
Projekt „eUczelnia – opracowanie i wdrożenie na Politechnice Gdańskiej platformy udostępniającej eUsługi dla społeczeństwa informacyjnego województwa pomorskiego” 

fi nansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Poddziałania 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego.

www.euczelnia.pg.gda.pl              euczelnia@pg.gda.pl              Biuro projektu: tel. (58) 348 63 84             Kierownik projektu: mgr inż. Piotr Falc

odbyliśmy ponad 

200 spotkań (zespołu,

podzespołów, liderów, 

z odbiorcami usług)

spędziliśmy 

80 godzin 

na szkoleniach

5 osób z zespołu zostało 

nagrodzonych w konkursie 

Innowacje dla PG

wypiliśmy 

15 hl kawy (!)
wysłaliśmy 

120 pism

stworzyliśmy 2000 plików 

w elektronicznym 

repozytorium
– dane te zajmują 2 GB 

aż 282 osoby 

aplikowały 

na stanowiska 

do projektu

Dla większości z nas koniec roku jest okazją do refl eksji i podsumowań. Jednak w przypadku eUczelni sprawa 

wygląda nieco inaczej… Dokładnie 3 stycznia minął rok, odkąd ruszyła realizacja projektu. To ważna data w dzie-

jach uczelni. W ciągu ostatnich 12-tu miesięcy zespół wytworzył łącznie 30 usług. Dzięki temu poziom wskaźników 

osiągnął wyższy niż przewidywano stan. Zapraszamy do przeglądu pozostałych osiągnięć.

Nie tylko poziom dofi nansowania decyduje o wielkości projektu. Na sukces składa się praca całego zespołu, którą prezen-

tujemy w fi lmowym skrócie:

Zrealizowane usługi i wskaźniki 

Stan realizacji fi nansowej

Stan przetargów

liczba wdrożonych modułów 2
(eDziekanat 100%, eStudent 65%)

liczba zrealizowanych usług elektronicznych 30

liczba przeszkolonych osób 24

liczba uruchomionych usług 
na poziomie informacji            13 na 6 założonych

liczba uruchomionych usług 
na poziomie interakcji               8 na 4 założone

liczba uruchomionych usług
na poziomie dwustronnej 
interakcji                                    8 na 4 założone

liczba uruchomionych usług

na poziomie transakcji               4 na 4 założone

wydaliśmy łącznie 13% 

kosztów kwalifi kowalnych 

i niekwalifi kowalnych 

z całej wartości projektu

podpisanych umów 11

w trakcie postępowania 2

w przygotowaniu 3

Pierwsze urodziny eUczelni

5 numerów newslettera

2 artykuły w prasie 

udział w audycji radiowej 

13%

87%

Stan promocji

3 stycznia 2011 r.                             3 stycznia 2012 r.                                                                                                      31 marca 2014 r.                 



Za nami 1/3 projektu eUczelnia. O to, jak zmieniała się rzeczywistość w trakcie pierwszego roku trwa-

nia przedsięwzięcia, pytamy tych, którzy dzięki swojej pasji i wytrwałości zmieniają standardy oraz 

wdrażają nowe rozwiązania informatyczne na Politechnice Gdańskiej.

Misja kształtowania społeczeństwa informacyjnego

Co było największą motywacją, kiedy w 2010 roku współtworzył Pan koncepcję 

projektu? 

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, rektor PG: Tą motywacją był stan rozwoju 
systemów informatycznych na PG oraz potrzeba unowocześnienia funkcjonowania 
uczelni w XXI wieku. Dlatego w 2009 roku utworzyłem za zgodą Senatu stanowisko 
zastępcy kanclerza ds. zasobów informacyjnych oraz zespół, którego doświadcze-
nia pozwoliły opracować szczegółowe i zgodne z przyjętą strategią rozwoju uczelni, 
założenia projektowe. Powołanie Ministerstwa Cyfryzacji pokazuje, że ten kierunek 
myślenia jest słuszny. 

Rynek IT zmienia się w dynamicznym tempie. W jakim kierunku zatem powin-

na zmierzać informatyzacja uczelni?

Dynamika zmian dotyczy wielu obszarów życia, dlatego trzeba szerokiej wiedzy 
oraz intuicji, by postawić na perspektywiczne technologie. Jestem przekonany, że taką jest IP2 – platfor-
ma wypracowana przez zespół rozwoju eDziekanat. Wykorzystujemy też rozwiązania typu „open sour-
ce”, bo są tańsze w porównaniu do systemów komercyjnych. Widzę dwa główne kierunki informatyzacji 
uczelni. Po pierwsze usystematyzowanie i uporządkowanie procedur funkcjonowania uczelni. Bez nich 
informatyzowanie nie miałoby sensu. Stąd tak wielką wagę przypisano nowej, sieciowej strukturze or-
ganizacyjnej. Drugi nurt to stopniowe zastępowanie żmudnej pracy pracowników systemami pozwalają-
cymi na interoperacyjność. Współpraca ta nie eliminuje człowieka, tylko umożliwia mu bardziej twórczą 
możliwość działania.
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Co wyróżnia eUczelnię na tle innych przedsięwzięć realizowanych przez CUI?

mgr inż. Wojciech Ziółkowski, dyrektor CUI: Projekt eUczelnia to komplekso-
we przedsięwzięcie. Poza środkami na wytworzenie i wdrożenie oprogramowania, 
przewiduje również dotację na zakup sprzętu informatycznego, szkolenie przy-
szłych użytkowników udostępnianych usług, a także podniesienie kwalifi kacji kadr 
IT.  Sprostanie założonym celom i przyjętym terminom wymusza na realizatorach 
korzystanie z najnowszych rozwiązań technologicznych. Ważna jest też właściwa 
organizacja prac. Stąd stosowanie metodyki ITIL w zakresie funkcjonowania służb 
IT. W tym sensie eUczelnia stanowi dodatkowy bodziec do intensyfi kacji procesu 
informatyzacji uczelni.

Z jakimi trudnościami wiąże się wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych 

na PG?

mgr inż. Piotr Falc, kierownik projektu: Świadomość konieczności zmian jest motorem 
wszystkich działań. Jako zastępca kanclerza ds. zasobów informacyjnych zmierzam do 
podniesienia poziomu informatyzacji naszej uczelni. Jednak tej otwartości na innowacje 
towarzyszy, moim zdaniem, naturalny lęk przed nowym. Dlatego wdrożenie rozwiązania, 
które ma usprawnić działania, często poprzedzone jest szkoleniami. Dzięki temu przy-
jaźnie realizujemy misję eUczelni i w konsekwencji kształtujemy lokalnie społeczeństwo 
informacyjne.

Przygotowała Anna Uchman


