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P
rzeci´tna uczelnia paƒstwowa zatrud-
nia kilka tysi´cy osób i kszta∏ci kilkana-
Êcie lub kilkadziesiàt tysi´cy studentów,
ma kilka lub kilkanaÊcie wydzia∏ów i co
najmniej kilkadziesiàt kierunków stu-

diów. Uczelnie prywatne sà zazwyczaj kilkakrot-
nie mniejsze, ale mniejsze zatrudnienie w admi-
nistracji uzyskuje si´ cz´sto dzi´ki uproszczeniu
procedur i zastosowaniu IT od poczàtku istnienia
szko∏y. Pierwsze zagoÊci∏y w uczelniach systemy
finansowo-ksi´gowe i kadrowe, jednak stopniowo
informatyzacji podlegajà bardziej specyficzne dla
uczelni sfery zarzàdzania.

Bolàczkami uczelni sà przymus wzrostu,
otwierania nowych kierunków studiów i przyj-
mowania wi´kszej liczby studentów. Wobec nad-
chodzàcego ni˝u demograficznego i konkurencji
edukacyjnej w innych paƒstwach Unii Europej-
skiej zmniejszenie kosztów obs∏ugi procesu dy-
daktycznego i poprawienie (a w wielu wypad-
kach – stworzenie) komfortu obs∏ugi studenta
stajà si´ wa˝nymi wyzwaniami.

� Rekrutacja on-line
Pierwsze zetkni´cie przysz∏ego studenta

z uczelnià coraz cz´Êciej odbywa si´ on-line, bo

coraz wi´cej uczelni decyduje si´ na dokonywa-
nie rejestracji kandydatów na studia poprzez wi-
tryn´ internetowà. Choç procedura ta nie jest
prawnie wià˝àca (kandydat i tak musi dostar-
czyç dokumenty w tradycyjnej formie), oszcz´-
dza ona czas przy wprowadzaniu danych, czas
samych kandydatów i usprawnia proces rejestra-
cji. Na Uniwersytecie Warszawskim (UW) sys-
tem internetowej rejestracji kandydatów (pod na-
zwà IRK) dzia∏a od kilku lat. Zosta∏ stworzony na
Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki
na bazie systemu operacyjnego Linux i serwera
bazodanowego Sybase Adaptive Server (poczàt-
kowo w wersji bezp∏atnej, póêniej – komercyj-
nej). W roku 2003 system obs∏u˝y∏ ok. 6 tys.
zg∏oszeƒ. System wymaga za∏o˝enia przez kan-
dydata osobistego konta, wype∏nienia formula-
rza zg∏oszeniowego (w tym okreÊlenia kierun-
ków studiów). System podaje numer konta
i wysokoÊç op∏aty za egzamin, zaÊ po potwierdze-
niu wp∏aty przez bank przekazuje kandydatowi
informacje o miejscu i terminie egzaminów.

SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA EDUKACJI

Student 
komputerowo 
wspomagany

OD POCZÑTKU TRANSFORMACJI USTROJOWEJ, czyli od kilkunastu lat 
szko∏y wy˝sze starajà si´ korzystaç z informatyki jako narz´dzia wspomagajàcego
zarzàdzanie. Zrobiono ju˝ wiele, a zapewne uda∏oby si´ jeszcze wi´cej, gdyby nie
bariery finansowe – dobry system kosztuje 0,5 mln z∏. Szko∏y ró˝nie sobie radzà:
klejà stare systemy, kupujà nowe, uwspólniajà doÊwiadczenia.
MACIEJ KOZI¡SKI
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Podobnà rol´ pe∏ni na Politechnice Poznaƒ-
skiej system Ksantypa, wspó∏pracujàcy z syste-
mem obs∏ugi dziekanatu Sokrates.

� Dziekanat do upgrade’u
Politechnika Poznaƒska od 1995 r. realizuje we

w∏asnym zakresie system wspomagania zarzà-
dzania uczelnià. Z za∏o˝enia aplikacja mia∏a
wspieraç dydaktyk´ na wy˝szej uczelni: rektorat,
dziekanaty i jednostki mi´dzywydzia∏owe, obec-
nie rozwijane sà dwa ostatnie modu∏y. Najbar-
dziej znany jest modu∏ dla dziekanatów, który
jeszcze przed pojawieniem si´ obecnej nazwy pro-
jektu (Sokrates) by∏ dost´pny jako Dziekanat ’96.

System, wykorzystujàcy serwer bazodanowy
Oracle, automatyzuje obs∏ug´ rekrutacji, ewiden-
cjonowanie studentów i rozliczanie sesji egzami-
nacyjnych. System Sokrates*Dziekanat wspoma-
ga m.in.: ewidencj´ (urlopowanie, powtórki roku,
skreÊlenie z listy) studentów polskich i zagra-
nicznych, nadawanie numerów albumów, zarzà-
dzanie grupami dziekaƒskimi, wystawianie za-
Êwiadczeƒ m.in. do Wojewódzkich Komisji
Uzupe∏nieƒ (WKU) i Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych (ZUS), kontrol´ odp∏atnoÊci za studia,
prowadzenie katalogu przedmiotów i zaj´ç, defi-
niowanie planów studiów dla kierunków, specjal-
noÊci i studiujàcych indywidualnym tokiem, ewi-
dencj´ ocen i zaliczeƒ, obs∏ug´ komisyjnych,
ewidencj´ praktyk studenckich, ewidencj´ wnio-
sków o stypendia socjalne, ewidencj´ stypendiów
ministerialnych, przygotowanie wyp∏at Êwiad-
czeƒ socjalnych, zarzàdzanie wnioskami i przy-
dzia∏ami miejsc w akademikach.

System zaprojektowano tak, aby móg∏ s∏u˝yç
nie tylko macierzystej uczelni, zaÊ 20-osobowy
zespó∏ projektowo wspomaga wdro˝enia tak˝e
na innych uczelniach. Najwi´ksze – poza Poli-
technikà Poznaƒskà – to bydgoska Akademia
Techniczno-Rolnicza, korzystajàca z Sokratesa
na siedmiu wydzia∏ach, oraz Wojskowa Akade-
mia Techniczna w Warszawie. U˝ytkownikami

sà te˝ mniejsze szko∏y, gdzie Sokrates jest u˝yt-
kowany na jednym wydziale.

� Wespó∏ w zespó∏
Uniwersytecki System Obs∏ugi Studiów

(USOS) to wspólny projekt najwi´kszych pol-
skich uniwersytetów pod wodzà sto∏ecznego. Pro-
jekt wdra˝any od 2000 r. na Uniwersytecie War-
szawskim i Uniwersytecie ¸ódzkim wykorzystuje
system bazodanowy Oracle. Jego zasadniczà
funkcjà jest zarzàdzanie informacjami zwiàzany-
mi z obs∏ugà studiów dla pracowników dydak-
tycznych, administracyjnych i studentów. Za∏o˝e-
niem systemu jest obs∏uga studenta od momentu
jego wstàpienia na dowolny kierunek studiów do
skreÊlenia z listy studentów. Baza danych ma
charakter centralny, dzi´ki czemu wszystkie in-
formacje wprowadzane do systemu sà spójne i do-
st´pne dla wszystkich uprawnionych jednostek
i osób na terenie uczelni. Pozwala to rozwiàzaç
problemy obiegu informacji w ca∏ej uczelni (patrz
ramka). Modularna budowa systemu umo˝liwia
jego stopniowe wdra˝anie. System rozwijany jest
w sposób otwarty – zarówno kod, jak i doÊwiad-
czenia zebrane podczas wdro˝eƒ sà wspó∏dzielo-
ne. Uczestnicy konsorcjum majà mo˝liwoÊç dal-
szego rozwijania USOS na bazie dotychczas
wspólnie opracowanego kodu. Dzi´ki integracji
systemu IRK z USOS dokonywana jest elektro-
niczna immatrykulacja, wielokrotnie szybsza
i bardziej niezawodna od tradycyjnej. Usprawnia
te˝ rejestracj´ nowych studentów na zaj´cia mi´-
dzywydzia∏owe (lektoraty j´zyków obcych, wy-
chowanie fizyczne).

– Studenci nie muszà staç w kolej-
kach, mogà wiele razy zmieniaç gru-
p´ – podkreÊla dr Janina Mincer-
-Daszkiewicz, kierownik projektu
USOS. – A mowa przecie˝ o znacz-
nych liczbach rejestrujàcych si´, rz´-
du nawet 10 tys. USOS umo˝liwia
te˝ sprawne uzyskanie karty biblio-
tecznej.

Funkcje aplikacji USOS obejmujà
m.in. tworzenie planu zaj´ç, Êledze-
nie post´pów studenta, oceny, two-
rzenie oferty programowej, rejestra-
cj´ studentów na zaj´cia, informacje
o p∏atnoÊciach studenta wobec
uczelni, baz´ studentów, obs∏ug´
sfery socjalnej – tzn. przydzia∏u
miejsc w akademikach oraz stypen-
diów, obs∏ug´ albumu studentów.
Z punktu widzenia zarzàdzania fi-
nansami uczelni istotne sà zestawie-
nia wyp∏acanych stypendiów, obs∏u-
ga przelewów bankowych czy
Êledzenie wp∏ywów z wp∏at studen-
tów na konto uczelni.

Wdro˝enie USOS jest przedsi´wzi´ciem nie-
zwykle skomplikowanym nie tylko ze wzgl´du na
rozmiar i skal´ komplikacji, ale i konserwatyzm
Êrodowiska akademickiego (wÊród g∏ównych
przeszkód wymienia si´ niech´ç do komputeryza-
cji i zró˝nicowane przygotowanie informatyczne
pracowników) oraz koniecznoÊç przeprowadze-
nia licznych szkoleƒ. Tych ostatnich przeprowa-
dzono blisko 600 godzin w 60 jednostkach organi-
zacyjnych UW, nie liczàc Êwiadczonej doraênie
w formie helpdesku pomocy.

Oprócz UW aplikacj´ USOS na du˝à skal´
wdro˝y∏y m.in. Uniwersytet ¸ódzki i Uniwersy-
tet Âlàski. Kilka innych uczelni wdra˝a ten sys-
tem, ale nie wszystkie na takà skal´.

� Uczelniana nisza
Zinformatyzowanie uczelni mo˝na tak˝e roz-

wiàzaç w najprostszy sposób – po prostu kupujàc
odpowiedni system. Na rynku dzia∏ajà bowiem
przedsi´biorstwa, które komputeryzacj´ uczelni
potraktowa∏y jako rynkowà nisz´. 

SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA EDUKACJI

Baza MS SQL jest wystarczajàco, jak na potrzeby szko∏y, wydajna i stabilna – radzi sobie
z 5 GB danych. Sieç ma 400 koƒcówek i osiem serwerów. Uczelnia dysponuje dwoma ∏à-
czami internetowymi z balansowaniem ruchu. Oprogramowanie dla studentów przygoto-

wywano w technologii internetowej – javowej (architektura wielowarstwowa). Uczelnia wykorzystuje
systemy opensource’owe: Tomcat, Jboss, Apache. Aplikacje wewn´trzne sà napisane w VisualBasicu,
wspó∏pracujàcym z bazà SQL. 
TreÊcià ca∏ego portalu zarzàdza Content Management System równie˝ w∏asnej produkcji. Uczelnia
kupuje teraz du˝à macierz, ˝eby powi´kszyç konta pocztowe studentów. Na poczàtku roku ma zostaç
uruchomione centralne drukowanie. Koƒczà si´ prace nad hot-spotami. Z ciekawostek: kod systemu
zajmuje 17 ryz papieru, a pe∏na dokumentacja – cztery ryzy.

JACEK BANASZCZYK
DYREKTOR CENTRUM
INFORMATYCZNEGO, SZKO¸A
WY˚SZA PSYCHOLOGII
SPO¸ECZNEJ W WARSZAWIE:

– Najtrudniejszà sprawà przy
konstrukcji systemu by∏a nie materia infor-
matyczna, tylko przeniesienie odpowiedzial-
noÊci na studenta. Teraz mamy w systemie
ju˝ du˝o danych, trzeba je zaczàç porzàdnie
utylizowaç. Cieszy mnie niezawodnoÊç sys-
temu – powa˝niejszych przestojów (powy˝ej
godziny) mieliÊmy dwa w ciàgu roku. Przy-
mierzamy si´ do wprowadzenia legitymacji
elektronicznych.
ZautomatyzowaliÊmy ju˝ prawie wszystko
– poza ankietami. Studenci pod koniec ro-
ku wype∏niajà ankiety, na podstawie któ-
rych oceniani sà prowadzàcy. MyÊlimy
o tym, ˝eby dopiero po wype∏nieniu ankie-
ty studentowi ∏adowa∏a si´ legitymacja.
Moim marzeniem jest, ˝eby przy ka˝dej
sali wisia∏ ma∏y terminal, informujàcy
o rodzaju zaj´ç lub egzaminu, w którym
student za pomocà karty potwierdza∏by
swojà obecnoÊç. Mo˝e uda si´ kiedyÊ do-
prowadziç do sytuacji, ˝e wyniki od pro-
wadzàcych te˝ b´dà sp∏ywa∏y elektronicz-
nie – mamy ju˝ gotowy program. MyÊlimy
równie˝ o wprowadzeniu podpisu cyfrowe-
go – chcemy mieç w∏asne centrum certyfi-
kacyjne.
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Od roku 1988 poznaƒska firma KalaSoft
sprzedaje uczelniom w∏asny zestaw programów
wspomagajàcych zarzàdzanie. Rodzina syste-
mów HMS jest dobrze znana w polskich szko-
∏ach wy˝szych. System wspomagania dziekana-
tów HMS/dsys zosta∏ wdro˝ony przed laty
w poznaƒskich szko∏ach wy˝szych: Politechnice
i Akademii Medycznej, a tak˝e m.in. na Uniwer-
sytecie ¸ódzkim. Pracujàcy w Êrodowisku Unik-
sa (AIX, Solaris, SCO, Digital Unix) na platfor-
mie bazodanowej Progress system zosta∏
wdro˝ony ∏àcznie w oko∏o 100 dziekanatach pol-
skich uczelni. HMS/dsys wspomaga takie funk-
cje, jak: ewidencja studentów i przebiegu stu-
diów, zarzàdzanie pomocà materialnà, obs∏uga
transakcji bankowych, ewidencja odp∏atnoÊci za
studia, rekrutacja, ewidencja absolwentów i do-
robku naukowego, zestawienia i raporty.

KalaSoft zakoƒczy∏a w∏aÊnie wdra˝anie syste-
mów HMS/dsys i HMS/dkas w Wy˝szej Szkole
Hotelarstwa i Turystyki w Cz´stochowie. Celem
wdro˝enia by∏o usprawnienie pobierania odp∏at-
noÊci za studia i wymiana systemu obs∏ugujàce-
go dziekanaty. Uczelnia zakupi∏a równie˝ pakiet
eHMS, s∏u˝àcy do budowy portali dla pracowni-
ków i studentów. Pozwala on udost´pniaç oceny,
plany zaj´ç, przedstawia obcià˝enie sal. System
rozwiàza∏ problemy przep∏ywu informacji mi´-
dzy dziekanatem i dzia∏em finansowym, zaÊ stu-
dentów zwolni∏ z koniecznoÊci przedstawiania
dowodów wp∏aty za studia lub egzaminy, odcià-
˝y∏ te˝ dziekanat z cz´Êci obowiàzków.

Na rynku uczelnianym dzia∏a te˝ jeden z naj-
wi´kszych polskich integratorów – Computer-
Land. W lipcu br. firma podpisa∏a z Politechnikà

Wroc∏awskà umow´ na wdro˝enie systemu Edu-
kacja CL. Jego zadaniem b´dzie automatyzowa-
nie procesów zwiàzanych z funkcjonowaniem
dziekanatów, jak równie˝ przeniesienie cz´Êci
z nich poza „fizyczny” dziekanat. „Wirtualny”
dziekanat b´dzie dost´pny ca∏à dob´ poprzez In-
ternet (na terenie uczelni dost´p do sieci zapew-
niajà infokioski, sà te˝ bezosobowe centra wydru-
ku, rozliczane za pomocà kart magnetycznych
i obcià˝enia konta bankowego studenta) czy
SMS. Studenci b´dà mogli m.in. poznaç wyniki

egzaminów (w tym metodà powiadomienia SMS),
zaplanowaç indywidualny tok studiów, sprawdziç
dost´pnoÊç nauczycieli na konsultacjach czy oce-
niç merytorycznà wartoÊç zaj´ç i prowadzàcych.
Docelowo planowane jest wprowadzenie elektro-
nicznych legitymacji studenckich.

� Rynek wymusza post´p
Edukacja przestaje byç dobrem racjonowa-

nym. Ni˝ demograficzny i silna konkurencja
poddajà jà rynkowym regu∏om gry – trzeba za-
biegaç o klienta (studenta) i obni˝aç koszty
funkcjonowania. ¸atwiej przychodzi to uczel-
niom prywatnym, z definicji dzia∏ajàcym w wa-
runkach rynkowych, do tego mniejszym i ∏a-
twiejszym do zarzàdzania. Uczelnie paƒstwowe
w warunkach niskich nak∏adów na nauk´ rów-
nie˝ stajà wobec koniecznoÊci redukcji kosztów
niezwiàzanych bezpoÊrednio z naukà i uspraw-
nienia procesów administracyjnych. Cz´Êç pro-
blemów zarzàdzania uczelnià ujawnia si´ zresz-
tà przy wdra˝aniu systemu informatycznego.
Z punktu widzenia podmiotu systemu edukacji
(studenta) wa˝ne jest to, ˝e kolejki przed dzieka-
natami malejà, a komfort studiowania roÊnie.

Przyk∏adem szko∏y wy˝szej, której skutecznie
uda∏o si´ przenieÊç obs∏ug´ studenta w ca∏oÊci do
Internetu, jest Szko∏a Wy˝sza Psychologii Spo-
∏ecznej (SWPS) w Warszawie. Co wi´cej, uczy-
niono to si∏ami w∏asnych informatyków. Okaza∏o
si´ bowiem, ˝e oferta rynkowa rozwiàzaƒ wspie-
rajàcych dzia∏alnoÊç szkó∏ wy˝szych przeznaczo-
na jest w zasadzie tylko dla placówek prowadzà-
cych standardowy plan nauczania ze sztywnym
planem zaj´ç – studenci na ka˝dym poziomie na-
uczania automatycznie przypisywani sà do grup
i system wspiera ich obs∏ug´.

� Psychologia w awangardzie
Tymczasem SWPS kszta∏ci indywidualistów –

jednà z istotnych przewag tej uczelni jest mo˝li-
woÊç indywidualnego uk∏adania planu zaj´ç
przez studenta. Ten warunek czyni przystoso-
wanie systemów gotowych na tyle trudnym, ˝e
uczelnia postanowi∏a zbudowaç system w∏asny-
mi si∏ami. Dorota Rakowiecka, kierownik Dzia∏u
Programowania i Wdra˝ania, oraz Jacek Ba-
naszczyk, dyrektor Centrum Informatycznego,
z rozrzewnieniem wspominajà, jak przed laty

SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA EDUKACJI

BARTOSZ B¢BEL
ANALITYK W PROJEKCIE SOKRATES, POLITECHNIKA POZNA¡SKA:

– System Sokrates by∏ tworzony i jest nadal rozwijany z myÊlà o zminimalizowaniu nak∏adu pra-
cy zwiàzanej z obs∏ugà procesu dydaktycznego w dziekanatach i jednostkach mi´dzywydzia∏o-
wych uczelni wy˝szej. Widaç, ˝e cel ten zosta∏ osiàgni´ty, co prawda zatrudnienie w dziekanatach
nieznacznie wzros∏o na poczàtku wdro˝enia systemu, co jest typowe dla wi´kszoÊci procesów in-
formatyzacji. Od tego momentu zatrudnienie w dziekanatach pozostaje na tym samym poziomie
przy jednoczesnym znacznym wzroÊcie liczby obs∏ugiwanych studentów.
Próbujemy tak˝e polepszyç komfort studiowania poprzez projekt Platon, b´dàcy wydzia∏owym
portalem dla studentów. Platon, w pewnym sensie komplementarny z Sokratesem, korzysta z da-
nych dziekanatu zgromadzonych w Sokratesie, pozwalajàc studentom na wglàd w oceny czy sta-
tus ich spraw socjalnych. Z kolei wyk∏adowcom Platon udost´pnia mo˝liwoÊç pobierania list stu-
dentów oraz ewidencji ocen i zaliczeƒ studentów. Platon jest ciàgle rozwijany w kierunku
zwi´kszenia stopnia interakcji ze studentami, np. ostatnio wdro˝ony modu∏ o nazwie Ksantypa
umo˝liwia elektronicznà rejestracj´ kandydatów na studia (co prawda kandydat nadal musi do-
starczyç osobiÊcie do dziekanatu tradycyjne dokumenty – tak stanowià przepisy). Informacje zgro-
madzone w Ksantypie sà przesy∏ane do Sokratesa, co pozwala na znaczne przyspieszenie przebie-
gu procesu rekrutacji na studia.
System Sokrates korzysta z produktów firmy Oracle: bazy danych oraz narz´dzi do budowy apli-
kacji Oracle Forms i Oracle Reports. System Platon jest zbudowany w technologii Java Servlets
i JavaServer Pages.

DR JANINA MINCER-DASZKIEWICZ
PRODZIEKAN DS. INFORMATYZACJI I ORGANIZACJI WYDZIA¸U MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANI-
KI, UNIWERSYTET WARSZAWSKI, KIEROWNIK PROJEKTU USOS:

– Wdro˝enie tak du˝ej aplikacji, jakà jest USOS, w tak du˝ej instytucji jak Uniwersytet Warszaw-
ski jest du˝ym wyzwaniem. Przynosi jednak pozytywne skutki, które mo˝e trudno od razu finan-
sowo wyceniç, ale sà z pewnoÊcià odczuwalne. Wystarczy wspomnieç, ˝e immatrykulacja osób
przyj´tych w zesz∏ym roku na studia prowadzona tradycyjnymi metodami trwa ponad rok, pod-
czas gdy przy u˝yciu USOS w tym roku zaimmatrykulowaliÊmy ju˝ 9 tys. nowo przyj´tych. R´cz-
ne uzupe∏nianie ksi´gi albumów – jednego z najwa˝niejszych dokumentów – trwa ponad rok i jest
do tego przeznaczony etat. Przy u˝yciu USOS ksi´ga po tegorocznym naborze zostanie wydruko-
wana pod koniec paêdziernika 2004. Jest to mo˝liwe dzi´ki temu, ˝e kandydaci na studia, którzy
zostali przyj´ci, mieli obowiàzek uzupe∏niç w IRK wszystkie niezb´dne do immatrykulacji dane,
zatwierdziç i wydrukowaç formularz podania o przyj´cie na studia. Pracownik dziekanatu, przyj-
mujàc od studenta podanie oraz inne dokumenty, wprowadza w USOS numer PESEL studenta
i na tej podstawie importuje z IRK dane do USOS.
USOS umo˝liwi tak˝e wykrywanie sytuacji, gdy nowo przyj´ty student by∏ ju˝ wczeÊniej studen-
tem uniwersytetu i wskutek niedoskona∏oÊci r´cznego sprawdzania ksi´gi albumów i tradycyjnej
kartoteki oraz nieinformowania uczelni otrzyma∏ drugi numer albumu, co umo˝liwia∏o np. przy-
znanie po raz drugi stypendium.
Uczelnia liczy bardzo na rozwiàzanie problemów z pensum i zmniejszenie obcià˝eƒ dydaktycz-
nych. Dzi´ki wczeÊniejszej rejestracji studentów na zaj´ciach wiadomo, które z nich nie b´dà cie-
szyç si´ zainteresowaniem, i mo˝na je zlikwidowaç. Uniwersytet nie musi wi´c planowaç i prowa-
dziç zaj´ç niecieszàcych si´ zainteresowaniem, cz´sto z jednym lub dwoma ucz´szczajàcymi
studentami, ponoszàc przy tym wszystkie zwiàzane z tym koszty. Jest te˝ nadzieja, ˝e USOS po-
zwoli usystematyzowaç rozliczenia tzw. godzin zewn´trznych, tzn. rozliczenia mi´dzy wydzia∏ami
za prac´ pracowników jednego wydzia∏u na drugim. Modu∏ p∏atnoÊci za studia pozwala na szybkie
zorientowanie si´ w zaleg∏oÊciach poszczególnych osób. Dzi´ki wspó∏pracy z bankiem informacje
o wp∏atach sà elektronicznie przenoszone do USOS, tam automatycznie kojarzone z nale˝noÊcia-
mi i rozliczane – ka˝dy student ma osobny numer konta. Po∏àczenie tego modu∏u z rejestracjà
studentów na zaj´cia mi´dzywydzia∏owe pozwala np. na ∏atwe Êciàgni´cie nale˝noÊci za egzamin
z j´zyka obcego w przypadku kolejnego nieudanego podejÊcia – jest drukowana lista osób upraw-
nionych do podejÊcia, z uregulowanymi op∏atami. System ten jest u˝yteczny równie˝ w przypadku
osób spoza Uniwersytetu, które chcà korzystaç odp∏atnie z nauki j´zyków, i studentów, którzy
chcà korzystaç z lektoratów odp∏atnie, powy˝ej przys∏ugujàcego im limitu.

➮
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rós∏ ba∏agan przy zapisach w miar´ przybywania
liczby studentów. Od dwóch lat ka˝dy student
ma dost´p do spersonalizowanego portalu,
a w systemie sà przechowywane wszystkie infor-
macje o ca∏ej jego Êcie˝ce edukacyjnej.

– Student w momencie rekrutacji dostaje konto
oraz has∏o i od tej pory jest obj´ty informacjà, co
powinien robiç do koƒca studiów, ˝eby je ukoƒ-
czyç i jakie ma mo˝liwoÊci wyboru zaj´ç – wyjaÊ-
nia Dorota Rakowiecka, autorka koncepcji sys-
temu. – OczywiÊcie, zw∏aszcza na pierwszych
latach, nie ma kompletnej wolnoÊci (do ka˝dego
roku jest przypisana liczba obowiàzkowych zaj´ç,
a reszta jest do wyboru), ta swoboda roÊnie jednak
z ka˝dym rokiem. Dla ka˝dego przedmiotu obo-
wiàzkowego jest kilkanaÊcie, a czasem i kilka-
dziesiàt grup zaj´ciowych i student sam uk∏ada
sobie plan. Nie odbywa si´ to jednak na zasadzie
„kto pierwszy, ten lepszy”, wybór zaj´ç nast´puje
w kolejnoÊci okreÊlonej poprzez Êrednià z po-
przedniego roku – im wy˝sza, tym we wczeÊniej-
szym terminie mo˝na uk∏adaç plan, najlepsi ma-
jà wi´c najwi´ksze mo˝liwoÊci wyboru. Nie ma
niebezpieczeƒstwa, ˝e student si´ w ogóle nie do-
stanie na zaj´cia obowiàzkowe, ale termin mo˝e
byç dla niego niewygodny. W przypadku zaj´ç nie-
obowiàzkowych (tzw. fakultetów) istotny jest te-

mat zaj´ç i osoba prowadzàca. Niemo˝noÊç zapi-
sania si´ na takie zaj´cia pociàga za sobà koniecz-
noÊç wyboru zupe∏nie innych zaj´ç. Jest te˝ lista
rezerwowa – jak si´ zwalnia na niej miejsce, to
jest ono widoczne wy∏àcznie dla pierwszej osoby
na liÊcie. JeÊli w ciàgu 36 godzin powiadomiony
student nie zapisze si´ na zaj´cia, to wskakuje na
ostatnie miejsce listy rezerwowej i do kolejnej oso-
by wysy∏ana jest informacja o wolnym miejscu –
dodaje Dorota Rakowiecka.

System jest wielomodu∏owy: odr´bne modu∏y
zawiadujà procesem rekrutacji, uk∏adaniem sia-
tek zaj´ç, ewidencjà. Zapisy sà êród∏em wszyst-
kich informacji – stàd idà protoko∏y, listy zaj´-
ciowe. Wszyscy si´ przyzwyczaili do wygody
oferowanej przez system. Student za poÊrednic-
twem portalu jest informowany o swoich oce-
nach i wszelkich zmianach go dotyczàcych. Tak-
˝e ratunku student szuka on-line. Odzwyczajony
od przychodzenia i telefonów, kontaktuje si´ wy-
∏àcznie elektronicznie – do zespo∏u organizacyj-
nego przychodzi dziennie kilkaset maili – czas
reakcji na zapytania wynosi najwy˝ej trzy dni.
System finansowy podpi´to w sposób niewidocz-
ny dla studenta, ale dajàcy pe∏nà kontrol´ uczel-
ni. Niedawno zakoƒczono prace nad nowym sys-
temem uprawnieƒ.

Indywidualne uk∏adanie planu zaj´ç i wieloÊç
ich ró˝nych rodzajów (rocznych, semestralnych,
wakacyjnych, weekendowych) sprawiajà, ˝e sys-
tem musi byç bardzo elastyczny. SWPS jako chy-
ba jedyna uczelnia w Polsce ma tzw. modu∏y wià-
˝àce w sobie kilka rodzajów zaj´ç: wyk∏ad,
çwiczenia, warsztaty. System czuwa, ˝eby student
nie mia∏ mo˝liwoÊci zapisania si´ tylko na frag-
ment modu∏u. ElastycznoÊç takiego rozwiàzania
sprawia, ˝e musi czuwaç nad nim spory zespó∏.

– Mamy trzy dzia∏y informatyczne. Programi-
styczny dokonuje niezb´dnych poprawek zwiàza-
nych ze zmianà przepisów i nowymi kierunkami
studiów, a tak˝e tworzy nowe modu∏y wspó∏pracu-
jàce z istniejàcymi. Dzia∏ administracji danych
dba o spójnoÊç danych w systemie i reaguje na nie-
typowe proÊby u˝ytkowników. Mamy te˝ zwyk∏y
helpdesk, zajmujàcy si´ serwisem, oraz wykwalifi-
kowanych administratorów – wyjaÊnia Jacek Ba-
naszczyk. �

Wspó∏prca: Anna Kniaê

SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA EDUKACJI

PROF. DR HAB. ADAM GRZECH
PROREKTOR DS. ROZWOJU, POLITECHNIKA
WROC¸AWSKA:

– Wspomaganie informatykà procesów dydak-
tycznych i administracyjnej obs∏ugi studen-
tów to dziÊ koniecznoÊç. Przy du˝ej liczbie
studentów nie jest mo˝liwe efektywne zarzà-
dzanie otrzymywanymi na ich kszta∏cenie
Êrodkami bud˝etowymi ani monitorowanie,
jak przebiegajà procesy obs∏ugi. Na pewno nie
da si´ tego robiç r´cznie. Funkcjonujàce
w uczelni czàstkowe systemy komputerowe
wspomagajàce zarzàdzanie majà ju˝ po kilka
lat, wykonane sà w starszej technologii, a co
najwa˝niejsze – nie sà jednolite. Nawet scale-
nie pochodzàcych z nich danych zabiera obec-
nie czas i w efekcie niezb´dna do podejmowa-
nia skutecznych decyzji w zarzàdzaniu
informacja jest spóêniona, nieraz o kilka tygo-
dni. Wniosek – bez nowoczesnej informatyki
nie da si´ obni˝yç obecnych kosztów procesu
dydaktycznego. Musimy liczyç si´ z tym, ˝e
obs∏uga studenta w Unii Europejskiej jest bar-
dziej komfortowa i sami podnosiç ów kom-
fort. Inaczej stracimy na konkurencyjnoÊci,
a absolwenci szkó∏ Êrednich wybiorà uczelnie
za zachodnià granicà. Cz´Êciowà rekompensa-
tà poniesionych inwestycji b´dzie – oprócz po-
prawy komfortu studentów – rezygnacja z ob-
s∏ugi cz´Êci papierowych dokumentów.
„Wirtualizacja” dziekanatów nie oznacza oczy-
wiÊcie, ˝e przestanà one istnieç. „Wirtualny”
dziekanat to taki, do którego student nie musi
osobiÊcie stawiaç si´ w ka˝dej sprawie. Mo˝e
przeczytaç og∏oszenie, wype∏niç dokument czy
sprawdziç ocen´ w Internecie. Liczymy na to,
i˝ zmniejszy to iloÊç niepotrzebnej adrenaliny
w kolejkach do dziekanatów.

ZAJRZYJ
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http://irk.uw.edu.pl/

http://usos.mimuw.edu.pl/

http://www.cs.put.poznan.pl/sokrates/

http://www.fcm.put.poznan.pl/Ksantypa/

Przyk∏adem uczelni, której skutecznie
uda∏o si´ przenieÊç obs∏ug´ studenta
w ca∏oÊci do Internetu, jest warszaw-
ska Szko∏a Wy˝sza Psychologii Spo-

∏ecznej. Co wi´cej, uczyniono to si∏ami w∏asnych
informatyków. Autorkà koncepcji funkcjonujàce-
go tu systemu jest Dorota Rakowiecka, kierow-
nik Dzia∏u Programowania i Wdra˝ania.
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