
System Sciencecloud umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych 

takich jak PBN, POL-on czy ORCID, dzięki czemu uczelnia może 

pozyskać znaczną część danych podlegających ocenie w sposób 

automatyczny. Z kolei platforma WEBCON BPS pozwala na elastyczne 

definiowanie procesu okresowej oceny pracowniczej zgodnie 

z regulaminem obowiązującym w danej uczelni. Oparty o technologię 

low-code WEBCON umożliwia skonfigurowanie dowolnego procesu 

i połączonych z nim formularzy oceny bez potrzeby angażowania 

kosztownych zasobów programistycznych. Rozwiązanie oferowane 

przez PCG pozwala władzom uczelni sprawować ścisły nadzór nad 

procesem oceny, a pracownikom daje wgląd w aktualne dane, 

a przez to możliwość podjęcia działań naprawczych.

Połączenie centralnej 
ewidencji Sciencecloud 
z mocą i elastycznością 
procesów Webcon

Nasz zespół

Zintegrowana lista 
ocenianych zdarzeń 
ewaluacyjnych w obrębie 
kryteriów oceny

Kreator karty oceny 
w oparciu o dowolny 
wewnętrzny regulamin 
uczelni

Jesteśmy: Jesteśmy częścią:

Ocena Pracownicza to nowy moduł w ofercie PCG Academia, wykorzystujący 
zalety dwóch sprawdzonych rozwiązań: Sciencecloud i WEBCON BPS. 

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 

Oceny pracowniczej

Korzyści

Nasze referencje

Eliminacja papierowego obiegu 
dokumentów związanych 
z oceną pracowniczą 

Optymalizacja i zwiększenie 
transparentności procesu oceny

Dostęp do statusu oceny 
w trakcie okresu poddawanego 
ewaluacji 

Uczelnia

Możliwość bieżącego 
uzupełniania rejestru osiągnięć 
w różnych kategoriach - nie 
tylko dorobku naukowego 

Usprawnienie dodawania 
danych dzięki ich automatycznej 
integracji z systemów 
ministerialnych PBN, POL-on

Łatwa procedura odwoławcza 
w przypadku zastrzeżeń 
do jej rezultatów

Łatwość definiowania oceny 
zgodnej z regulaminami 
i uchwałami uczelni

Wykorzystanie zintegrowanych 
danych m.in. z PBN, POL-on 
i ORCID 

Dostęp do pełnej historii procesu

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 


