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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,
Leonardo da Vinci, FSS i inne
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, Narodowej Agencji 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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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) 



14

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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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)
Wydruk z USOSweb
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n A jeśli nie mamy własnego 
systemu i nie możemy sami 

zbudować?
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Kupujemy gotowe ...

Alternatywą jest 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
(WIZJA)
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Mobilność studentów w ramach uczelni

Wizja (rok, może dwa)
Proste procedury
Pozbyć się obiegu informacji na papierze w 
ramach uczelni
Pełna dokumentacja mobilności w centralnym 
systemie do obsługi spraw studiów
Styk ze światem zewnętrznym

Raporty dla Narodowej Agencji Programu 
Erasmus przekazywane elektronicznie
Elektroniczna wymiana danych z uczelniami 
partnerskimi
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Narodowa Agencja Programu Erasmus?

Wizja (rok, może dwa)
Wsparcie dla automatycznego pobierania raportów 
z uczelni i generowania globalnych statystyk
GISE (Giełda Informacji Studentów Erasmusa) 
http://gise.erasmus.org.pl/search/index/2008

przyjazny interfejs
dużo danych z wielu lat, wygodna wyszukiwarka, 
automatycznie budowane statystyki
dane do autoryzacji ankietowanych studentów 
przekazywane automatycznie z uczelni

http://gise.erasmus.org.pl/search/index/2008
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Mobilność studentów w Europie
Wizja (trzy lata, może pięć)

Proste procedury
Bez obiegu informacji na papierze w skali 
Europy
Projekt Mobility w ramach RS3G (grupa 
standaryzacyjna skupiająca duże konsorcja 
narodowe i dostawców oprogramowania dla 
uczelni) – usługi sieciowe do automatycznego 
przekazywania danych między systemami 
uczelnianymi
Pokrewne inicjatywy: Europass, Eduroam
SCHAZ, federacyjne zarządzanie tożsamością
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Wymiana krajowa
MOST
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Trochę liczb ...

Uniwersytet Warszawski

2008/09: studenci UW wyjeżdżający na inne 
uczelnie – 61 osób

2008/09: studenci przyjeżdżający na UW z 
innych uczelni – 161 osób                     
(źródło: BWZ na UW) 

Wszystkie uczelnie w sumie

2009/10 (zima i cały rok, bez lata): 538 osób 
(źródło: http://www.uka.amu.edu.pl/most.php) 

http://www.uka.amu.edu.pl/most.php
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Co ze wsparciem informatycznym?
Wizja (rok, dwa, może trzy)

IRK jako system rekrutacyjny dla wszystkich 
studentów planujących studia 
krótkoterminowe na inne polskiej uczelni
Federacyjny system zarządzania tożsamością 
dla uczelni wyższych w Polsce
Elektroniczna wymiana danych między 
systemami poprzez usługi sieciowe ...
... lub podpisany cyfrowo plik przekazywany 
poprzez ELS
Centralny serwer podpisów
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Podsumowanie

Z każdym rokiem rośnie intensywność i zakres 
współpracy krajowej i 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 międzynarodowej (zajmują się tym grupy 
standaryzacyjne, np. RS3G)
Przedsięwzięcie trudniejsze od strony politycznej i 
logistycznej niż technicznej
Trzeba o tym rozmawiać ...
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Dostępne w Internecie
International Cooperation and Mobility in Higher Education 
from IT Perspective, J.Mincer-Daszkiewicz, EUNIS 2008, 
http://usos.edu.pl/eunis-2008/eunis2008.pdf
Web-services for Exchange of Data on Cooperation and
Mobility between Higher Education Institutions, Fabio 
Arcella, J.Mincer-Daszkiewicz, Simone Ravaioli, EUNIS 2009, 
http://usos.edu.pl/eunis/eunis2009.pdf
Konsorcjum MUCI – http://muci.edu.pl
Strona domowa USOS – http://usos.edu.pl

http://usos.edu.pl/eunis-2008/eunis2008.pdf
http://usos.edu.pl/eunis/eunis2009.pdf
http://muci.edu.pl/
http://usos.edu.pl/
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