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Plan wystąpienia

10:00 – 10:40
Współpraca międzynarodowa na polskich 
uczelniach
Wsparcie informatyczne dla biur Współpracy z 
Zagranicą i wydziałowych koordynatorów ds. 
wymiany
Przykład: USOS i USOSweb
Podsumowanie
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Polska w Europie

Polska w Europie:
1 maja 2005 – członek Unii Europejskiej

Polskie uczelnie w Europie:
1999 – podpisanie deklaracji Bolońskiej 
Współpraca międzynarodowa w ramach 
programów LLP-Erasmus, Erasmus-Mundus czy 
Leonardo da Vinci
Wymiana międzynarodowa studentów i 
pracowników (studia częściowe, staże)
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Wymiana międzynarodowa w Polsce

Źródło: Mobility Barometer, Education Int. & European Students Union
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Współpraca międzynarodowa na Uniwersytecie 
Warszawskim w roku 2007/2008

Liczba partnerów w programie Erasmus: 345
Liczba umów w ramach programu Erasmus: 1500
Liczba studentów wyjeżdżających: 

studia częściowe: 1200
staże: 70

Liczba studentów przyjeżdżających: 450
Liczba wyjeżdżających nauczycieli akad.: 215
Liczba pracowników wyjeżdżających na staż: 175
Budżet programu Erasmus (tylko stypendia i 
granty): 2.786.457 €

Liczby rosną z każdym rokiem!
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Czy realizacja tych zadań 
jest możliwa bez wsparcia

informatycznego?
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Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) w UW: 
15 pracowników
Początki: arkusz kalkulacyjny, mała 
desktopowa baza danych, statyczne strony 
HTML – nie skalujące się z rosnącym 
obciążeniem
Decyzja: projekt i implementacja podsystemu 
do obsługi BWZ i jednostek organizacyjnych 
uczelni zintegrowanego z centralnym 
systemem uczelnianym (USOS)

Historia informatyzacji BWZ w UW
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Analiza wymagań

Obszary działania:
Umowy międzynarodowe

instytucje partnerskie, programy wymiany, umowy
Mobilność

wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów, 
nauczycieli akademickich, pracowników

Finanse
przydział i dystrybucja funduszy europejskich, 
krajowych, uczelnianych, od różnych fundatorów

Sprawozdawczość
na rzecz uczelni, Polskiego Biura Programu Erasmus 
Mundus, fundatorów, MENiS, GUS
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Problemy

„Udziałowcy” (pracownicy BWZ, studenci, 
nauczyciele akademiccy, koordynatorzy z uczelni 
zagranicznych) mówią różnymi „językami” i mają 
odmienne oczekiwania
Złożoność wynikająca z geograficznego 
rozproszenia (wiele języków, alfabetów, krajów, 
uczelni, kultur, unikatowych identyfikatorów)
Programy współpracy międzynarodowej zmieniają 
się co roku
Odmienne reguły finansowania (i zmienne w czasie)
Oprogramowanie dla wielu uczelni w Polsce
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Pierwsze kroki

Słowniki: 
kraje, uczelnie zagraniczne (kody Erasmus, 
adresy), banki zagraniczne, typy grantów, typy 
funduszy, waluta, kody sektorowe i wiele innych

Hierarchiczny model: 
programy współpracy, 
projekty, 
umowy, 
warunki współpracy
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USOS – podsystem dla BWZ
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BWZ – Umowy o współpracy
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BWZ – warunki współpracy w ramach umowy
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Przyjazdy

Dane z systemu internetowej rekrutacji 
kandydatów na studia są migrowane do 
centralnego systemu obsługi spraw studiów 
(student z uczelni zagranicznej staje się 
studentem studiów częściowych na UW)
Student studiów częściowych ma dostęp do 
tych samych zasobów co lokalni studenci 
(ELS, konto pocztowe, konta do systemów 
internetowych, rejestracja na zajęcia, oceny, 
docelowo Transcript of Records) 
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BWZ – Przyjazdy
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Wyjazdy

Rekrutacja na wyjazdy odbywa się na 
wydziałach
Pełne wsparcie procesu rekrutacji zapewnia 
moduł Usosweb Wymiana studencka
Kluczową rolę pełni wydziałowy koordynator 
ds. programu Erasmus
Na podstawie umów definiuje się oferty, 
student składa wniosek, pracownik
dydaktyczny pisze opinię, komisja ustala listę 
rankingową, koordynator przydziela wyjazdy
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Lista umów w ramach jednostki
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Rekrutacja na wyjazdy
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Przebieg kwalifikacji na wyjazdy
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Przyznawanie wyjazdów
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Wyjazdy – Finanse

Dane studentów zakwalifikowanych trafiają z 
USOSweb do USOS i są dostępne w module 
BWZ
BWZ podpisuje umowę ze studentem 
(drukowane raporty)
BWZ ustala wysokość stypendiów, wydaje 
dyspozycje wypłaty
Kwestura generuje pliki przelewów 
walutowych do banków krajowych lub 
zagranicznych
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BWZ – Stawka stypendialna i wybór 
funduszy
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BWZ – Harmonogram wypłat 
stypendiów
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BWZ – Generowanie plików 
przelewowych
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Wyjazdy – porozumienie o programie 
zajęć

Student wyjeżdżający musi uzgodnić z 
koordynatorem swój program zajęć na uczelni 
przyjmującej (ang. Learning Agreement)
Program podlega zatwierdzeniu przez koordynatora 
z uczelni przyjmującej
Program często ulega zmianie (nawet kilkakrotnie)
Student wracając przywozi Transcript of Records
(czyli LA z ocenami), którego zawartość docelowo 
trafi na suplement do dyplomu
Zawartość LA staje się indywidualną decyzją o 
zmianie wymagań i jest podstawą rozliczenia etapu 
studiów studenta
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Porozumienie o programie zajęć (LA)
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Plany na przyszłość
Pozbyć się obiegu informacji na papierze w 
ramach uczelni
Pełne wdrożenie podsystemu na wszystkich 
wydziałach UW
Wdrożenia podsystemu poza UW (wkrótce na 
UAM, UMK, UŁ)
Dalsza przyszłość: pozbyć się obiegu 
informacji na papierze w skali Europy 
(wspólny projekt MUCI i KION – wytwarza 
oprogramowanie do obsługi spraw studiów 
dla uczelni włoskich)
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Alternatywa

Alternatywą byłoby oprogramowanie dostarczane 
przez zewnętrzną firmę, np. movein i movon, 
własność unisolution (używane w ok. 300 
uczelniach w 13 krajach europejskich i 2 poza 
Europą)
Firma bardzo aktywna na rynku europejskim i – od 
niedawna – polskim
Produkt komercyjny, dostępny od ręki
Pozostaje problem integracji oprogramowania z 
używanym w uczelni systemem do obsługi spraw 
studiów
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Podsumowanie

Z każdym rokiem rośnie intensywność i zakres 
współpracy międzynarodowej polskich uczelni
Skala procesu powoduje, że wsparcie 
informatyczne jest niezbędne dla sprawnego 
działania
Moduły do obsługi współpracy międzynarodowej 
i wymiany studenckiej powinny być ściśle 
zintegrowane z centralnym systemem do obsługi 
spraw studiów
Automatyzacja wymiany danych z uczelniami 
partnerskimi wymaga standaryzacji formatu 
danych w skali europejskiej (zajmują się tym 
grupy standaryzacyjne, np. RS3G)



31

Dostępne w Internecie

Konsorcjum MUCI – http://muci.edu.pl
Strona domowa USOS – http://usos.edu.pl
International Cooperation and Mobility in 
Higher Education from IT Perspective, 
J.Mincer-Daszkiewicz, EUNIS 2008 
http://usos.edu.pl/eunis-2008/eunis2008.pdf
Dokumentacja modułu jest dostępna na 
stronie projektu USOS (tylko dla członków 
MUCI) 

http://muci.edu.pl/
http://usos.edu.pl/
http://usos.edu.pl/eunis-2008/eunis2008.pdf
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