
Przegląd uniwersyteckich aplikacji mobilnych 



Aplikacje zagranicznych jednostek edukacyjnych



CarolinaGo

ekran startowy home page menu nawigacji bocznej widok strony z kontaktami

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.carolinago.app

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.carolinago.app


CarolinaGo

widok oferowanych przedmiotów  
na danej uczelni

ciekawy i szybki sposób nawigacji

widok oferowanych przedmiotów  
na danej uczelni

widok szczegółowych informacji  
na temat przedmiotu

widok szczegółowych informacji  
na temat przedmiotu

!



CarolinaGo

Kontakt do wykładowcy

możliwość zapisania kontaktu  
do listy “ulubionych”

!

!

Kontakt do wykładowcy

możliwość zapisania kontaktu  
do listy “ulubionych”

Ustawienia

możliwość zmiany rozmiaru fontu

Ustawienia

możliwość zmiany rozmiaru fontu



Colgate University App

ekran startowy home page menu nawigacji bocznej widok strony z kontaktami

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.colgate.m

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.colgate.m


Colgate University App

piktogramy widok ekranu z wydarzeniami widok ekranu z wydarzeniami widok ekranu z wydarzeniami 

możliwość zapisania wydarzenia  
do “ulubionych”

!



CSUN mobile app

ekran startowy home page menu nawigacji bocznej widok strony z kontaktami

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.csun.mobile

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.csun.mobile


CSUN mobile app

widok ekranu z aktualnościami widok ekranu z aktualnościami
po kliknięciu w wybraną informację

widok ekranu samorządu studenckiego widok ekranu samorządu studenckiego
wydarzenia



CSUN mobile app

możliwość zapisywania się  
na wybrane zajęcia

widok informacji o aplikacji zakładka biblioteki social media

!



Georgia College

ekran startowy widok strony z zajęciami do wyboru menu nawigacji bocznej widok strony kontaktowej

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.georgiacollege.mobileapp

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.georgiacollege.mobileapp


Georgetown University

ekran startowy home page menu nawigacji bocznej widok strony kontaktowej

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.georgetown.georgetownmobile

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.georgetown.georgetownmobile


Georgetown University

ekran biblioteki ekran logowania się ekran z informacjami dla osób, które
planują zdawanie na uczelnię

widok ekranu z potrzebnymi  
informacjami takimi jak:
pomoc finansowa (stypendium),
zapisy na kursy,
ubezpieczenie zdrowotne,
informacje personalne

!



Harvard Mobile

ekran startowy

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.harvard.harvardmobile&hl=pl

home page menu nawigacji bocznej widok strony z wydarzeniami



ISU Mobile app

ekran startowy home page menu nawigacji bocznej widok strony z kontaktami

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.indstate.indstatemobile&hl=en_US

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.indstate.indstatemobile&hl=en_US


ISU Mobile app

My Favorites

personalizowanie nawigacji  
w panelu menu bocznego 

!

My Favorites

personalizowanie nawigacji  
w panelu menu bocznego 

My Favorites

personalizowanie nawigacji  
w panelu menu bocznego 

My Favorites

personalizowanie nawigacji  
w panelu menu bocznego 



Maine Maritime Academy

ekran startowy home page menu nawigacji bocznej widok strony z kontaktami

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.mainemaritime.m

!



Maine Maritime Academy

widok ekranu wykładowcy, który został
dodany do “ulubionych” kontaktów

widok ekranu “ulubionych” kontaktów widok ekranu z aktualnościami widok strony z wybraną aktualnością

“karuzela” umożliwiająca szybkie 
przechodzenie pomiędzy ekranami

!



Maine Maritime Academy

widok ekranu z aktywnością studencką widok ekranu z sylwetką studenta widok ekranu z social media widok strony z ważnymi wydarzeniami
związanymi z tokiem studiów



MIT Mobile

ekran startowy home page menu nawigacji bocznej widok strony z kontaktami

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.mit.mitmobile2

!



MIT Mobile

ekran z informacjami o aplikacji wiadomości wewnątrz samej aplikacji wiadomości wewnątrz samej aplikacjiekran z wydarzeniami

!



MIT Mobile

możliwość uzyskania wsparcia poprzez 
aplikację

możliwość uzyskania wsparcia poprzez 
aplikację

możliwość uzyskania wsparcia poprzez 
aplikację

możliwość uzyskania wsparcia poprzez 
aplikację (dla studentów, absolwentów 
jak i dla pracowników)

!



MSA University App

ekran startowy ekran startowy ekran logowania sięekran startowy

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apptcom.msa

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apptcom.msa


MSA University App

ekran z zakładką studenta strona startowa wydarzeniakalendarz



New Castle University

ekran startowy ekran startowy pokazujący się przy  
pierwszym logowaniu z wyjaśnieniem 
funkcjonalności aplikacji

ekran startowy pokazujący się przy  
pierwszym logowaniu z wyjaśnieniem 
funkcjonalności aplikacji

ekran logowania
przyjazny, bezpośredni sposób  
komunikacji

https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.ac.ncl.m

!
!



New Castle University

home page menu nawigacji bocznej widok strony z kontaktami strona główna dla studenta



New Castle University

ekran z planem zajęć  strona z aktualnościami związanymi
z uczelnią i nie tylko

wybrana aktualność strona z aktualnościami związanymi  
z samorządem studenckim

! !



Sydney Uni

ekran startowy home page menu nawigacji bocznej widok strony z informacjami oraz  
kontaktami do pracownika uniwer-
sytetu

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blackboard.android.central.sydney_au

!



Sydney Uni

wyszukiwarka kursów wydarzenia dla studentów wydarzenia dla studentów  
(dalszy wygląd ekranu)

ekran logowania

wyświetlanie komunikatów  
przy uruchamianiu aplikacji

!



Sydney Uni

harmonogram z ważnymi  
dla studentów datami świąt, przerw 
międzysemestralnych, egzaminów itp.

harmonogram z ważnymi  
dla studentów datami świąt, przerw 
międzysemestralnych, egzaminów itp.

harmonogram z ważnymi  
dla studentów datami świąt, przerw 
międzysemestralnych, egzaminów itp.

harmonogram z ważnymi  
dla studentów datami świąt, przerw 
międzysemestralnych, egzaminów itp.

!



Texas A&M University

ekran startowy home page menu nawigacji bocznej widok strony z kontaktami

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blackboard.android.central.texasam

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blackboard.android.central.texasam


UiD Student

ekran startowy strona logowania ekran z kontaktem oraz informacjami  
o pracowniku

ekran z kontaktem oraz godzinami  
przyjęć wykładowcy

https://play.google.com/store/apps/details?id=no.uit.app.student

https://play.google.com/store/apps/details?id=no.uit.app.student


My UMass

ekran startowy home page menu nawigacji bocznej widok strony z wydarzeniami

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.umass.livingapp

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.umass.livingapp


My UMass

platforma informacyjna artykuł mapa z zaznaczonymi obiektami  
uczelnianymi oraz punktami  
gastronomicznymi, muzealnymi,  
sportowymi oraz komunikacyjnymi...

lista obiektów zaznaczonych na mapie

! !



University of Johannesburg

ekran startowy home page menu nawigacji bocznej widok strony z wydarzeniami

https://play.google.com/store/apps/details?id=hr.apps.n206982866

https://play.google.com/store/apps/details?id=hr.apps.n206982866


University of Johannesburg

ekran startowy home page menu nawigacji bocznej widok strony z wydarzeniami



University of Plymouth

ekran startowy panel logowania menu nawigacji bocznej widok strony z informacjami oraz  
kontaktami do pracownika uniwer-
sytetu

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ombiel.campusm.plymouth

!



University of Plymouth

strona z przykładowym kursem  
oferowanym przez uniwersytet

informacje o kursie dalsze informacje o kursie dalsze informacje o kursie

ciekawy sposób rozwijania treści
dzięki temu użytkownik nie jest zalany 
falą tekstu

!



University of Tasmania

ekran startowy home page menu nawigacji bocznej widok strony z kontaktami

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dub.app.utas

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dub.app.utas


University of Malaya Mobile

ekran startowy home page menu nawigacji bocznej widok strony z wybranym kontaktaktem

https://play.google.com/store/apps/details?id=my.edu.um.app

https://play.google.com/store/apps/details?id=my.edu.um.app


Aplikacje krajowych jednostek edukacyjnych



Librus

ekran startowy zarządzanie kontem menu nawigacji bocznej menu nawigacji bocznej

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.librus.synergiaDru2

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.librus.synergiaDru2


Librus

ustawienia aplikacji bieżące informaje szkolne bieżące informaje szkolne
rozwinięcie

artykuły o rozmaitej treści nie tylko 
związanej z samą szkołą

!



Librus

plan lekcji
widok całego tygodnia

plan lekcji
widok aktualnego dnia

terminarz z zaznaczonymi  
informacjami typu nieobecność  
klasy w szkole, zebranie czy klasówka
rozwinięcie

terminarz z zaznaczonymi  
informacjami typu nieobecność  
klasy w szkole, zebranie czy klasówka



mStudia

ekran startowy plan zajęć oceny informacje o stypendiach

https://pcgacademia.pl/systemy-dla-uczelni/aplikacja-mobilna/

!



UEK Plan

home page alfabetyczne wyszukiwanie nauczyciela alfabetyczne wyszukiwanie nauczyciela wygląd planu zajęć przykładowej grupy

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.konradwaniolka.uekplan

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.konradwaniolka.uekplan


UEKatGuide

ekran startowy menu nawigacji bocznej menu nawigacji bocznej
ciąg dalszy

wygląd ustawień

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.ue.katowice.uekatguide

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.ue.katowice.uekatguide


UEKatGuide

wyszukiwanie wykładowcy widok z kontaktem oraz informacjami 
na temat wybranego wykładowcy

aktualności z podziałem na persony,  
z którymi związane są pokazywane 
wiadomości 

aktualności z podziałem na persony,  
z którymi związane są pokazywane  
wiadomości 
rozwinięcie

!



Uniwersytet Jagielloński

ekran startowy home page menu nawigacji bocznej strona z kontaktami oraz mapą

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.edu.uj.smartUJ

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.edu.uj.smartUJ


Uniwersytet Jagielloński

wiadomości / aktualności wiadomości / aktualności
rozwinięcie

kalendarz

bardziej jako wydarzenia
podział na trwające oraz nadchodzące

kalendarz

przekierowanie na stronę www,
dodawanie do kalendarza google,
udostępnianie w mailu, wiadomości itp.

!

!



Uniwersytet Łódzki SmartUni

home page strefa studenta z dużą ilością  
praktycznych informacji

możliwość zmiany języka kalendarz

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.linteri.uniwersytetlodzki

!
!



Uniwersytet Jagielloński

katalog
dostępne wydziały

katalog
dostępne wydziały > wykładowcy >  
wybrany wykładowca

katalog
dostępne wydziały > wykładowcy

katalog
dostępne wydziały > wykładowcy >  
wybrany wykładowca



Aplikacje krajowych jednostek edukacyjnych 
charakteryzujące się słabszą jakością estetyczną



Lazarski app Mobilna Uczelnia
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.partnersinprogress.lazarskiapp https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.partnersinprogress.wu

ekran startowy ekran startowyhome page home page



Mobilna WSE Mobilna WSZiA

ekran startowy ekran startowyhome page home page

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.partnersinprogress.wse https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.partnersinprogress.wszia

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.partnersinprogress.wszia


Wygląd aplikacji
Mobilny USOS UW 



Mobilny USOS UW

home pageekran startowy menu nawigacji bocznej ekran z kontaktem oraz informacjami
o wybranym wykładowcy

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.edu.uw.mobilny

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.edu.uw.mobilny


Mobilny USOS UW

ocenyplan zajęć o Wydziale MIMgrupy zajęciowe



Porównanie wybranych ekranów



ekran startowy

Mobilny USOS Uniwersytet Jagielloński Librus Lazarski app



ekran startowy

Mobilny USOS MSA
 
ekran startowy z wyjaśnieniem  
podstawowych funkcji aplikacji

CSUN
 
ekran startowy ze zdjęciem kampusu 

MIT
 
ekran startowy z grafiką



home page

Mobilny USOS

Mój USOS

Uniwersytet Jagielloński 

wybrane przyciski nawigacji

Librus 

plan lekcji

UEKatGuide 

aktualności



home page

Mobilny USOS

Mój USOS

Harvard University 

wybrane przyciski nawigacji

My UMass

kafelkowe przedstawienie wybranych 
zakładek

MIT

wybrane przyciski nawigacji



menu nawigacji bocznej

Mobilny USOS Maine Maritime Academy

jednobarwne piktogramy

CSUN

kolorowe piktogramy

MIT

linearne piktogramy



menu nawigacji bocznej

Mobilny USOS Maine Maritime Academy

jednobarwne piktogramy

University of Johannesburg

jednobarwne piktogramy

Harvard

linearne piktogramy



menu nawigacji bocznej

Mobilny USOS Uniwersytet Jagieloński

jednobarwne piktogramy

Librus

linearne piktogramy

UEKatGuide 

jednobarwne piktogramy



persona

Mobilny USOS Maine Maritime Academy

bookmarks, linearne piktogramy, 
karuzela

Sydney Uni

bookmarks, piktogramy wzięte  
z Material Design, karuzela

CarolinaGo

bookmarks, piktogramy wzięte  
z Material Design, karuzela



wnioski

Wygląd aplikacji w porównaniu do “konkurencji” jest przejrzysty, klarowny, nieprzeładowany 
niepotrzebnymi elementami graficznymi.

 
Wiele aplikacji używa ikon z Material Design. Piktogramy zaprojektowane specjalnie  
dla aplikacji Mobilny USOS znacznie podwyższą jej jakość estetyczną oraz wyróżnią  
ją na tle pozostałych propozycji aplikacji tego rodzaju. 

 
W aplikacji Mobilny USOS trzeba popracować nad liternictwem. Dobrać odpowiednie  
rozmiary fontów oraz generalnie uspójnić język wizualny. Kolejnym krokiem jest poprawa  
proporcji obiektów znajdujących się na ekranie oraz świateł pomiędzy nimi w celu  
usprawnienia czytelności.

Analizując “konkurencję” można zastanowić się nad tym, aby w przyszłości wprowadzić 
dodatkowe opcje takie jak: praktyczne informacje dla studenta na temat stypendiów, gdzie 
zgłosić się o pomoc, kontakty do dziekanatów, poszerzenie strony dotyczącej wydarzeń 
bieżących związanych z życiem studenckim, czy samorządem. 
 

Opcja “bookmarks” może być przydatnym usprawnieniem poruszania się po najczęściej  
używanych kontaktach.

Przegląd opracowany przez Katarzynę Moszczyńską 
katarzynamoszczyńska@asp.waw.pl


