 

w dowolnym narzędziu (nawet w Excelu). 

• Dane mogą być wykorzystane do różnych celów: 
• Tabele rozkładu ocen w narzędziu Egracons. 

• Diagramy na potrzeby suplementu do dyplomu. 

• Wybór danych – wiele opcji: 
• Wybór okresu czasu (początkowy i końcowy rok akademicki). 

• Wybór przedmiotów na podstawie 

• Kodu ISCED-F przedmiotu. 

• Kodu Erasmus przedmiotu. 

• Dziedziny wiedzy programu studiów. 

• Wybór skali ocen (czy uwzględniać ZAL?). 

• Wybór protokołów (wszystkie, tylko końcowe). 

Konwersja ocen 



Eksport 

danych z 

USOS 



Format danych dla narzędzia 

Egracons 

66 



Wgrywanie rozkładu ocen do Egracons 



Konwersja ocen w Egracons 
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Porównanie rozkładów ocen 
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BA, rok 2013 

Różne kategorie ISCED (najwyższy poziom) 
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MA, rok 2013 

Różne kategorie ISCED (najwyższy poziom) 
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BA, różne okresy czasu 

02xx   Arts and humanities 
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MA, różne okresy czasu 

02xx   Arts and humanities 
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BA, różne okresy czasu 

05xx   Natural sciences, mathematics and statistics 
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MA, różne okresy czasu 

05xx   Natural sciences, mathematics and statistics 
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Obserwacje i wykorzystanie 

• Widać różnice pomiędzy: 

• Poziomem studiów: BA, MA (lepsze oceny na poziomie MA, za dużo bardzo 

dobrych ocen?). 

• Kategorii ISCED (gorsze oceny w social sciences, journalism, business and 

administration, law niż w education, arts and humanities, ICT). 

• Co jest powodem różnic: studenci, wykładowcy, kultura oceniania? 

• Nie ma dużej różnicy w danych uzyskanych dla różnych okresów czasu: 

2013, 2012-2013, 2011-2013, 2010-2013, 2009-2013. 

• Zadania: 

• Przygotowanie diagramów na potrzeby suplementu do dyplomu. 

• Generowanie suplementu do dyplomu z USOS z dołączonym diagramem (od 

roku akademickiego 2017-2018) 

• Automatyczna konwersja ocen przy przesyłaniu danych w postaci 

elektronicznej (projekty  EMREX i Erasmus Without Paper). 
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Dalsze losy Egracons, EMREX, EWP 

 Integracja 

 Wspólna platforma usług dla systemów informatycznych szkolnictwa 

wyższego i wspólny rejestr usług. 

 Automatyczna konwersja ocen w projektach EMREX i EWP (przy 

użyciu usług sieciowych Egracons). 

 Integracja z innymi projektami centralnymi (OLA, ESC, Erasmus App). 

 Integracja z Mobility Tool+. 

 Lepsza integracja wymiany elektronicznej w ramach 

lokalnych procesów biznesowych. 

 Rozszerzenie zakresu przekazywanych danych. 

 Uruchomienie Centrum Kompetencji. 
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 Końcowe refleksje 

1. Pierwszym krokiem w kierunku udanej integracji jest gromadzenie danych w 

postaci elektronicznej. 

2. Coraz więcej uczelni daje studentom dostęp do elektronicznie podpisanych 

dokumentów nawet po opuszczeniu uczelni. Zostawiajmy takim studentom 

aktywne konto dostępowe. 

3. Wyzwania 

1. Bezpieczeństwo przesyłania danych. 

2. Poufność. 

3. Uzgodnienie semantyki danych. 

4. Dostosowanie procesów. 

5. Budowanie konektorów podłączających lokalny system do sieci partnerów.  

4. Cyfrowe podpisywanie dokumentów. 

5. Całkowita rezygnacja z przesyłania danych w postaci papierowej i 

gromadzenia papierowych dokumentów. 

6. Mogą być potrzebne zmiany w prawie (wymogi programów mobilnościowych).  



Użyteczne odnośniki 

• Strona domowa projektu USOS: http://usos.edu.pl  

• Strona domowa projektu Erasmus Without Paper 

http://erasmuswithoutpaper.eu  

• Spotkanie interesariuszy projektu EWP w Porto (wideo 3 min 21 

sekund)  

• Strona domowa projektu EMREX: http://emrex.eu 

• Reakcja studentów na EMREX (wideo 1 min 43 sek) 

• Strona domowa projektu Egracons: http://egracons.eu 

• http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I101940 

(wideo 3 minuty) 

• Narzędzie do konwersji ocen Egracons: https://develop-

egracons.rhcloud.com 
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http://usos.edu.pl/
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https://tv.up.pt/videos/izemhahw/embed?t=0
http://emrex.eu/
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http://egracons.eu/
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I101940
https://develop-egracons.rhcloud.com/
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Pytania ? 
EWP project is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.  

In Poland it is also co-financed by the Polish Ministry of Science and Higher Education from the funds 
allocated in the years 2018-2019 for science, granted to international co-financed projects. 

IRK dla studiów częściowych powstaje w ramach projektu „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu 
Warszawskiego związanych z edukacją”. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Jego wartość to ponad 4 mln 
złotych. Projekt realizowany jest w latach 2016-2019. 


