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Ja, MUCI i USOS

 Ja: Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, 
Lider projektu USOS z ramienia MUCI

 MUCI

Międzyuczelniane Centrum Informatyzacji; 
konsorcjum 35 polskich uczelni

http://muci.edu.pl

 USOS

Uniwersytecki System Obsługi Studiów; 
system do obsługi spraw studiów, własność MUCI

http://usos.edu.pl

http://muci.edu.pl/
http://usos.edu.pl/
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Użytkownicy USOS
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Plan prezentacji

 E-podpis na uczelni: gdzie ma 
zastosowanie, czy musi kosztować

 ePUAP
 Szanse i obowiązki uczelni wynikające ze 

zmienionej ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne

 Jak integrować ePUAP z systemami uczelnianymi 

 E-Administracja
 Elektroniczne dokumentowanie spraw studiów

 Plany MNiSW – UCZELNIA Plus
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Zmiany prawno-organizacyjne ...

 Rozporządzenie MNiSW z dnia 13.05.2009 zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z 
dnia 2.11.2006  m.in. rejestry elektroniczne, wydruki 

danych z systemów informatycznych, rezygnacja z 
indeksów (niestety jeszcze nadal obowiązuje wymóg 
przechowywania większości dokumentacji w formie papierowej)

 Ustawa z dnia 12.02.2010 o zmianie ustawy o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

reguluje funkcjonowanie ePUAP, wprowadza profil zaufany

 Nowelizacja KPA – elektroniczna wymiana dokum. (art. 14)

 4.02.2011 Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym (planowane wejście w życie 
1.10.2011)  powiększy zakres danych przekazywanych 

(także elektronicznie) z uczelni do systemów inform. MNiSW
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Podpisy elektroniczne na uczelni

 Jako pierwsze certyfikatami poświadczającymi 
tożsamość zaczęły się posługiwać uczelniane 
serwery WWW (np. Internetowa Rekrutacja 
Kandydatów)

 Podpisy elektroniczne dla osób fizycznych są 
stosowane na uczelniach korzystających z 
Krajowego Rejestru Matur (niekwalifikowane)

 Na szeroką skalę kwalifikowane podpisy 
elektroniczne pojawiły się wraz z wprowadzeniem 
Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

 Zapewne wkrótce uczelnie zaczną korzystać z 
profilu zaufanego na platformie ePUAP
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Nieodpłatne certyfikaty serwerów

 Informacja na stronie konsorcjum PIONIER: 
https://tcs.pionier.gov.pl/

 Poznańskie Centrum Superkomputerowo-
Sieciowe podpisało umowę z organizacją 
TERENA (Trans-European Research and 
Education Networking Association) na 
pośrednictwo w nieodpłatnym pozyskiwaniu 
TCS (Terena Certificate Service)

 Usługa dodatkowa do przyłączenia do sieci 
PIONIER

 Tylko dla jednostek uprawnionych (badania, 
edukacja)

https://tcs.pionier.gov.pl/
http://www.terena.org/
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Nieodpłatne certyfikaty serwerów

 Jednostka wnioskująca tworzy certyfikat

 PCSS weryfikuje żądanie

 Certyfikat zostaje podpisany  przez urząd 
certyfikujący uznany jako zaufany w sieci 
(firma Comodo CA Limited z Wielkiej Brytanii)

 Wymóg formalno-prawny – podpisanie umowy z 
PCSS

 Typy (zastosowania) certyfikatów, m.in.:
 TERENA (Wildecard) SSL Certificate

 TERENA eScience SSL Certificate

 TERENA Personal Certificate i inne

http://www.comodo.com/
http://www.comodo.com/
http://www.comodo.com/
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Podpisy elektroniczne w KReM

 Na użytek wewnętrzny (kontakty OKEKReM 
uczelnia) wystarcza podpis niekwalifikowany

 Administrator z uczelni/OKE generuje podpis (parę 
kluczy) używając programu GnuPG

 Klucz publiczny ładuje do KReM-u

 Klucz prywatny wykorzystuje do podpisywania 
dostarczanych do KReM-u plików

 KReM odczytuje plik stosując klucz publiczny 
administratora

 KReM postępuje podobnie: udostępnia swój klucz 
publiczny, a prywatnym podpisuje pliki z danymi 
maturzystów
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Podpisy elektroniczne w KReM
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Podpisy elektroniczne w KReM
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Podpisy elektroniczne w module ELS

 Przepisy wymagają podpisów 
kwalifikowanych

 Uczelnie musiały kupić większą liczbę takich 
podpisów dla pracowników administracji

 Podpisy są potrzebne podczas drukowania ELS 
i przedłużania ważności

 Certyfikaty są drogie, szybko tracą ważność, 
są imienne, są wykorzystywane w niewielkim 
stopniu
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Instalowanie certyfikatu w systemie
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Sprawdzanie certyfikatu na ELS
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Aspekty organizacyjne wdrożenia ELS

 Uczelnie mają podpisy kwalifikowane (dużo!)

 Umieją się nimi posługiwać

 Rozwiązały problemy organizacyjne związane z 
wprowadzeniem podpisów

 Poniosły koszty i chciałyby je zamortyzować

 Zaczynają widzieć korzyści wynikające z 
posługiwania się dokumentami elektronicznymi 
podpisanymi cyfrowo, w porównaniu z 
dokumentami papierowymi podpisanymi 
ręcznie
(to nie było takie oczywiste przy wprowadzaniu ELS)
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Elektroniczne archiwa dokumentów

 Elektroniczne Archiwum sprzężone z systemem do 
obsługi spraw studiów

 Dokumenty podpisane elektronicznie

 Serwer Podpisów z apletem w Javie –
rozwiązanie problemu dostępu do specjalistycznego 
oprogramowania

 Automatyzacja procesów obiegu dokumentów

 Co warto przechowywać w Archiwum:

Księga albumów, Księga dyplomów, Prace dyplomowe, Podania 

studenckie, Protokoły egzaminacyjne, Duplikaty  wydanych 
dokumentów (dyplom, suplement do dyplomu, decyzje admin. –
rozwiązanie problemu śledzenia historii zmian danych)



Archiwum Dokumentów Podpisanych 

Elektronicznie i Serwer Podpisów



Dodawanie nowego dokumentu



Tworzenie nowego zlecenia
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Przekazywanie dokumentów między uczelniami

 Europa: pilotażowo (kilka uczelni) jest 
wdrażany system do przekazywania 
podpisanych dyplomów z suplementami

 Polska: 

 IRK-MOST – rekrutacja uczestników programu 
MOST (19 polskich uczelni)

 przekazywanie podpisanych porozumień o 
programie zajęć i wykazów zaliczeń (skan
dokumentu podpisanego ręcznie lub podpis 
elektroniczny dokumentu w PDF)



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

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


Student – przed wyjazdem wprowadza porozumienie o 
programie zajęć, po powrocie wykaz zaliczeń  



Dziekan – potwierdza wprowadzone dokumenty. 

Lista dokumentów podpisanych i dokumentów do podpisu



Dziekan – dokumenty podpisane i dokumenty do podpisu



Porozumienie o programie zajęć w postaci PDF



27

Inne zastosowania podpisu elektronicznego

 Kandydaci na studia

 przekazywanie decyzji rekrutacyjnej (inicjatywa UJ)

 Studenci

 umowa  o odpłatności za studia

 decyzje odnośnie pomocy materialnej

 podania studenckie

 decyzje o skreśleniu ze studiów

 wszelkie inne decyzje administracyjne

 Potrzebna jest zmiana przepisów
(nowelizowana ustawa nie wystarcza!), gdyż nadal 
obowiązuje konieczność poświadczenia odbioru
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Przygotowania do wdrożenia ePUAP na uczelniach

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12.02.2010 
o zmianie ustawy o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne oraz niektórych innych 
ustaw 

 Trzeba określić zobowiązania uczelni 
wynikające z ustawy (potrzebna ekspertyza 
prawna)

 Niestety nadal brak podstawowych 
rozporządzeń, o których mówi art. 16 ustawy
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Artykuł 16 ustawy deleguje zadania dalej ...

Artykuł 16

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1. warunki organizacyjno-techniczne doręczania dokumentów 
elektronicznych, w tym reguły tworzenia elektronicznej skrzynki 
podawczej,

2. formę urzędowego poświadczania odbioru dokumentów 
elektronicznych przez adresatów,

3. sposób sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów 
elektronicznych,

4. sposób udostępniania kopii dokumentów elektronicznych oraz 
warunki bezpieczeństwa udostępniania formularzy i wzorów 
dokumentów, uwzględniając minimalne wymagania dla rejestrów 
publicznych i wymiany danych w postaci elektronicznej oraz 
potrzebę usprawnienia i ujednolicenia obiegu dokumentów między 
podmiotami publicznymi.
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ePUAP – Poziomy integracji

 Wysyłanie, odbieranie, doręczanie dokumentów

 Obsługa płatności

 Pobieranie danych ze słowników

 Pobieranie informacji o wybranym podmiocie

 Subskrybcja zdarzeń (otrzymywanie powiadomień 
przy wystąpieniu pewnych zdarzeń)

 Zarządzanie dokumentami w składzie

 Katalog Usług Publicznych: import/eksport opisu 
usługi, wyszukiwanie usług wg dostępnych kryteriów

 SSO (single sign-on) czyli przekazywanie tożsamości



ePUAP – dokumentacja dla integratorów
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Jak się przygotowywać?

 Założenie konta w ePUAP

 Skrzynka podawczo-odbiorcza (niejasna sytuacja 
uczelni niepublicznych)

 Profil zaufany

 Modelowanie procesów (narzędzie BPEL)

 Współpraca z innymi uczelniami przy tworzeniu 
repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych

 Od strony technicznej – zintegrowanie ePUAP z 
systemami uczelnianymi (jak IRK i USOS)

 Testy z wykorzystaniem środowiska testowego 
dostępnego w ramach ePUAP
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MNiSW – UCZELNIA Plus

 Projekt 

„Koncepcja budowy, zawartości i organizacji 
systemu monitoringu, rankingowania, 
zasobów materialnych i niematerialnych 
szkolnictwa wyższego w Polsce” 

 zintegrowana platforma wspierająca 
funkcjonowanie departamentów MNiSW oraz do 
gromadzenia i udostępniania danych przekazywanych 
z uczelni i instytucji badawczych

 Nazwa robocza UCZELNIA Plus

 Ruszyła implementacja (przewidziana na 3 lata)



34

MNiSW – UCZELNIA Plus

 Zakłada się integrację systemu UCZELNIA 
Plus z platformą ePUAP

 Możliwości wykorzystania ePUAP:

 Składanie sprawozdań szkoły lub jednostki

 Wprowadzanie innych danych

 Generowanie raportów

 Podstawa prawna:

 Nowelizowana ustawa Prawo o 
szkolnictwie wyższym

 Szereg rozporządzeń (w przygotowaniu)
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MNiSW – UCZELNIA Plus

Art. 170c. 

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi ogólnopolski 

wykaz studentów ...

2. W ogólnopolskim wykazie studentów zamieszcza się informacje uczelni o:

1) uzyskanych punktach ECTS i zajęciach wykorzystanych przez studentów  

studiów stacjonarnych uczelni publicznych wyrażonych w punktach ECTS, w tym 

bez wnoszenia opłat;

2) uprawnieniach nadanych przez uczelnię publiczną do realizacji studiów na 

drugim kierunku studiów stacjonarnych ... oraz liczbie studentów studiujących na 

kierunkach, o których mowa w art. 170b ust. 1;

3) przyznaniu świadczeń pomocy materialnej w uczelni publicznej i niepublicznej.

3. Dostęp do danych zawartych w ogólnopolskim wykazie studentów przysługuje 

właściwym ministrom ..., rektorom uczelni, Radzie oraz Komisji.

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze 

rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 1,

2) terminy i formę ich przekazywania przez uczelnię



Architektura logiczna systemu (źródło „Koncepcja ...”)
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MNiSW – UCZELNIA Plus

 Obszary tematyczne:

 Dane podstawowe jednostek

 Rejestr Uczelni Niepublicznych

 Pracownicy naukowi

 Kierunki studiów

 Studenci, Absolwenci, Doktoranci

 Pomoc materialna

 Sprawozdania finansowe

 Plan rzeczowo-finansowy

 Dotacje dla szkolnictwa wyższego
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MNiSW – UCZELNIA Plus

 Obszary tematyczne, cd:

 Dotacje statutowe

 Nieruchomości i infrastruktura

 Laboratoria i aparatura

 Biblioteki

 Inwestycje

 Patenty i dokonania

 Projekty naukowe

 Działalność upowszechniająca naukę

 Ocena Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych 
(KEJN)
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Podsumowanie

 Podpis elektroniczny już sprawnie funkcjonuje na 
uczelniach wyższych (warto go wykorzystać do 
nowych zadań)

 Na uczelniach powstaną archiwa dokumentów 
podpisanych elektronicznie (potrzebne dalsze 
zmiany w rozporządzeniu o dokumentowaniu spraw 
studiów)

 Uczelnie będą przekazywać sobie dokumenty 
podpisane elektronicznie zamiast papierowych

 Uczelnie powinny przygotować swoje systemy 
informatyczne do współpracy z:

 ePUAP

 UCZELNIA Plus


