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Plan prezentacji 

1. O czym nie będzie mowy: system finansowo-księgowy, system 

kadrowy (UW jest w trakcie wdrażania SAP). 

2. O czym będzie mowa: 

1. Współpraca uczelni (MUCI). 

2. Rekrutacja kandydatów (IRK, KReM, Informator ECTS). 

3. Zarządzanie tożsamością (CAS, SSO, federacja, PIONIER-Id). 

4. Obsługa toku studiów (USOSadm). 

5. Studenci i nauczyciele akademiccy (USOSweb). 

6. Wymiana studencka (USOS-BWZ, USOSweb-Wymiana, IRK-MOST). 

7. Dyplomy (USOS-Dyplomy, APD, CRBD, OSA). 

8. Jakość studiów (USOSweb-Ankiety, Ankieter). 

9. Sprawozdawczość (GUS, POL-on, UW). 

10. Integracja serwisów (Migrator, USOS API). 

11. Zarządzanie zasobami (Planista, SRS, USOS-Pensum, EVA). 



Integracja 

Główne motywy 

Dane wprowadzane tylko raz 

Przepływ danych 

Grafika: http://infoklinika.pl/infoklinika.pl/uslugi/oferowane-ulslugi/integracja 

Współpraca 

Jakość danych 
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Część I 

Współpraca uczelni 

MUCI 
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Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyczne 

1. Systemy informatyczne UW do obsługi toku studiów 

powstają w ramach współpracy uczelni zrzeszonych w 

MUCI (konsorcjum powołane do życia na Konferencji 
Rektorów Uniwersytetów Polskich w 2001 roku). 

2. MUCI (http://muci.edu.pl) zrzesza obecnie ponad 40 

uczelni. 

3. Główne projekty MUCI: 
1. USOS (http://usos.edu.pl) 

2. KReM (https://krem.uw.edu.pl)   

3. Biuro karier (http://biurokarier.edu.pl) 

4. OSA (http://osaweb.pl)   
 

 

 

 

http://muci.edu.pl/
http://usos.edu.pl/
https://krem.uw.edu.pl/
http://biurokarier.edu.pl/
http://osaweb.pl/




1. MUCI jest organizacją non-

profit. 

2. Uczelnie płacą składki, które 

w całości idą na wytwarzanie 

oprogramowania. 

3. Do konsorcjum może 

przystąpić każda uczelnia. 

4. USOS jest wytwarzany na 

Wydziale Matematyki, 

Informatyki i Mechaniki UW. 

5. USOS powstaje przy 

wykorzystaniu technologii 

open-source. 

6. Tylko baza danych, na której 

stoi USOS, jest produktem 

komercyjnym (Oracle). 

7. Małe uczelnie mogą korzystać 

z wersji darmowej Oracle 

Express. 

8. UW oferuje USOSw chmurze 

małym uczelniom 

województwa mazowieckiego. 
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Część II 

Rekrutacja kandydatów na studia 

KReM, IRK, Informator ECTS 
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Krajowy Rejestr Matur 

1. KReM to serwis ogólnopolski, może z niego – za darmo – 

skorzystać dowolna uczelnia w Polsce. Działa od 2006 roku. 

2. Dane dostarczają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (jest ich 

w Polsce 8). 

3. Umowy na korzystanie z KReM podpisało do tej pory 101 

uczelni. 

4. Maturzysta wyraża zgodę na przekazanie wyników (ponad 95%). 

5. OKE wgrywa plik z danymi maturzystów – po każdym egzaminie 

maturalnym. 

6. Uczelnia wgrywa plik z PESEL-ami swoich kandydatów na studia 

i pobiera plik z ich danymi (lub wywołuje usługi sieciowe). 

7. Dane to: wyniki egzaminów maturalnych (kod egzaminu, liczba 

punktów), szkoła średnia, numer świadectwa maturalnego, 

olimpiady przedmiotowe. 
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1. Kluczowym aspektem przy 

budowaniu i utrzymaniu 

systemu było bezpieczeństwo 

danych. 

2. System działa praktycznie 

bezkosztowo. 

3. Oprogramowanie wykonali 

magistranci UW. 

4. Od kilku lat nie było potrzeby 

wykonywania zmian w 

oprogramowaniu. 

5. Zgodnie z Ustawą 

funkcjonalność KReM-u od 2012 

roku powinien zapewniać 

System Informacji Oświatowej 

(SIO) Ministerstwa Edukacji. 
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Internetowa Rekrutacja Kandydatów 

1. Każda uczelnia ma własną instalację IRK, choć oprogramowanie 

może obsłużyć wiele uczelni w jednej instalacji (brak woli 

politycznej dla centralnej rekrutacji kandydatów na studia w 

Polsce). 

2. Tych instalacji jest w Polsce 27. 

3. Funkcjonalność: 

1. Katalog studiów. 

2. Integracja z KReM-em i ePUAP-em. 

3. Formuły egzaminacyjne (kierunek studiów  przedmioty maturalne + 
egzaminy, opłaty) i kwalifikacyjne (wyniki matury + egzaminów  
miejsce na liście). 

4. Listy priorytetowe i automatyczna kwalifikacja. 

5. Obsługa płatności masowych. 

6. Obsługa zdjęć na potrzeby Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. 

7. Korespondencja seryjna, raporty, statystyki, powiadomienia mailowe. 

8. Kompleksowa zdalna obsługa kandydata. 
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Informator ECTS 

1. Wymagany przez Proces Boloński. 

2. Dane z trzech źródeł 

1. IRK – katalog studiów (oferta uczelni). 

2. USOS – katalog przedmiotów, plan studiów. 

3. Dane ogólne wprowadzane bezpośrednio do Informatora przez 

interfejs webowy. 

3. Siatki planu studiów generowane na podstawie definicji 

wymagań programu studiów w USOS. 

4. Możliwość ręcznego poprawienia siatki (specjalny edytor 

siatek). 

5. Interfejs administratora 

1. Pozwala śledzić procent wypełnienia informatora (sprawdza spełnienie 

wymagań ECTS Label). 

2. Wskazuje źródło danych. 

3. Liczne wykresy zbudowane przy użyciu Google Analytics . 
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Część III 

Zarządzanie tożsamością 

CAS, SSO, federacja, PIONIER-Id 
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Zarządzanie tożsamością 

1. Uwierzytelnianie (ang. authentication) – weryfikowanie 
tożsamości osoby ubiegającej się o dostęp do zasobów. 

2. Autoryzacja (ang. authorization) – proces określania rodzaju 
dostępu przyznawanego użytkownikowi. 

3. Zarządzanie tożsamością – zarządzanie prawami dostępu do 
zasobów informacyjnych, czyli: 

1. procedury określające kto może mieć dostęp do 
zasobów informacyjnych oraz co może z tymi zasobami 
zrobić oraz 

2. systemy nadzorujące realizację tych ustaleń. 

4. Zakres dostępu powinien być minimalny, ale zarazem 
wystarczający do pełnienia wyznaczonych obowiązków. 

5. Zarządzanie dostępem – procesy i technologie służące do 
sterowania i monitorowania dostępem do chronionych 
zasobów; obejmuje uwierzytelnianie, autoryzację, zaufanie i 
audyt bezpieczeństwa. 
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Systemy uczelniane wymagające  
uwierzytelniania i autoryzacji  

1. USOSweb – system informacyjny dla studentów i nauczycieli 
akademickich (może być kilka instalacji). 

2. UL – system rejestracji żetonowej na zajęcia oferowane centralnie 
(lektoraty, WF, egzaminy z języków obcych). 

3. APD – Archiwum Prac Dyplomowych. 

4. SRS – System Rezerwacji Sal. 

5. Ankieter. 

6. Platforma zdalnego nauczania (oparta na Moodle). 

7. Centralne serwery pocztowe (studenci, nauczyciele akademiccy, 
administracja). 

8. Systemy biblioteczne (wypożyczalnia książek, czasopisma on-line), 

MSDN. 

9. Sieć bezprzewodowa. 

10. Portal centralny, portale wydziałów, instytutów, grup badawczych. 

11. Inne systemy informacyjne (np. wiki, fora dyskusyjne). 

12. Systemy komputerowe (laboratoria). 
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Zarządzania tożsamością na UW 

1. Centralna baza danych o użytkownikach. Na UW tę rolę pełni Active 

Directory (implementacja protokołu LDAP firmy Microsoft), na innych 

uczelniach jest używany OpenLDAP (darmowa implementacja protokołu 

LDAP). 

2. Dane do bazy są przekazywane na bieżąco z centralnej bazy do obsługi 

toku studiów USOS (o tym więcej za chwilę). 

3. Centralny Serwer Uwierzytelniania zapewniający usługę pojedynczego 

logowania (SSO) i implementujący protokół CAS (ang. Central 

Authorization Service). Zapleczem dla CAS jest centralna baza danych o 

użytkownikach. 

4. Zalety: 

1. Wygoda – jednokrotne wprowadzenie danych konta daje dostęp do wszystkich 

serwisów. 

2. Bezpieczeństwo – dane umożliwiające zalogowanie są przekazywane do 

jednego miejsca i tam są weryfikowane, logowanie do wszystkich serwisów 

odbywa się na tej samej stronie, w ten sam sposób. 

3. Prostota – prosto rozszerza się tę usługę na kolejne serwisy.  



29 

Autoryzacja – Okno logowania 



30 

Autoryzacja – serwisy dostępne poprzez CAS 
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USOSweb Wydziału MIM 

Portal Wydziału MIM 

Portal informacyjny dla studentów UW 
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Autoryzacja 

 Powstają role tworzone automatycznie przez widoki założone na bazie centralnej USOS. 

Role są migrowane automatycznie raz dziennie do bazy danych o użytkownikach. Polityka 

dostępu jest realizowana na poziomie aplikacji, a nie USOS. 

 Przykładowe role: 

 Pracownik etatowy 

 Pracownik nieetatowy 

 Absolwent 

 Doktorant 

 Student studiów stacjonarnych, niestacjonarnych wieczorowych, niestacjonarnych 

zaocznych 

 Inne przykładowe role użyteczne przy definiowaniu uprawnień do serwisów 

uczelnianych: 

 członek senatu 

 członek Rady Wydziału, Instytutu 

 członek komisji rektorskiej, wydziałowej 

 członek koła naukowego 

 członek samorządu studenckiego 

 studenci uczestniczący w wymianie zagranicznej 
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Podsumowanie 

 

 Podstawowe cechy wygodnego mechanizmu uwierzytelniania i 
autoryzacji: 

 użytkownik ma jedno konto dostępowe do wszystkich serwisów, 
loguje się jeden raz, żeby uzyskać dostęp do wszystkich, 

 dane o kontach i rolach są wprowadzane w jednym miejscu i 
dystrybuowane wszędzie tam, gdzie są potrzebne, 

 aktualizacja kont i ról odbywa się automatycznie, 

 w razie problemów można użytkownika obsłużyć osobiście blisko 
jego miejsca pobytu. 

 Projektując system zarządzania tożsamością należy wziąć pod uwagę: 

 koszt zarządzania danymi, 

 koszt aktualizowania danych, 

 koszt dystrybuowania danych. 

 Są dostępne narzędzia darmowe i komercyjne. 



Federacyjne zarządzanie tożsamością  

MOST – Program Mobilności Studentów 

Program Mobilności Studentów MOST jest formą studiowania, prowadzoną od ponad 

dziesięciu  lat przez uczelnie – strony Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia. Opiera 

się na zasadach,  jakie obowiązywały przy wyjazdach w ramach Programu Erasmus. 

Koordynatorem MOST jest Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, działająca na 

zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. W programie uczestniczy 19 

polskich uniwersytetów. 

Rejestracja na wyjazdy od 2010 roku odbywa się centralnie. Część uczelni uczestniczy w 

federacyjnym zarządzaniu tożsamością.  

http://most.uka.uw.edu.pl 

http://most.uka.uw.edu.pl/


https://login.umk.pl/login  

https://login.uni.opole.pl/cas/login  

https://cas.amu.edu.pl/cas-server-
webapp-3.3.5/login  

https://login.umk.pl/login
https://login.uni.opole.pl/cas/login
https://cas.amu.edu.pl/cas-server-webapp-3.3.5/login
https://cas.amu.edu.pl/cas-server-webapp-3.3.5/login
https://cas.amu.edu.pl/cas-server-webapp-3.3.5/login
https://cas.amu.edu.pl/cas-server-webapp-3.3.5/login
https://cas.amu.edu.pl/cas-server-webapp-3.3.5/login
https://cas.amu.edu.pl/cas-server-webapp-3.3.5/login
https://cas.amu.edu.pl/cas-server-webapp-3.3.5/login


36 

PIONIER.Id 

 

 

1. Powstała formalnie Polska Federacja Zarządzania Tożsamością 
PIONIER.Id. Jest wspólnym działaniem członków Konsorcjum PIONIER. 

2. Już w formie pilotażowej była rozpoznawana przez kilku dostawców 
usług (SP) z obszaru sieci. 

3. Zadania operatora polegają na: 

1. koordynowaniu rozwoju Federacji PIONIER.Id w Polsce; 

2. prowadzeniu krajowego serwera metadanych Federacji na potrzeby  
członków i partnerów Federacji oraz współpracy międzyfederacyjnej; 

3. udziale w ciałach koordynujących międzynarodowy rozwój technologii i 
usług  Federacyjnego Zarządzania Tożsamością;  

4. reprezentowania Federacji PIONIER.Id w działaniach o charakterze  
międzyfederacyjnym. 

4. Operator  PIONIER.Id nie uczestniczy w procesach przetwarzania 
danych osobowych związanych z procedurami uwierzytelnienia i 
autoryzacji i nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne 
naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych mogących być 
wynikiem tych procesów. 
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Część IV 

Obsługa toku studiów 

USOSadm 
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System informatyczny do obsługi toku studiów 

1. Funkcjonowanie USOS na UW sankcjonuje Zarządzenie Rektora UW w 
sprawie wdrożenia centralnego systemu do obsługi toku studiów. 

2. Wiele zarządzeń dotyczących wdrożeń poszczególnych procesów, np.  
1. Elektroniczna immatrykulacja, 

2. Elektroniczne dyplomy, 

3. Zasady przyporządkowywania punktów ECTS przedmiotom, 

4. Przygotowanie oferty dydaktycznej, 

5. Prowadzenie studiów doktoranckich w USOS. 

3. Uwzględniony w Regulaminie Studiów, np.: 
1. Konto pocztowe w domenie uczelnianej, 

2. Elektroniczne podania, 

3. Rejestracja na zajęcia. 

4. Pełnomocnicy ds. USOS w jednostkach. 

5. Wsparcie centralnego działu IT (Dział Aplikacji Komputerowych). 

6. Portal informacyjny dla studentów. 

7. Lista dyskusyjna dla pracowników administracji. 
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Elektroniczna immatrykulacja 

1. Dane kandydatów importowane z IRK, z możliwością aktualizacji. 

2. Wpisanie na właściwy etap programu studiów. 

3. Przydzielenie numeru indeksu z puli centralnej. 

4. Przydzielenie uprawnień do serwisów webowych (przekazanie hasła 
z IRK do CAS). Nowo przyjęci studenci mogą jeszcze przed 
rozpoczęciem roku akademickiego uczestniczyć w rejestracji na 
zajęcia, składać podania o akademik i pomoc socjalną. 

5. Przydzielenie zasobów (konta pocztowego, żetonów do rejestracji).  

6. Pobranie zdjęcia (potrzebne do wydruku ELS i w serwisach 
webowych). 

7. Po zakończeniu procesu – wydruk zaświadczeń dla studentów i 
Księgi Albumów, dane uwzględniane w raportach dla Głównego 
Urzędu Statystycznego i eksportowane do centralnego systemu 
MNiSW (POL-on). 
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Immatrykulacja – w dziekanacie  



41 

Immatrykulacja – Księga Albumów  
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Elektroniczna Legitymacja Studencka 

1. Rozporządzenie MNiSW w sprawie wzoru legitymacji studenckiej. 

2. Zlecenia wydruku i kontrola danych wykonywane w jednostkach 
organizacyjnych UW. 

3. Wydruk w centralnej drukarni (specjalne drukarki i technologia). 

4. Na legitymacji drukowane są dane osobowe i zdjęcia z USOS.  

5. Wydruk na kartach stykowo-bezstykowych: 
1. Na chipie stykowym zapisywane są dane osobowe studenta (wymagane przez 

rozporządzenie). 

2. Chip bezstykowy (opcjonalny) wykorzystywany jako karta dostępu (np. w 
bibliotece, akademikach), w komunikacji miejskiej. 

6. Wydruk kodu kreskowego (dla bibliotek). 

7. Podpisywanie i przedłużanie ważności w dziekanatach. 

8. Rejestr wydanych ELS, certyfikatów, uprawnień. 

9. Wyszukiwanie osoby w USOS po numerze bezstykowym, stykowym. 
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Elektroniczna Legitymacja Studencka 
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Wzór ELS 
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Pomoc materialna 

1. Wnioski o pomoc materialną i miejsca w domach studenckich oraz o 
stypendia za wyniki w nauce studenci składają samodzielnie w 
USOSweb (o tym później). 

2. Studencka Komisja Stypendialna 
1. Rozpatruje podania. 

2. Podejmuje decyzje. 

3. Drukuje decyzje administracyjne.   

3. Naliczanie wysokości stypendiów odbywa się w dziekanatach 
1. Różne algorytmy stypendialne. 

2. Przy niektórych decyzjach wykorzystuje się rankingi budowane na podstawie 
osiągnięć studentów (także ocen). 

4. Po stronie dziekanatu i kwestury: 
1. Planowanie wydatków, rozliczanie wypłat. 

2. Kontrola poprawności dokonywanych wypłat. 

3. Eksport przelewów do systemu bankowego. 

4. Archiwizacja list stypendialnych. 

5. Raporty i sprawozdania (Główny Urząd Statystyczny, centralny 
system MNiSW POL-on). 
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Pomoc materialna 
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Studia 

1. Oferta dydaktyczna 
1. Przedmioty, realizowane treści programowe, literatura (po polsku i 

angielsku). 

2. Sposoby zaliczenia, punkty ECTS. 

3. Rodzaje i liczba godzin zajęć. 

4. Grupy, prowadzący, terminy, sale. 

2. Protokoły, oceny, średnie. 

3. Historia studiów: etapy, skreślenia, powtórzenia, warunki. 

4. Elektroniczne podania studenckie. 

5. Wymagania programów studiów 
1. automatyczne rozliczanie, 

2. indywidualne decyzje, 

3. podpięcia przedmiotów na poczet programów, 

4. zmienność wymagań w czasie. 

6. Decyzje administracyjne. 
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Studia – programy studiów  
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Studia – wymagania przedmiotowe 
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Studia – wymagania punktowe 
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Studia – decyzje  
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Studia – podpięcia 
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Studia – podania studenckie 
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Płatności za usługi edukacyjne 

1. Drukowanie umów ze studentami (wymóg ustawowy). 

2. Definiowanie cennika należności. 

3. Określenie systemu indywidualnych kont. 

4. Odsetki. 

5. Proponowanie należności, rozbicie na dostępne plany ratalne. 

6. Import plików z informacjami o wpłatach (wiele banków). 

7. Automatyczne rozliczanie wpłat z należnościami. 

8. Raporty: wpłaty, przeterminowane transakcje, nieopłacone 
należności i wiele innych. 
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Płatności za usługi edukacyjne 
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Część V 

Studenci i nauczyciele akademiccy 

USOSweb 



57 

USOSweb – wirtualny dziekanat 

1. Dla pracowników 
1. Polska i angielska wersja językowa. 

2. Plan zajęć, lokalizacja budynków na mapkach Google. 

3. Lista uczestników grup zajęciowych. 
4. Komunikowanie się z uczestnikami swoich grup zajęciowych i 

współprowadzącymi. 

5. Przechowywanie wyników przeprowadzonych sprawdzianów i 
przeliczanie ich na oceny końcowe z przedmiotów. 

6. Wystawianie ocen i zaliczeń, drukowanie i zatwierdzanie protokołów. 
7. Wgląd w ankiety dotyczące procesu dydaktycznego. 

8. Zarządzanie procesem kwalifikacji na wyjazdy w ramach programu 
ERASMUS. 

9. Opiniowanie podań studenckich 
10. i wiele innych 
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USOSweb – wirtualny dziekanat 

1. Dla studentów 
1. Polska i angielska wersja językowa. 

2. Plan zajęć, lokalizacja budynków na mapkach Google. 

3. Sprawdzanie uzyskanych ocen i zaliczeń. 

4. Uzupełnianie osiągnięć przedmiotowych i punktowych otrzymanych w 
ramach wyjazdów z programów ERASMUS, MOST. 

5. Łączenie (podpinanie) zaliczanych przedmiotów z realizowanymi 
programami studiów. 

6. Zapisywanie się na zajęcia i egzaminy według jednej z kilku 
dostępnych metod. 

7. Aplikowanie o wyjazd w ramach wymiany międzynarodowej. 

8. Składanie podań i monitorowanie przebiegu ich realizacji. 

9. Składanie wniosków o pomoc socjalną, akademiki. 

10. Wypełnianie ankiet dotyczących procesu dydaktycznego. 

11. Uzyskiwanie informacji o płatnościach za usługi edukacyjne, 
otrzymanej pomocy materialnej itp. 

12. Komunikowanie się z uczestnikami swoich grup zajęciowych i ich 
prowadzącymi 

13. i wiele innych. 
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Część VI 

Wymiana studencka 

USOS-BWZ, USOSweb-Wymiana, IRK-
MOST 
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Wymiana studencka 

1. Wsparcie informatyczne dla Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) 
1. Umowy między uczelniami partnerskimi. 

2. Źródła finansowania i budżety programów wymiany. 

3. Przyznawanie i wypłata stypendiów (przelewy bankowe). 

2. Wyjazdy studenckie (outgoing mobility) 
1. Aplikowanie i kwalifikacja w jednostkach (w USOSweb). 

2. Uzgadnianie porozumienia o programie zajęć (Learning Agreement) z 
koordynatorem ds. Erasmus. 

3. Wprowadzanie ocen po powrocie z wymiany. 

3. Przyjazdy studenckie (incoming mobility) 
1. Rekrutacja kandydatów (IRK-BWZ). 

2. Immatrykulacja studentów przyjeżdżających.  

3. Zlecanie ELS, kwaterowanie w domach studenckich, rejestracja na zajęcia, 
wydruk Karty przebiegu studiów (Transcript of Records) itp.  

4. Program mobilności studentów MOST – aplikowanie i kwalifikacja w 
centralnym serwisie IRK-MOST (aplikacja zbudowana na bazie IRK). 
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Umowy i warunki współpracy 



67 

Wyjazdy  
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Stypendia studenta zależnie od okresu i funduszu 
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Przyjazdy  
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Część VII 

Dyplomy 

USOS-Dyplomy, APD, CRPD 
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Dyplomy 

1. Pełny proces obsługi egzaminów dyplomowych został opisany w 
rozporządzeniu Rektora UW. 

2. Moduł Dyplomy w USOS 
1. Wprowadzanie danych pracy dyplomowej (autor, promotor). 

2. Egzaminy dyplomowe, komisja egzaminacyjna, protokół egzaminu. 

3. Obliczanie średniej ze studiów, pozostałe składowe oceny końcowej, 
wyznaczanie wyniku końcowego z uwzględnieniem wag i progów. 

4. Nadanie centralnego numeru dyplomu. 

5. Wydruk dyplomu z suplementem (dwie wersje językowe suplementu, sześć – 
dyplomu). 

3. Rektor podpisuje jedynie dyplomy z dołączoną metryczką 
wydrukowaną z USOS, poświadczającą zarchiwizowanie pracy. 

4. Archiwum Prac Dyplomowych (APD) 
1. Katalog prac dyplomowych, w podziale na jednostki, kierunki i typy dyplomów. 

2. Archiwum elektronicznych wersji prac dyplomowych (w formacie PDF). 

3. Recenzowanie prac. 

4. Integracja z Osą (praca przed obroną) i CRPD (praca po obronie). 

5. Centralne Repozytorium Prac Dyplomowych (system MNiSW). 
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Dyplomy – wydruk dyplomu 
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Dyplomy – suplement, wersja angielska 
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Dyplomy – Księga Dyplomów 
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Dodatkowe funkcjonalności APD 

1. Automatyczne znakowanie stron pracy w celu automatyzacji rozpoznawania czy 

elektroniczna wersja pracy złożona w APD jest zgodna z wersją papierową  

(dziekanat sprawdza zgodność dla losowo wybranych stron). 

2. Wsparcie dla składania przez doktorantów oświadczenia w sprawie udzielenia 

uczelni licencji Creative Commons na udostępnienie pracy doktorskiej w 

repozytorium o otwartym dostępie. Na UW: https://depotuw.ceon.pl/  

3. Dane z kilku polskich uczelni (z listopada 2013): 

1. UJ:      50 000 prac dyplomowych od 2010 roku (łącznie 77 GB) 

2. UMK:  34 728 prac dyplomowych od 2009 roku (łącznie 72 GB) 

3. UW:    99 246 prac dyplomowych od 2004 roku (łącznie 196 GB) 

4. Integracja z innymi repozytoriami: 

1. Repozytoria o otwartym dostępie (APD  DepotUW) 

2. Systemy antyplagiatowe (APD  OSA, CRPD  OSA) 

3. Centralne Repozytorium Prac Dyplomowych (APD  CRPD) 

5. Do integracji jest wykorzystywany ten sam protokół: OAI-PMH 

https://depotuw.ceon.pl/


Wprowadzone nowelizacją 
Ustawy, która weszła w 
życie 1.10.2014. 

Uczelnie mają obowiązek 
przekazywać obronione 
prace (wstecznie od 
2006 roku). 

Ekran ilustruje wersję 
testową (CRPD 
automatycznie pobiera 
dane z 
zarejestrowanych 
repozytoriów 
uczelnianych). 

CRPD będzie udostępniać 
zgromadzone prace do 
porównań 
zarejestrowanym 
systemom 
antyplagiatowym (takim 
jak OSA). 



84 

 

 

Część VIII 

Jakość studiów 

USOSweb-Ankiety, Ankieter 
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Ankietowanie zajęć 

1. Uczelnia jest zobligowana ustawowo do prowadzenia działań mających na 
celu poprawę jakości kształcenia. 

2. Na UW jest to zadanie PEJK (Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia). 

3. Moduł Ankiety w USOSweb 

1. Ankiety do zajęć i ogólne. 

2. Pytania do przedmiotów, typów zajęć, ogólne. 

3. Definiowalna skala odpowiedzi. 

4. Komentarze tekstowe. 

5. Definiowalny zakres widoczności wyników ankiet w USOSweb. 

6. Aplikacja Ankieter 

1. Wzór ankiety w XML. 

2. Możliwość pobrania wyników ankiety w formacie SPSS. 

3. Logowanie  przez CAS lub tokeny. 

4. Badania panelowe. 

7. Pobieranie wyników ankiet studenckich do aplikacji EVA (Ewaluacja 
Pracowników). 

8. Badanie losów absolwentów – metodologia opracowana przez PEJK weszła 
do Ustawy jako zadanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
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 Monitorowanie losów absolwentów 

Badania PEJK UW 

1. Badanie „Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z 

wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych” zrealizowała Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW, 

która w kwietniu 2011 r. wygrała przetarg Instytutu Badań Edukacyjnych, 

działającego pod auspicjami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Program 

współfinansowała Unia Europejska. 

2. Instytut Badań Edukacyjnych będzie udostępniał narzędzie opracowane przez 

zespół PEJK UW innym szkołom wyższym. 

3. Badanie PEJK UW składa się z kilku etapów.  

1. Baza instytucji (IRK, USOS, ZUS) 

2. Wywiady indywidualne (76 osób) i grupowe (20 zespołów) 

3. Ankiety online (badania panelowe) 

4. Opracowania naukowe o sytuacji absolwentów 

4. Raport został przedstawiony 17 lutego 2014 r. Wynika z niego, że większość 

absolwentów nie ma problemów ze znalezieniem stabilnego zatrudnienia. 

5. Komplet informacji: http://www.uw.edu.pl/ksztalcenie/start-na-rynku-pracy/  

http://www.uw.edu.pl/niemal-pewna-praca-po-uw-sa-na-to-dowody/
http://www.uw.edu.pl/ksztalcenie/start-na-rynku-pracy/
http://www.uw.edu.pl/ksztalcenie/start-na-rynku-pracy/
http://www.uw.edu.pl/ksztalcenie/start-na-rynku-pracy/
http://www.uw.edu.pl/ksztalcenie/start-na-rynku-pracy/
http://www.uw.edu.pl/ksztalcenie/start-na-rynku-pracy/
http://www.uw.edu.pl/ksztalcenie/start-na-rynku-pracy/
http://www.uw.edu.pl/ksztalcenie/start-na-rynku-pracy/
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 Monitorowanie losów absolwentów 

Ankieter umożliwia: 
1. Dostęp do ankiety za pomocą tokenów (absolwenci 

tracą możliwość logowania poprzez CAS) 

2. Rozsyłanie powiadomień do grup respondentów 

3. Rozsyłanie kolejnych powiadomień 

4. Rozsyłanie powiadomień do respondentów, którzy 
wypełnili poprzednią ankietę 

5. Badania panelowe – zbiór ankiet następujących po 
sobie w ustalonej kolejności, dostępnych dla tej samej 
grupy respondentów, umożliwiających odwoływanie 
się w kwestionariuszu do odpowiedzi udzielonych 
przez respondenta w poprzednich ankietach badania. 

Do ankietowania on-line wykorzystuje się aplikację 

webową Ankieter 
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 Monitorowanie losów absolwentów 

Studenci kończący 

studia wypełniają 

elektroniczną 

obiegówkę – 

wyrażają zgodę na 

udział w badaniu 

losów 

absolwentów, 

zostawiają swój 

prywatny adres 

email do kontaktu 
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Część IX 

Sprawozdawczość 

GUS, POL-on, UW 
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Sprawozdawczość 

1. Uczelnia ma obowiązek przekazywania danych: 
1. dotyczących studiów, studentów, pracowników do 

Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), 

2. dotyczących studiów, studentów, pracowników 
(także listy imienne) do systemu POL-on MNiSW, 

3. dotyczące wymiany międzynarodowej do Dyrekcji 
Generalnej EAC 
(https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility). 

2. W przyszłości GUS będzie pobierał dane z POL-
on. 

3. Uczelnia potrzebuje wielu danych na własne 
potrzeby, np. : 

1. księga albumów i dyplomów, 

2. lista prac dyplomowych, opiekunów, 
promotorów, recenzentów, 

3. realizacja pensum dydaktycznego pracowników, 

4. wykorzystanie powierzchni sal dydaktycznych. 

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
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Sprawozdawczość – GUS S-10 studenci  
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Sprawozdawczość – GUS S-10 studenci 
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Sprawozdawczość – GUS S-12 pracownicy  
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Część X 

Integracja serwisów 

Migrator, USOS API 
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1. Typowe aplikacje dostępne w środowisku uczelni wyższej: 
1. System internetowej rekrutacji kandydatów. 

2. System typu dziekanat dla uczelnianej administracji. 

3. Aplikacje dla studentów i pracowników (wirtualny dziekanat). 

4. Informator o studiach dla kandydatów na studia, studentów z zagranicy i z 
innych uczelni (informator ECTS). 

5. Platforma do zdalnego nauczania (e-learning). 

6. Programy pocztowe, system biblioteczny. 

7. Portale uczelni i jej jednostek. 

8. Centralny System Uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem. 

2. Dane mają być wprowadzane tylko w jednym miejscu, ale są potrzebne 
w wielu ... 

3. Konieczny jest przepływ danych między wieloma różnymi aplikacjami i 
w różnych kierunkach, na przykład: 

1. Z IRK i USOS do Informatora ECTS. 

2. Między USOS a USOSweb, USOS API, UL, Ankieterem, Moodle. 

3. Z USOS do CAS + LDAP, BUW, portali. 

4. Z baz danych USOS różnych uczelni do bazy danych biurokarier.edu.pl. 

Systemy informatyczne na uczelni wyższej 
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1. Migrator – narzędzie do synchronizacji bazy danych USOS z 

lokalnymi bazami aplikacji webowych. 

1. Porównuje i synchronizuje dane zmienione od ostatniej migracji, czyli 

działa przyrostowo. 

2. Prosta konfiguracja – definicja uzgadnianych tabel. 

3. Jeśli dane mają być przenoszone w obu kierunkach, to po stronie bazy 

satelitarnej wymagane jest logowanie operacji, których efekty mają być 

przeniesione do bazy centralnej. 

4. Wymaga sterowników do obsługi wspieranych baz danych (obecnie: 

Oracle, PostgreSQL, MySQL, MS SQL). 

5. Uruchamiany z częstotliwością zależną od potrzeb serwisu. 

6. Szybkość działania zależy od ilości migrowanych danych, może być rzędu 

1-5 minut  bądź 15-40 minut. 

7. Wszystkie wykonywane operacje są szczegółowo logowane. 

8. Sprawdza się bardzo dobrze jako narzędzie integracji z systemami 

wewnętrznymi i zewnętrznymi (np. ERP, systemy biblioteczne, systemy 

do zdalnego nauczania). 

Narzędzia integracji w projekcie USOS  



Przepływ danych miedzy USOS a aplikacjami stowarzyszonymi przy wykorzystaniu Migratora. 
(źródło: praca mgr K. Szarek, UW 2013) 

 

 



Wpływ daty modyfikacji na liczbę migrowanych wierszy 
podczas drugiego etapu synchronizacji  

(źródło: praca mgr W. Rygielskiego, UW 2007) 
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1. USOS API – serwer i zestaw metod (API) dających dostęp do 

danych zawartych w bazie systemu USOS. 

1. Daje dostęp do danych aplikacjom posiadającym „klucz 

administracyjny” lub wymagającym uwierzytelnienia użytkownika.  

2. Używana przez aplikacje USOS i przez aplikacje zewnętrzne (np. 

mobilne pisane przez zewnętrznych dostawców). 

3. Zapewnia zgodność wstecz – bardzo ważna cecha z punktu widzenia 

zewnętrznych dostawców oprogramowania. 

4. Dostępny publicznie pod adresem: 

https://usosapps.uw.edu.pl/developers/api/  

5. Odnotowany na: http://www.programmableweb.com/api/usos  

2. A w przyszłości też 

1. System powiadomień o zdarzeniach. 

2. Korporacyjna szyna danych. 

Narzędzia integracji w projekcie USOS  

https://usosapps.uw.edu.pl/developers/api/
http://www.programmableweb.com/api/usos
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Specyfikacja 

metody 
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Część XI 

Zarządzanie zasobami 

Planista, SRS, USOS-Pensum, EVA 
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Planista 

1. Aplikacja desktopowa na platformę Windows lub Linux 
wspomagająca układanie planu zajęć na dowolny tydzień roku 
kalendarzowego (zajęcia nieregularne).  

2. Z panelu dostępnych jest wiele opcji. Plan zajęć można oglądać na 
siatce standardowej lub odwróconej, dla konkretnej sali, 
prowadzącego zajęcia, grupy przedmiotów.  

3. Konflikty w planie są automatycznie wykrywane i zgłaszane. 

4. Planista operuje na tym samym zestawie danych co System 
Rezerwacji Sal (SRS). 

5. Wpisywanie do systemu wszystkich zmian w planie ma kluczowe 
znaczenia dla: 

1. Studentów i pracowników, którzy mają dostęp jedynie do planu w postaci 
elektronicznej. 

2. Użytkowników SRS, którzy muszą polegać na informacji dostępnej webowo 
składając rezerwacje. 

3. Raportu z wykorzystania sal na uczelni. 

4. Komercyjnego udostępniania (i rozliczania) sal. 
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1. Serwis służący do rezerwowania sal w skali uczelni.  

2. Pozwala na efektywne zarządzanie wykorzystaniem 
pomieszczeń dydaktycznych, a także kosztami związanymi z 
ich wynajmem.  

3. Najważniejsze funkcje:  
1. możliwość oglądania na grafiku zajęć cyklicznych rozbitych na 

spotkania w kolejnych tygodniach, 

2. mechanizm wyszukiwania konkretnych zajęć lub wolnych sal o 
zadanych atrybutach (pojemność, wyposażenie), 

3. możliwość składania rezerwacji sal i definiowania wydarzeń 
niecyklicznych, 

4. nadawanie uprawnień użytkownikom (studenci mogą wyszukiwać 
wolne sale, pracownicy mogą składać rezerwacje, planista może 
obsługiwać zgłoszenia), 

5. możliwość eksportowania poszczególnych planów zajęć do formatu 
PDF. 

4. Raport wykorzystania sal dydaktycznych w skali uczelni. 

System Rezerwacji Sal (SRS) 
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Część XI 

Zarządzanie zasobami 

Planista, SRS, USOS-Pensum, EVA 
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1. Współpraca uczelni pozwala racjonalizować koszty IT, ujednolicać 

procedury i dokumenty w skali kraju. 

2. Centralna baza danych ułatwia zarządzanie danymi w uczelni.  

3. Dane powinny być wprowadzane tylko raz, w miejscu, w którym 

powstają, i przekazywane tam, gdzie są potrzebne. 

4. Integracja systemów dziedzinowych jest właściwych rozwiązaniem 

problemu przepływu danych. 

5. Należy na co dzień dbać o jakość danych, wdrażać procedury 

projakościowe.  

6. Dobre dane gromadzone przez lata są podstawą strategicznego 

zarządzania uczelnią. 

7. Dla właściwego funkcjonowania systemów informatycznych na uczelni 

konieczne jest wsparcie władz i podstawy prawne. 

8. Wkrótce ruszą projekty europejskie mające na celu przesyłanie danych 

w postaci elektronicznej między uczelniami (Erasmus Without Paper). 

 

 

Uwagi końcowe 


