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1. Mobilność w kontekście IT. 

2. Wsparcie IT dla uznawalności osiągnięć. 

3. Zgodność semantyki i formatów danych. 

4. Konwersja ocen (projekt Egracons). 

5. Wymiana danych w postaci elektronicznej 

1. Projekt EMREX 

2. Projekt Erasmus Without Paper 

3. Projekt Grӧningen Declaration 

6. Końcowe refleksje. 

Plan prezentacji 
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Mobilność w kontekście IT 

 

 

1. Niż demograficzny powoduje, że polskie uczelnie coraz chętniej 

poszukują studentów za granicą. No i mobilność Erasmus+. 

2. 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 krótkoterminowe 

(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? Uczelnie, pracodawcy. 
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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. 



Przykład ze 

Szwecji 



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. 



Generowanie tablic ocen w projekcie Egracons 

• 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’2013 przedmiotu. 

• Kodu Erasmus przedmiotu. 

• Dziedziny wiedzy programu studiów. 

• Wybór skali ocen (czy uwzględniać ZAL?). 

• Wybór protokołów (wszystkie, tylko końcowe). 

• Dane można dowolnie grupować. 



Eksport danych 

z USOS 



Format danych dla narzędzia 

Egracons 



Wgrywanie rozkładu ocen do Egracons 



Konwersja ocen w Egracons 



Porównanie rozkładów ocen 



BA, rok 2013 

Różne kategorie ISCED (najwyższy poziom) 



MA, rok 2013 

Różne kategorie ISCED (najwyższy poziom) 



BA, różne okresy czasu 

02xx   Arts and humanities 



MA, różne okresy czasu 

02xx   Arts and humanities 



BA, różne okresy czasu 

05xx   Natural sciences, mathematics and statistics 



MA, różne okresy czasu 

05xx   Natural sciences, mathematics and statistics 



Obserwacje i dalsze plany 

• 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. 

• Dalsze plany: 

• Szczegółowa analiza statystyczna. 

• Wybór właściwego poziomu grupowania i okresu czasu. 

• Przygotowanie diagramów na potrzeby suplementu do dyplomu. 

• Generowanie suplementu do dyplomu z USOS z dołączonym 

diagramem. 

• Automatyczna konwersja ocen przy przesyłaniu danych w postaci 

elektronicznej (projekty  EMREX and Erasmus Without Paper). 



Przesyłanie danych w postaci elektronicznej 

• Projekt  EMREX  

• Lata 2015-2017. 

• Zakres danych – zawartość karty okresowych osiągnięć. 

• 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 w pierwszej kolejności zostanie zrealizowany dla mobilności 

w ramach programu MOST. 

• Projekt Erasmus Without Paper 

• Lata 2016-2017. 

• Zakres danych – wszystko co jest związanej z mobilnością studentów. 

• Głównie pomyślany jako wsparcie dla administracji (uczelniane biura 

współpracy z zagranicą). 

• Duże wsparcie agencji europejskiej, duży zasięg (wielu partnerów), 

szansa na „przełamanie barier”. 
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ERASMUS+ 
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EMREX-ELMO XML 
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Wysyłanie listy nominowanych studentów 

Pobieranie listy nominowanych 

studentów 
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Grӧningen Declaraton 

1. Światowy zasięg projektu. 

2. Zakres danych – dyplomy. 

3. Pilotaże Holandia-USA-Chiny, Belgia-Holandia itp. 

4. Wyzwanie od strony organizacyjnej, od strony technologicznej Polska jest gotowa. 



Użyteczne odnośniki 

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

• Narzędzie do konwersji ocen Egracons: https://develop-egracons.rhcloud.com 

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

• EMREX  w GitHub dla deweloperów: https://github.com/emrex-eu/  

• EMREX wizualizacja działania 

 https://moqups.com/lundin.goran@gmail.com/2sWGyfXn/p:a2fa73ae2 

• Strona domowa projektu Erasmus Without Paper 

 http://erasmuswithoutpaper.eu  

• Erasmus Without Paper w GitHub dla deweloperów 

 http://developers.erasmuswithoutpaper.eu/  

• Zbieranie wymagań do projektu Erasmus Without Paper  

  https://www.surveymonkey.com/r/ewpquestionnaire  

• Grӧningen declaration: http://groningendeclaration.net  

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

http://egracons.eu/
http://egracons.eu/
https://develop-egracons.rhcloud.com/
https://develop-egracons.rhcloud.com/
https://develop-egracons.rhcloud.com/
https://develop-egracons.rhcloud.com/
http://emrex.eu/
http://emrex.eu/
https://github.com/emrex-eu/
https://github.com/emrex-eu/
https://github.com/emrex-eu/
https://moqups.com/lundin.goran@gmail.com/2sWGyfXn/p:a2fa73ae2
http://erasmuswithoutpaper.eu/
http://developers.erasmuswithoutpaper.eu/
http://groningendeclaration.net/
https://www.surveymonkey.com/r/ewpquestionnaire
http://groningendeclaration.net/
http://groningendeclaration.net/
http://usos.edu.pl/
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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).  


