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Formalna charakterystyka projektu: 
 
Czas realizacji:  lata 2016-2019 
 
Cel: Wzrost poziomu wykorzystania TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na 
Uniwersytecie Warszawskim, dla podniesienia dostępności, jakości i efektywności kształcenia 
w regionie i rozwoju działań w sferze skierowanej do społeczeństwa (front-office).  
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. 
 
Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 
E-usługi dla Mazowsza. 
 
Priorytet 2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia  
społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia. 
 
Wartość projektu: 4 064 971,30 (PLN) w tym dofinansowanie UE to 2 599 701,19 (PLN). 



 Struktura organizacyjna 

   
 

Wydział Matematyki, Informatyki i 
Mechaniki 

Centrum Kompetencji Cyfrowych  

Wydział Zarządzania 



e-Usługi (10) 
stopień 

dojrzałości 

1 Procedowanie elektroniczne wniosków o akademiki stypendia rektora i pomoc 
socjalną . 

 

 
3 2 System rekrutacji wspierający mobilność studentów i pracowników. 

3 Platforma edukacyjna UW dla potrzeb współpracy ze szkołami średnimi. 

4 E-rekrutacja kandydatów na studia poprzez system informatyczny.  
 
 

4 

5 Rekrutacja kandydatów na studia jako usługa w chmurze. 

6 Udostępnienie kluczowych funkcjonalności USOSweb dla studentów i 
pracowników poprzez aplikację mobilną. 

7 Uniwersytecki system e-portfolio w toku studiów oraz monitorowaniu losów 
absolwentów UW. 

8 System do wideo-konferencji i webinariów w e-nauczaniu. 

9 E-wypożyczalnia. 

10 Wirtualne laboratoria komputerowe. 

Wysoki stopień 
responsywności  

i interoperacyjności, 
diagnoza potrzeb 

użytkowników, 
projektowanie 
uniwersalne,  

dostęp dla osób  
z różnymi 

dysfunkcjami. 



Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki: 

E-usługa 1 - E-rekrutacja kandydatów na studia poprzez system informatyczny 
 
E-usługa 2 - Rekrutacja kandydatów na studia jako usługa w chmurze 
 
E-usługa 3 - Udostępnienie kluczowych funkcjonalności USOSweb  
    dla studentów i pracowników poprzez aplikację mobilną 
 
E-usługa 4 - Procedowanie elektroniczne wniosków o akademiki,  
                    stypendia rektora i pomoc socjalną 
 
E-usługa 5 - System rekrutacji wspierający mobilność studentów i pracowników 



Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki: 

E-usługa 3 - Udostępnienie kluczowych funkcjonalności USOSweb dla studentów i pracowników poprzez 
aplikację mobilną  



Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki: 

E-usługa 4 – Procedowanie elektroniczne wniosków o akademiki, stypendia rektora i pomoc socjalną 

 
 
 
 W pełni elektroniczna obsługa 

wniosków: złożenie wniosku przez 
studenta, rozpatrzenie, podpis 

elektroniczny decyzji 
administracyjnych, odbiór 
elektroniczny decyzji przez 
wnioskującego (urzędowe 
potwierdzenie odbioru). 

 



Centrum Kompetencji Cyfrowych UW (d. COME) 

E-usługa 6 – Uniwersytecki system e-portfolio w toku studiów oraz monitorowaniu losów absolwentów.  

 
 

Umożliwienie studentom 
monitorowania swoich kompetencji 

kształtowanych na UW i poza nim oraz 
podejmowania refleksji nad nimi:  

oceny jakości własnych doświadczeń, 
uświadomieniu wartości własnej pracy 

i urealnieniu oczekiwań wobec swojej dalszej 
drogi edukacyjnej. 

 
System Mahara, rozbudowany o mechanizmy i moduły 

pozwalające na efektywne wykorzystanie narzędzia  
przez studentów UW.  

 



Centrum Kompetencji Cyfrowych UW (d. COME) 

E-usługa 7 – System do wideo-konferencji i webinariów w e-nauczaniu.  

 
  
Pozwoli na organizowanie synchronicznych spotkań pomiędzy 

wykładowcami a studentami/słuchaczami  
w ramach zajęć dydaktycznych.  

 
Z użyciem systemu do webinariów możliwe jest organizowanie 

zdalnych spotkań z kandydatami i studentami  
z zagranicy zainteresowanymi ofertą dydaktyczną Uczelni.   

 
System BigBlueButton, rozbudowany  i dostosowany do 

potrzeb Uczelni.  

 

Pilotaż narzędzia w ramach egzaminów językowych dla cudzoziemców. 
Lipiec 2018 – siedziba CKC UW. 



Centrum Kompetencji Cyfrowych UW (d. COME) 

E-usługa 8 – Platforma edukacyjna UW dla potrzeb współpracy ze szkołami średnimi 

 
 

 
Integracja środowiska akademickiego z potencjalnymi 
kandydatami. Umożliwi lepsze zorientowanie uczniów  

szkół średnich w możliwościach dalszego  
rozwoju  na Uniwersytecie.   

 
System Moodle, rozbudowany  i dostosowany na potrzeby 

współpracy ze szkołami średnimi.  

 



Wydział Zarządzania 
 

 

 
 
E-usługa 9 – E-wypożyczalnia. 
  
Upowszechnienie dostępu do zasobów bibliotecznych WZ  
w postaci elektronicznej. Cały proces od wypożyczenia po zwrot 
woluminu realizowany drogą elektroniczną. 

 

 

 

E-usługa 10 – Wirtualne laboratoria komputerowe. 
 
Zwiększenie dostępności do oprogramowania WZ dla studentów i 
pracowników naukowo-dydaktycznych. Możliwy będzie stały 
dostęp do informatycznego środowiska aplikacyjnego Wydziału 
bez względu na miejsce aktualnego pobytu.   

 
 




