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DEKLARACJA: KORZYŚCI DLA UCZELNI
 Dostęp do kandydata na wczesnym etapie jego zainteresowania ofertą uczelni

 Możliwość prowadzenia kandydata „krok po kroku” przez proces wyboru kierunku

 Inteligentny mechanizm nawigowania po katalogu programów studiów

 Informacja o poziomie zainteresowania poszczególnymi kierunkami studiów

 Integracja z modułem rekrutacji i automatyczny przesył danych kandydata 



Nowy moduł rekrutacji studentów
Paulina Puścian-Sobieska, Kierownik Projektów Wdrożeniowych



Zaloguj:



Wszystko co istotne dla studenta 
zebrane w jednym miejscu



Na etapie wdrożenia można zdefiniować 
dowolną ilość kroków rekrutacji

Kontrolujemy poprawność zakończenia 
każdego kroku rekrutacji na kierunek



Każdy formularz w systemie można 
łatwo skonfigurować: wymagalność 

i zależność pól, walidacja 
wprowadzanych danych



Przejrzysty i responsywny 
interfejs dla kandydata





Algorytmy samodzielnie 
przeliczające wyniki rekrutacji 

– ranking „jednym kliknięciem”





Nowoczesna karta kierunku 
studiów z możliwością 

zapisu na kierunek



REKRUTACJA: KORZYŚCI DLA UCZELNI

 Autoryzacja za pomocą dziennika LIBRUS, social media i deklaracji maturalnej

 Algorytmy samodzielnie przeliczające wyniki rekrutacji – ranking „jednym kliknięciem”

 Nowoczesny katalog kierunków studiów z możliwością inicjowania procesu

 Ograniczenie problemów wydajnościowych dzięki przeniesieniu systemu do chmury 



System wspierający retencję studentów
Piotr Masalski, Kierownik Projektów Innowacyjnych













RETENCJA: KORZYŚCI DLA UCZELNI

 Narzędzie do zarządzania zaangażowaniem studentów w proces dydaktyczny

 Zintegrowany wgląd w dane o studencie z różnych źródeł 

 Narzędzie pokazujące studentowi jego pozycję w kontekście całej uczelni

 Dane pozwalające dydaktykom świadomie kształtować proces dydaktyczny

 Precyzyjna identyfikacja studentów zagrożonych odpadnięciem ze studiów
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