
Partnerzy technologiczniPartnerzy merytoryczni

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 

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.

Sciencecloud to ekosystem 

nowoczesnych narzędzi IT do 

zarządzania nauką w uczelni.

+48 (17) 777 37 00 info@pcgacademia.plwww.pcgacademia.pl

Monitorowanie i symulacja zapełnienia slotów publikacyjnych przez 

naukowców z uwzględnieniem optymalnego doboru publikacji 

Gromadzenie i przetwarzanie dorobku naukowego uczelni w obrębie 

wszystkich trzech kryteriów ewaluacyjnych zgodnie z najnowszymi 

wytycznymi MNiSW

Atrakcyjna prezentacja dorobku naukowego uczelni inspirowana 

repozytoriami wykorzystywanymi przez uczelnie ze światowej czołówki 

Okresowa ocena wyników pracy dydaktyków i badaczy w szkole wyższej 

– od definiowania reguł, poprzez stawianie celów i monitorowanie 

statusu ich realizacji

3,5 4,5

Otwarty dostęp do publikacji naukowych z wykorzystaniem 

repozytorium naukowego DSpace 7

UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ
U Ciebie w uczelni lub za pośrednictwem

wideokonferencji. Skontaktuj się z nami!



Rozwiązania dostarczane w ramach sciencecloud przez PCG Academia i naszych Partnerów pozwalają na

monitorowanie i symulację zapełnienia slotów publikacyjnych przez naukowców, gromadzenie i przetwarzanie informacji o dorobku naukowym pracowników uczelni
oraz atrakcyjną prezentację dorobku naukowego uczelni. Wszystko to w ramach jednego pakietu usług, elastycznie dopasowanego do potrzeb i możliwości uczelni.

ANALITYKA NAUKOWA

EWIDENCJA NAUKOWA

DSPACE 7

REPOZYTORIUM NAUKOWE
OCENA PRACOWNICZA

oznaczające lepszą 

kontrolę kosztów, większe 

możliwości skalowania 

i rozbudowy oraz mniej 

problemów użytkowych.

Nowoczesne 
rozwiązania
technologiczne

gwarantującej obsługę 

uczelni zgodnie

z ustalonymi parametrami

i efektywną komunikację 

za pomocą systemu 

zgłoszeniowego JIRA.

Utrzymanie i rozwój
systemów w ramach
pojedynczej umowy SLA 

zgodne z identyfikacją 

graficzną uczelni, 

responsywne i w pełni 

dostępne dla osób 

z niepełnosprawnościami.

Atrakcyjne interfejsy
webowe i mobilne

w tym z Ustawą z dnia 

20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym

i nauce oraz algorytmami 

i listami ministerialnymi.

Zgodność
z obowiązującymi
przepisami prawa 

gwarantująca klientom 

PCG bezpośredni dostęp 

do innowacyjnych 

rozwiązań edukacyjnych. 

Stale rozwijana sieć
partnerów
produktowych
z Polski i ze świata 

umożliwiające łatwą 

integrację zewnętrznych 

rozwiązań

oraz samodzielny rozwój

i rozbudowę ekosystemu 

przez pracowników uczelni.

Otwarte interfejsy
integracyjne API 

poprzez cyklicznie 

prowadzone szkolenia

z zakresu technologii

oraz uwarunkowań 

formalno- prawnych,

w których działają uczelnie.

Rozwój kompetencji
użytkowników
końcowych systemu

za pośrednictwem 

multimedialnych bibliotek 

stale aktualizowanych 

przez PCG i firmy 

partnerskie. 

Pełna dokumentacja
techniczna rozwiązań
dostępna online 


