ZARZĄDZANIE

RELACJE

KSZTAŁCENIE

obsługa procesu dydaktycznego zgodnie
z aktualnie obowiązującymi przepisami
prawa oraz w oparciu o najlepsze praktyki
zarządzania uczelnią

dotarcie do kandydatów na etapie wyboru
przedmiotów zdawanych na maturze, czyli
na wiele miesięcy przed rozpoczęciem
rekrutacji na studia

kompletne środowisko pracy zdalnej
ze studentami, wspierające komunikację,
monitorowanie postępów
i indywidualizację procesu kształcenia

Educloud to ekosystem
nowoczesnych narzędzi IT dla uczelni
skoncentrowanych na Studencie

elastyczne projektowanie obiegów
dokumentacji studenta w oparciu o dane
z dowolnego systemu dziekanatowego

od elektronicznej rejestracji, poprzez
przeliczanie punktów i generowanie list
rankingowych, aż po przekazanie danych
kandydatów do dziekanatu

collaborate to wygodna i nowoczesna
platforma do wideokonferencji i współpracy
zdalnej

sprawna komunikacja na linii uczelnia –
dydaktycy – studenci, aplikacja dostarczana
do uczelni jako usługa (Software as a Service)

wczesna identyﬁkacja studentów
zagrożonych odpadnięciem ze studiów
w oparciu o dane z różnorodnych źródeł
danych o studentach

większa dostępność i atrakcyjność treści
dydaktycznych zamieszczanych na
platformach e-learningowych

podejmowanie strategicznych decyzji
zarządczych oraz obsługa raportowania
wewnątrz i na zewnątrz uczelni
w oparciu o technologię Power BI

kompleksowe wsparcie studentów
i absolwentów szkół wyższych w komunikacji
z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery
zawodowej

zwiększenie poziomu dostępności treści
umieszczanych na stronach internetowych
uczelni

weryﬁkacja autentyczności dyplomów
i certyﬁkatów wydawanych przez uczelnie

i jego potrzebach.

skokowe podniesienie atrakcyjności
kształcenia opartego o Moodle –
bez rewolucyjnych zmian dla dydaktyków
i administratorów

organizacja, monitorowanie i ocenianie
egzaminów realizowanych w uczelni za
pomocą przeglądarki internetowej

przeprowadzenie zdalnej sesji
egzaminacyjnej w sposób kompleksowy
i efektywny

PCG Academia to część Public Consulting Group, ﬁrmy, która od ponad 30 lat doradza instytucjom z sektora publicznego
na całym świecie. W ramach swojej działalności PCG Academia przetwarza i analizuje dane blisko ćwierć miliona studentów

ZOBACZ DEMO

U Ciebie w uczelni lub za pośrednictwem
wideokonferencji. Skontaktuj się z nami!

pochodzących z 50 renomowanych uczelni. Naszą ofertę tworzymy wspólnie z globalnymi liderami rynku IT w edukacji
oraz organizacjami eksperckimi dbającymi o wysoką jakość merytoryczną naszych rozwiązań.

Partnerzy merytoryczni

www.pcgacademia.pl

+48 (17) 777 37 00

info@pcgacademia.pl

Partnerzy technologiczni

Atrakcyjne interfejsy

Rozwój kompetencji

webowe i mobilne

Nowoczesne

Zgodność

studenta i dydaktyka

rozwiązania

z obowiązującymi

zgodne z identyﬁkacją

technologiczne
oznaczające lepszą
kontrolę kosztów, większe
możliwości skalowania
i rozbudowy oraz mniej

responsywne i w pełni
dostępne dla osób
z niepełnosprawnościami.

problemów użytkowych.

integrację zewnętrznych

ekspertów z Instytutu

rozwiązań

Rozwoju Szkolnictwa

oraz samodzielny rozwój

Wyższego i Fundacji

i rozbudowę ekosystemu

Rektorów Polskich.

ZARZĄDZANIE

techniczna rozwiązań

poprzez cyklicznie

umożliwiające łatwą

monitorowana przez

Pełna dokumentacja

końcowych systemu

integracyjne API

przepisami prawa

graﬁczną uczelni,

użytkowników

Otwarte interfejsy

dostępna online

prowadzone szkolenia

za pośrednictwem

z zakresu technologii

multimedialnych bibliotek

oraz uwarunkowań

stale aktualizowanych

formalno- prawnych,
w których działają uczelnie.

przez pracowników uczelni.

przez PCG i ﬁrmy
partnerskie.

Stale rozwijana sieć

Utrzymanie i rozwój

produktowych

pojedynczej umowy SLA

partnerów

systemów w ramach

z Polski i ze świata
gwarantująca klientom

E-USŁUGI

PCG bezpośredni dostęp

gwarantującej obsługę

AP.MOBILNA

z ustalonymi parametrami

CDIPLOMA

DZIEKANAT

do innowacyjnych

uczelni zgodnie

ANALITYKA

i efektywną komunikację

rozwiązań edukacyjnych.

za pomocą systemu
zgłoszeniowego JIRA.

BLACKBOARD
PREREKRUTACJA

LEARN ULTRA

REKRUTACJA

OPEN LMS
RETENCJA

BIURO KARIER

INSPERA

COLLABORATE
ALLY

ALLY FOR WEBSITES

INSPERA REMOTE EXAM

KSZTAŁCENIE

RELACJE

Rozwiązanie dostarczane w ramach educloud przez PCG Academia i naszych Partnerów pozwalają

zarządzać dydaktyką, kształcić na odległość i budować długoterminowe relacje z kandydatami, studentami i absolwentami szkół wyższych,
a wszystko to w ramach jednego pakietu usług, elastycznie dopasowanego do potrzeb i możliwości uczelni.

