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1. Pytanie do publiczności

Słowo BIG we frazie big data na uczelni
kojarzy mi się z:

A. DUŻĄ chmurą, z której będzie mały deszcz

B. DUŻĄ szansą na poprawę jakości

C. DUŻYM znakiem zapytania



Przykłady z uczelni

 Maciej Zygmunt

 Rozkład kosztów systemów IT

 Systemy zawierające dane o studentach

 Adam Druszcz

 Badanie korelacji danych jako źródło działań

 Nowe systemy wspomagania oceniania

Krzysztof Wojewodzic

 Monitorowanie aktywności studenta
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2. Pytanie do publiczności

Przetwarzanie danych w celu innym niż ten, dla 
którego zostały zebrane, jest dopuszczalne, jeżeli nie 
narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, 
oraz następuje:

A. w celach badań naukowych, dydaktycznych, 
historycznych lub statystycznych

B. w celach uczciwych

C. w celach badań naukowych

D. z zachowaniem należytej staranności



Badania dr hab. Agnieszki Wyłomańskiej 
wskaźniki rekrutacyjne a wyniki egazminów

Analiza matematyczna 1 (2013/14) Algebra liniowa (2013/14)

W efekcie badań wprowadzono dodatkowe kursy wyrównawcze oraz zmodyfikowano część sylabusów.



Narzędzia obsługi ocen – kartkówki, egzaminy, 
oceny końcowe

Wsparcie procesu opracowania raportów 
ewaluacyjnych.
Korelacje międzyprzedmiotowe – ścieżki 
wiedzy.



Monitorowanie aktywności studentów



Poziom satysfakcji studentów



Indywidualny obraz studenta



3. Pytanie do publiczności 

Jaki system wg. Państwa jest najskuteczniejszy w 
kontakcie ze studentami ws. postępów w nauce?

A. sms

B. telefon

C. mail

D. bezpośrednie spotkania



Pytania do panelistów

Czy meandry życia studenckiego poddają sie analityce predyktywnej?

Czy prognoza losów w oparciu o mechanizmy BIG DATA ma pomóc
uczelni czy studentowi?

Gdzie zbierać i analizować dane?



4. Pytanie do publiczności

Czy uczelnie potrzebują narzędzi prognozowania
losów studentów?

A. Tak

B. Nie


