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eUczelnia w oczach studentów
Jesteśmy prawie na półmetku realizacji projektu eUczelnia. Z tej okazji postanowiliśmy przepytać najliczniejszą 
grupę  odbiorców naszych usług o to, jak wygląda informatyzacja uczelni w ich oczach.

Filip Hawańczak
student III roku Fizyki Technicznej i Informatyki Stosowanej na WFTiMS
parlamentarzysta w Samorządzie Studentów PG

Informatyzację odczułem na własnej skórze, bo mój wydział był pierwszym, na którym wdrożo-
no eDziekanat. Miałem zatem świetną okazję do przetestowania systemu, zanim oficjalnie zaczął 
działać. Widzę znaczne postępy. eDziekanat pracuje szybciej niż w fazie testów i wciąż się roz-
budowuje o kolejne funkcjonalności dla studentów. Teraz zamiast stać w kilometrowej kolejce,  
w dziekanacie bywam gościnnie, bo kilka kliknięć pozwala mi załatwić swoje sprawy.
Sporym udogodnieniem i uproszczeniem jest platforma IP2, gdzie korzystając z jednego konta pocz-
towego, mogę się dostać do wielu innych usług on line PG. Która z nich najbardziej ułatwia mi życie? 
Z pewnością Elektroniczny Plan Zajęć, który na chwilę obecną pokazuje wszystkie istotne dla mnie informacje, to jest zaję-
cia, sale, wykładowców. Super rozwiązanie to także elektroniczny indeks. Tradycyjny album był przeżytkiem, obciążonym 
ryzykiem zagubienia, które wiązało się z bolesnym wymogiem odzyskiwania wszystkich wpisów od początku. 
Według mnie nowoczesna uczelnia powinna oferować takie rozwiązania jak videokonferencja z prowadzącym, sprawdzanie 
planu zajęć w komórce czy elektroniczna legitymacja w roli uniwersalnego indeksu, przepustki do usług czy pomieszczeń. 
Choć tego jeszcze nie mamy, to jednak sama idea eDziekanatu i eStudenta powoduje, że jesteśmy prekursorami wśród 
uczelni publicznych, ponieważ inne nawet nie myślą o takich systemach, podczas gdy my je już wdrażamy.

Alicja Kwaśniewska
studentka II roku Inżynierii Biomedycznej na WETI

Najbardziej cenię sobie elektroniczną kartę egzaminacyjną. Po zalogowaniu na platformie IP2 uzy-
skuję wgląd w swoje oceny z praktycznie każdego miejsca, gdzie jest dostęp do komputera. To 
znacznie szybsze, niż chodzenie do gablotek. Nie ma przy tym ryzyka, że ktoś inny będzie wiedział 
o tym, jak mi poszło na egzaminie. Tak bywało w przypadku drukowanych list, gdzie obok oceny 
był podawany numer albumu. Nigdy nie przydarzyła mi się pomyłka przy przepisywaniu ocen, ale 
z doświadczenia kolegów wiem,  że ewentualne błędy są szybko naprawiane.
W moim gronie nie używamy nazw eDziekanat czy eStudent. O elektronicznej obsłudze 
spraw studenckich dowiaduję się od prowadzących i starszych kolegów. W razie potrzeby 
po prostu loguję się na platformie i stamtąd pobieram potrzebny mi formularz. Ostatnio ko-
rzystałam z tak zwanego zaświadczenia ogólnego. Cała procedura od złożenia wniosku do 
otrzymania potrzebnego mi dokumentu z informacją o tym, że studiuję zajęła tylko cztery go-

dziny. Wszystko trafia do historii odebranych dokumentów i płatności, także mam pełną wiedzę na temat swojej aktywności. 
Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie powrotu do systemu koczowania pod pokojem dziekanatu czy oczekiwania przez 
kilka dni na odpowiedź w jednej sprawie. 
System jest łatwy w obsłudze. Brakuje mi tylko informacji o tym, z jakich konkretnie formularzy mogę korzystać. Przydałyby 
się też profilowane instrukcje. Poza tym byłoby super, gdyby jeszcze więcej materiałów i wykładów znajdowało się w sieci. 
Wiem, że nie zastąpią one tradycyjnych spotkań, ale na moim kierunku sporym ułatwieniem w nauce jest zdalny dostęp do 
instrukcji i sprawozdań.



Filip Kołakowski

n Spośród całego spectrum usług wytwarzanych w ra-
mach projektu eUczelnia, dotychczas prezentowaliśmy 
te lokalne. Jakich usprawnień możemy się spodziewać 
na poziomie współpracy pomiędzy uczelniami?
Pracujemy nad specjalną usługą do zarządzania proce-
sem obsługi współpracy międzynarodowej. Jednym z jej 
istotnych obszarów są formularze i wnioski, które dawniej 
funkcjonowały tylko w wersji papierowej, a także rozlicza-
nie współpracy na poziomie projektów, delegacji i kosztów 
wyjazdów. W projektowaniu systemu wspiera nas Komisja  
ds. współpracy pod kierownictwem profesora dra hab. inż.  
Andrzeja Zielińskiego, Prorektora ds. współpracy i progra-
mów międzynarodowych.

n Co – według nowych standardów – robi pracownik, 
który planuje udać się w delegację?
Wypełnia elektronicznie tak zwany wniosek wyjazdu na po-
lecenie. Ułatwi to użytkownikowi obliczenie przysługującej 
mu diety. Ten temat od zawsze był zagadką dla osób wyjeż-

W drogę? Z eUczelnią łatwiej
Wymiana studentów i kadry naukowej na poziomie międzynarodowym to jedno z działań statutowych politech-
niki. W jego skutecznej realizacji ma pomóc właśnie wdrażana funkcjonalność z obszaru eNauka. O tym, jak 
poprawnie zarządzać relacjami, wspierać zarządzanie i proces obsługi opowiada Filip Kołakowski, programista  
z Centrum Usług Informatycznych.

Elektroniczny wniosek wyjazdu na polecenie oraz Rejestracja osób zapro-
szonych

dżających.  Każdy kraj ma 
inną stawkę, są też różnice 
w walutach. Wniosek on 
line nie dość, że wiele pól 
wypełnia automatycznie, 
korzystając z bazy pra-
cowników, to dodatkowo 
zawiera przelicznik walut 
oraz wiele cennych pod-
powiedzi. Opracowaliśmy 
także wersję dla studen-
tów. Dotyczy ona obsługi 
programu Erasmus.

n Jak wygląda obieg 
takiego dokumentu?
Obsługa elektroniczna oznacza mniej danych do wypełnia-
nia i ułatwia rozliczenie wyjazdu. Jednak wniosek wraz z ra-
chunkami za bilety i noclegi jest archiwizowany w wersji pa-
pierowej w aktach pracownika. W związku z tym, że temat 
delegacji ściśle wiąże się z odpowiedzialnością finansową, 
zadbaliśmy o uproszczenie procedury podpisów poprzez 
tzw. ciąg akceptacyjny. Odbywa się on elektronicznie. Wnio-
sek on line zatwierdzają kolejno: osoba akceptujaca wyjazd 
od strony finansowej, dziekan, prorektor. Na wydruku wid-
nieje tylko ostatni podpis. Rozwiązanie to jest skuteczne 
szczególnie w  przypadkach, gdy źródło finansowania wy-
jazdu jest inne niż umocowanie organizacyjne pracownika 
w jednostce lub danym projekcie. 

n Czyli z jednej strony mówimy o uproszczeniu proce-
dur, a z drugiej zadaniem usługi jest zbieranie danych 
na temat historii współpracy?
Prowadzona przez Dział Spraw Międzynarodowych ewi-
dencja umów międzynarodowych oraz powiązanie ich z wy-
jazdami na różne cele (konferencje, wykłady, prezentacje, 
targi, Erasmus, szkolenia, seminaria itd.) umożliwia bada-
nie aktywności pracowników i studentów w zakresie współ-
pracy międzynarodowej. Uzyskamy dane na temat mobil-
ności politechnicznej kadry, celów i kierunków delegacji,  
liczbie i rodzajach wyjazdów długookresowych, liczbie go-
dzin wykładowych wygłoszonych przez osoby wjeżdżające. 
Dodatkową opcją jest ewidencja gości składających naszej 
uczelni wizytę o charakterze naukowo-dydaktycznym.To tyl-
ko przykładowe raporty, które pozwolą nam przeanalizować 
sytuację współpracy Politechniki Gdańskiej z innymi uczel-
niami wyższymi czy zagranicznymi instytucjami naukowymi, 
a na tej podstawie wyłonić strategicznych partnerów. 

Rozmawiała Anna Uchman


