
Mobilna i wirtualna platforma 
komunikacji ze studentami 



Nasi Studenci – Jacy są?

§Mobilni 

§ Chcą być zawsze 
na bieżąco

§ Przyzwyczajeni 
do nowoczesnych  
interfejsów

Studenci Dydaktycy

Administracja Uczelni



Nasze Systemy Obsługi Studiów 

– Jakie są?

§ Duże, brzydkie i skomplikowane

§Głęboko zakorzenione 
w uczelniach

§ Trudne do zmiany

To widzi 
Student 



Co zrobiło PCG?

Nowa Wirtualna Uczelnia
(Uczelnia 10)

Platforma e-Usług
Studenckich

Aplikacja Mobilna 
w modelu usługowym

Łatwa integracja z dowolnym 
Systemem Obsługi Studiów



§ Standard zarządzania uczelnią 
i zgodność z przepisami 
utrzymywane jako usługa

§ Nowoczesny interfejs, 
responsywność, WCAG 2.0

§ Kolorystyka i branding uczelni

Nowa Wirtualna Uczelnia



Dashboard



Powiadomienia



Wiadomości



Wybory przedmiotów, promotora, specjalizacji



Zmiany w planie zajęć



Ankietowanie



Nowa Wirtualna Uczelnia
(Uczelnia 10)

Platforma e-Usług
Studenckich

Aplikacja Mobilna 
w modelu usługowym



§ Lekkie, webowe rozwiązanie oparte o Open Sourcową 
technologię – Camunda

§ Współpracuje z dowolnym Systemem Obsługi Studiów 
(Uczelnia 10, USOS, inne)

§ Zawiera katalog blisko 100 dokumentów opracowanych 
we współpracy z przedstawicielami Forum Dziekanatów 

§ Pozwala na elastyczne kształtowanie dowolnego obiegu 
dokumentów w uczelni przy użyciu BPMN

Platforma e-Usług Studenckich – Czym jest?



Student może zainicjować 
dowolny obieg dokumentów 

zdefiniowanych przez uczelnie za 
pośrednictwem interfejsu www 

lub aplikacji mobilnej



Platforma umożliwia elastyczne 
kształtowanie dowolnego obiegu 

dokumentów w uczelni 
przy użyciu BPMN



Użytkownicy usługi na każdym 
etapie otrzymują powiadomienia 

za pomocą smsa, maila lub 
ogłoszeń w Wirtualnym 

Dziekanacie



Elektroniczny dokument przechodzi pełną 
ścieżkę akceptacji bez konieczności 

fizycznej obecności studenta w dziekanacie

Integracja z dziekanatem powoduje, 
iż student uzupełnia tylko dodatkowe 

dane związane ze sprawą



Zakończenie sprawy bez 
konieczności obecności 
studenta w dziekanacie.

Usługa może aktualizować 
dane w systemie



Platforma e-Usług zawiera wzorcowy zestaw dokumentacji



Nowa Wirtualna Uczelnia
(Uczelnia 10)

Platforma e-Usług
Studenckich

Aplikacja Mobilna 
w modelu usługowym



§ Jedna aplikacja obsługująca systemy operacyjne iOS i Android

§ Pakiety funkcjonalności dopasowane do potrzeb uczelni

§ Model rozwoju aplikacji oparty o analizę potrzeb użytkowników 
i trendów rynkowych

§ Kolorystyka i branding uczelni

§ Wbudowana analityka danych o aktywności użytkowników

§ Współpracuje z dowolnym Systemem Obsługi Studiów (Uczelnia 10, 
USOS, inne)

Aplikacja mobilna – Czym jest?



Powiadomienia

Powiadomienia wyświetlają się 
w aplikacji, a także na ekranie 

głównym telefonu jako 
powiadomienia push



Wiadomości (student)

Wiadomości od pracowników 
dziekanatu oraz wykładowców 

zgromadzone na jednym ekranie



Wiadomości (dydaktyk)

Możliwość wysyłania wiadomości 
do dowolnie zdefiniowanej grupy 

adresatów



Plan zajęć

Przyjazne wyświetlanie planu 
zajęć, w widoku dziennym, 

tygodniowym i miesięcznym, 
natychmiastowe informacje 

o zmianach



Wybór przedmiotów

Wybór przedmiotów i grup 
zajęciowych z poziomu telefonu



Ankiety

Studenci w aplikacji mobilnej 
mogą wypełniać ankiety, 

w tym na sali wykładowej 
w trakcie zajęć



E-Usługi

Aplikacja jest sprzężona 
z modułem e-Usług, dzięki czemu 

możliwe jest zarządzanie 
elektronicznym przepływem 

dokumentów z poziomu telefonu



Aktualności

Dzięki aktualnościom studenci 
i wykładowcy pozostają na 

bieżąco z tym, co dzieje się na 
uczelni



WCAG 2.0

Aplikacja jest dostosowana do 
standardów dostępności, 

umożliwia m.in. wybór trybu 
wysokiego kontrastu



Wdrożenia uruchamiane w 2019/2020 
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