
System Sciencecloud umożliwia gromadzenie, przetwarzanie i analizę danych 

o dorobku naukowym uczelni w różnych kontekstach, takich jak: kształtowanie 

strategii publikacyjnej uczelni, prowadzenie okresowej oceny pracowniczej czy 

przygotowanie do ministerialnej ewaluacji jakości działalności naukowej. 

Wdrożenie systemu Sciencecloud realizowane jest w modelu usługowym (SaaS). 

W ramach współpracy, PCG odpowiada za stałą aktualizację oprogramowania 

i jego dostosowanie do dynamicznie zmieniających się przepisów prawa. 

Narzędzie oferuje bogate możliwości integracji z systemami dziedzinowymi 

uczelni za pośrednictwem wbudowanego interfejsu API.

Centralny system 
do planowania 
i zarządzania strategią 
publikacyjną uczelni

Nasz zespół

Szybkie uruchomienie 
usługi w uczelni i stały 
rozwój do zmian 
w przepisach prawa 
w modelu Software 
as a Service (SaaS)

Zgodność 
i dwukierunkowa 
integracja z systemami 
ministerialnymi 
PBN i POL-on 

Sciencecloud to system do ewidencji i przetwarzania informacji o nauce 
i badaniach, a także centralny hub integracyjny dla narzędzi uczelnianych, 
krajowych i globalnych takich jak PBN, POL-on czy ORCID.

Jesteśmy: Jesteśmy częścią:

PCG Academia łączy potencjał globalnej firmy konsultingowej z lokalnym doświadczeniem ekspertów 

w dziedzinie edukacji. Wspieramy misję edukacyjną i naukową uczelni dostarczając rozwiązania w ramach dwóch 

niezależnych ekosystemów IT: Educloud i Sciencecloud. Pracujemy z najlepszymi uczelniami w Polsce – od dużych 

publicznych uczelni tj. Uniwersytet Jagielloński, po topowe uczelnie niepubliczne tj. Akademia Leona Koźmińskiego.
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UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ
Poznaj możliwości systemu 

Sciencecloud

Korzyści

Nasze referencje

Szybkie uruchomienie
i popularyzacja usługi wśród 
pracowników w modelu SaaS 

System na bieżąco aktualizowany 
do wymogów prawa oraz 
narzędzi OPI (PBN i POL-on)

Łatwe monitorowanie kondycji 
naukowej dyscyplin 
i organizacyjnych uczelni

Uczelnia

Łatwe deponowanie 
osiągnięć za pomocą 
intuicyjnych formularzy 

Możliwość sprawdzenia liczby 
uzyskanych punktów dzięki 
wbudowanemu algorytmowi 

Łatwość pozyskania dorobku 
z różnych źródeł, w tym 
z ORCID

Nadzór nad jakością 
i kompletnością danych 
gromadzonych przez 
pracowników uczelni

Symulacja wyników ewaluacji 
z możliwością podejmowania 
działań naprawczych  

Ograniczenie wysiłku 
związanego z gromadzeniem 
i przetwarzaniem informacji 
naukowych dzięki 
automatycznym raportom

Administracja Pracownicy naukowi

Nasz zespół ma duże doświadczenie w zakresie digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych dla 

czołowych polskich uczelni. Zachęcamy do kontaktu z nami i do zapoznania się z historiami naszych klientów, 

przedstawionymi na stronie internetowej www.pcgacademia.pl 


