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Streszczenie 

W artykule przedstawiona została wizja oraz podstawowe założenia systemu informatycznego 

wspierającego pracę w nietypowej organizacji z punktu widzenia zarządzania, jaką jest 

wydział dowolnej uczelni. Projekt został opracowany w oparciu o problematykę zarządzania 

Wydziałem Informatyki Politechniki Szczecińskiej, jednakże autorzy szczególną uwagę 

poświęcili możliwościom wykorzystania systemu na innych uczelniach. 

 

Abstrakt 

This article presents the general vision and principles for creation of an information 

management system supporting the workflow in any given university faculty or department – 

the organizations rather unusual from management standpoint. While the project was based on 

management challenges in Faculty of Computer Science of Technical University in Szczecin, 

the authors have taken into consideration the possibility of using the system in virtually every 

possible type of university. 

 

 

1. Wstęp 

Z uwagi na bardzo duże skomputeryzowanie Wydziału Informatyki (dostęp do komputera ma 

każdy pracownik i student), zarządzanie pracą i obiegiem informacji w organizacji powinno 

odbywać się za pomocą odpowiedniego systemu informatycznego. Przeprowadzone zostały 

badania w celu ukierunkowania zespołu projektowego na potrzeby zgłaszane przez 

przyszłych użytkowników systemu. Po przeprowadzeniu analizy wyników badań został 

określony zakres oraz kierunek rozwoju systemu. 

 

2. Badania rynku 

2.1. Przebieg badań   



Dla określenia rzeczywistych potrzeb studentów i pracowników wydziału została 

umieszczona na stronie WWW anonimowa ankieta (pod łatwym do zapamiętania adresem 

http://www.wi.ps.pl/ankieta), a prośbę o jej wypełnienie dopisano do informacji 

pojawiających przy logowaniu się użytkowników do większości dostępnych na Wydziale 

Informatyki systemów, a także w informacjach na głównej witrynie Wydziału. 

 

W przeciągu tygodnia od umieszczenia ankiety na stronie do autora spłynęły 132 odpowiedzi, 

a w tym czasie pojawiło się jeszcze prawie dwieście, dając łączny wynik 310 wypełnionych 

ankiet. Wprawdzie jest to około 11 % studentów Wydziału Informatyki 1 , jednak należy mieć 

na uwadze fakt, że wypełnienie ankiety zależało tylko od dobrej woli pytanego (nie 

przewidziano żadnych nagród), który zresztą w natłoku zajęć mógł po prostu nie dotrzeć do 

informacji o jej istnieniu. Ponadto czas trwania ankiety pozwolił wziąć w niej udział 

studentom wszystkich rodzajów studiów na Wydziale, a ponad 300 osób to już 

reprezentatywna próba pozwalająca na zignorowanie błędów pomiaru i wyciągnięcie 

wiarygodnych wniosków. 

 

2.2. Wyniki 

W pierwszym pytaniu studenci mieli odpowiedzieć, czy dostęp do Internetu mają jedynie 

dzięki komputerom na Wydziale Informatyki. Wyniki prezentuje następujący wykres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 1: Dostęp studentów do Internetu 

 

                                                
1 W roku akademickim 2001 – 2002 na Wydziale Informatyki studiowało około 2.700 
studentów. 

http://www.wi.ps.pl/ankieta


Widać na nim, iż 88 % studentów ma dostęp do Internetu także poza Wydziałem. Jak łatwo 

się domyślić, jest to zasługa komputerów w domu, w akademiku, albo – na późniejszych 

latach studiów – już w pracy. 

Niemal identycznie przedstawia się rozkład odpowiedzi na drugie pytanie – o posiadanie 

własnego konta pocztowego, niezależnego od tego na uczelni (konto e-mail na Wydziale 

informatyki dostaje automatycznie każdy nowoprzyjęty student i dydaktyk): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wykres 2: Posiadanie własnego, niezależnego od uczelnianego konta pocztowego 

 

pocztowego tym przypadku również 88 % respondentów deklaruje posiadanie swojego 

własnego, „zewnętrznego” konta e-mail 2 , co oznacza, iż stopień wykorzystania Internetu w 

codziennym życiu studentów można uznać za wysoki.  

 

W ostatnim i najważniejszym pytaniu ankietowani mieli za zadanie ocenić przydatność 

różnych elementów, które mogłyby się znaleźć na stronie WWW (czyli w serwisie 

informacyjnym). Pytanie zostało podzielone na 11 części, traktujących oddzielnie o 

poszczególnych elementach (takich jak np. plan zajęć czy dane wykładowców). Oto zebrane 

wyniki: 

 

 Wykres 3: Przydatność usług oferowanych przez system informacyjny 

 

Jak wynika z powyższego wykresu, bezsprzecznie najważniejsze dla studentów byłyby 

informacje dotyczące planu zajęć: 80 % z nich uważa je za bardzo przydatne, natomiast 

jedynie niecałe 2 % za niezbyt lub mało przydatne. Równie ważne według ankietowanych są: 



informacje o egzaminach i zaliczeniach (ponad 77 % osób uważa je za bardzo przydatne), 

informacje o odwołanych zajęciach (75 %) i wyniki egzaminów oraz zaliczeń (prawie 66 %). 

Kolejne dwa miejsca zajmują dane wykładowców (są uważane za bardzo przydatne przez 

48,6 % osób) i informacje o wypełnianiu indeksu (47,4 %). 

 

Najmniej przydatne według odpowiedzi ankietowanych są stan płatności i informacje o 

studentach, jednak należy zauważyć, iż nawet te ostatnie są uważane za bardziej niż mniej 

przydatne (znormalizowanie wszystkich odpowiedzi daje prawie 51 % poparcia). 

 

Warty zauważenia jest fakt, iż zarówno plan zajęć, jak i informacje o odwołanych zajęciach, 

godzinach rektorskich oraz terminach egzaminów i zaliczeń opierają się właściwie na jednym 

kluczowym składniku systemu, jakim jest terminarz/kalendarz. Zintegrowanie terminarza z 

systemem zarządzania zasobami (takimi jak dydaktycy, sale wykładowe, osprzęt 

komputerowy) pozwoliłoby na stworzenie podsystemu dającego ogromne możliwości 

zarządzania uczelnią i jej zasobami w sposób dużo bardziej efektywny, niż za pomocą do tej 

pory stosowanych metod – dlatego ta część systemu powinna być rozpatrywana i tworzona w 

pierwszej kolejności. 

 

3. Założenia do systemu 

Na podstawie przeprowadzonych badań zostały opracowane założenia, na których powinien 

opierać się system. 

• Ułatwianie pracy studentom i pracownikom – to podstawowe zadanie serwisu. 

Każdy, nawet najmniejszy jego element ma ułatwiać zarządzanie i przekazywanie 

informacji w obrębie uczelni. Wszystkie składniki mają składać się na system, z 

którego użytkownicy chcą korzystać, a nie na system, z którego korzystać m u s z ą. 

• Bogactwo, rzetelność i aktualność informacji – należy starać się szczególnie, aby 

zaimplementować w systemie mechanizmy wyświetlania i obróbki najbardziej 

pożądanych przez użytkowników informacji (planu zajęć, informacji o zaliczeniach i 

ich wynikach, danych wykładowców i studentów) studentów aby te informacje były 

odpowiednio często aktualizowane. Idealny system powinien zawierać także mniej na 

pierwszy rzut oka przydatne informacje, jeśli tylko istnieje podejrzenie, że mogą one 

kiedyś być dla kogoś pomocne. 

                                                                                                                                                   
2 Jako ciekawostkę można wymienić fakt, iż zbiory osób, które odpowiedziały „tak” na 



• Prostota i wygoda obsługi – które muszą iść w parze z przedstawianymi 

informacjami, inaczej system będzie dla użytkowników nieczytelny (szczególnie jeśli 

weźmiemy pod uwagę, iż część z nich nie miała do tej pory styczności z tego typu 

systemami). Trzeba w tym celu zwrócić uwagę na wiele rzeczy, począwszy od 

prostego do zapamiętania adresu serwisu, poprzez wygodny i intuicyjny interfejs z jak 

najmniejszą ilością technicznego żargonu, a skończywszy na łatwo dostępnym i 

przyjaznym systemie pomocy. 

• Jednorodność i spójność – nawet, jeśli system powstaje jako powiązanie paru 

szczątkowych systemów już obecnych na uczelni, należy zadbać o to, aby prezentował 

się jako jedna, spójna całość. Niedozwolona jest dla przykładu sytuacja, w której 

jakiekolwiek dane są przechowywane w systemie dwu- lub kilkukrotnie, ponieważ 

grozi to powstaniem różnic między tymi danymi. Również w obrębie nawigacji i 

interfejsu powinna obowiązywać spójność, nawet jeśli konieczne będzie stworzenie w 

tym celu dodatkowych „bramek”, których jedynym zadaniem będzie ujednolicenie 

wyglądu stron. 

• Profilowanie – oczywistym będzie, iż z systemu będą korzystały różne osoby – 

studenci, dydaktycy, dziekanat – i że każda z tych grup będzie zainteresowana innymi 

informacjami. Dla przykładu, studentów będzie interesować jedynie wycinek planu 

dotyczący ich grupy, dydaktyków tylko zajęcia, które sami przeprowadzają, natomiast 

dziekanat plan zajęć jako całość. Należy więc postarać się, aby dopasować serwis do 

każdej z tych grup oddzielnie. 

• Personalizacja – stanowiąca swoiste rozszerzenie powyższej cechy. Wiadomo, iż 

nawet w obrębie danej grupy każda osoba ma własne upodobania i system powinien to 

uwzględniać, pozwalając na indywidualne dopasowanie jak największej ilości funkcji 

do żądań użytkownika. 

• Wirtualne środowisko pracy – idąc w parze z profilowaniem i personalizacją, 

powinno udostępniać użytkownikowi jednakowe środowisko pracy (narzędzia oraz 

dokumenty) niezależnie od sposobu i miejsca, z którego łączy się z serwisem. 

• Prosty, ciągły dostęp – na który składają się: użycie jak najbardziej popularnej i 

intuicyjnej formy dostępu do informacji (WWW); upewnienie się, iż istnieje 

odpowiednio duża liczba komputerów, na których można korzystać z serwisu; 

                                                                                                                                                   
pytania 1 i 2 pokrywają się jedynie w 85 %. 



umożliwienie korzystania z serwisu także z komputerów spoza campusu3; proste, nie 

wymagające wiele wysiłku uwierzytelnianie i autoryzacja. 

• Duża szybkość działania – czyli mieszcząca się w rozsądnych granicach wielkość 

stron WWW serwisu i odpowiednio szybki serwer udostępniający te strony (te dwa 

czynniki powinny umożliwiać wygodne oglądanie stron nawet na komputerach 

podłączonych do Internetu za pomocą modemu)4. Oprócz tego należy uwzględnić 

potencjalne korzystanie z serwisu przez wiele osób równocześnie. 

• Zachowanie prywatności – czyli upewnienie się, iż dane użytkownika prywatne 

(takie jak jego adres e-mail czy numer telefonu komórkowego) i poufne (np. stan 

płatności czy oceny) nie będą mogły być udostępniane „na zewnątrz” bez wyraźnego 

zalecenia zainteresowanej osoby. 

• Zachowanie bezpieczeństwa – powiązane z powyższym, uniemożliwiające osobom 

postronnym celowy bądź nieumyślny dostęp do informacji w serwisie (jak również 

modyfikację czy usunięcie ich), zablokowanie czy utrudnienie jego działania oraz 

podszycie się pod innego użytkownika. 

• Otwartość – cały system powinien być projektowany z myślą o jego dalszym 

rozwoju. Nawet jeśli takie podejście może oznaczać większy nakład pracy przy 

realizacji serwisu, z pewnością przyniesie korzyści podczas jego późniejszej 

rozbudowy. Konieczne jest unikanie wszelkiego rodzaju „skrótów” i prowizorycznych 

rozwiązań, a także dokładne opisywanie wszelkich elementów serwisu (i jako 

komentarzy w kodzie źródłowym, i zewnętrznych plików z dokumentacją). 

• Powiązanie ze stroną WWW Wydziału, mimo iż system jest przeznaczony jako 

uzupełnienie, a nie zastępnik głównej witryny wydziału, należy dążyć do tego, aby 

obie witryny uzupełniały się nawzajem – od interfejsu poczynając, na wspólnych 

danych kończąc. 

• Zwracanie uwagi na detale – przy projektowaniu serwisu należy unikać myślenia „ta 

rzecz jest nieważna” czy „tę funkcję będzie można na porządnie dokończyć  później”. 

Każdy element serwisu, nawet ten potencjalnie rzadko wykorzystywany, powinien być 

przemyślany od początku do końca i na równi z innymi składnikami. 

 

4. Przykład wykorzystania 

                                                
3 Tak, aby uzyskać dostęp 24/7 – całą dobę, siedem dni w tygodniu. 



Przydatnym eksperymentem przed stworzeniem założeń poszczególnych elementów serwisu 

może być wyobrażenie sobie i opisanie typowej sesji z serwisem zarówno studenta, jak i 

dydaktyka. 

 

4.1. Sesja studenta 

Student siada przy jednym z ogólnodostępnych stanowisk w salach laboratoryjnych Wydziału 

Informatyki, włącza komputer, ładuje system operacyjny, uruchamia przeglądarkę i wpisuje 

adres strony internetowej. 

Ponieważ jest to komputer dostępny dla wszystkich, student musi najpierw podać systemowi 

własną tożsamość. W tym celu na stronie wejściowej podaje swój login oraz hasło (takie 

samo, jak dla wykorzystywanego przez niego konta pocztowego). 

Po zidentyfikowaniu się system wita go stroną wejściową. Na tej stronie student szybko 

sprawdza swój plan na dzień dzisiejszy oraz jutrzejszy. Jedno z zajęć jest oznaczone jako 

„odwołane”, co mile zaskakuje studenta, ponieważ a) będzie mógł wyjść z uczelni w piątek 

dwie godziny wcześniej, b) zdążył już o fakcie odwołania zajęć zapomnieć. Student sprawdza 

tylko, w jakiej sali ma kolejne zajęcia i przenosi wzrok do ramki, gdzie czeka na niego 

informacja o najnowszych wiadomościach, które na niego czekają. 

Widzi, iż jedna z nich jest zaznaczona jako ważna i zatytułowana „Wyniki zaliczenia”. Klika 

więc na nią i dowiaduje się, iż nie zaliczył ostatniego kolokwium z jednego z przedmiotów. 

Po chwili refleksji student klika na nazwie przedmiotu i ma dostęp do wszystkich dostępnych 

online materiałów dotyczących tego przedmiotu. Wybiera te, które będą mu potrzebne do 

nauki i w tle wciąga je na własne konto. Widzi też listę zalecanych przez wykładowców 

książek. 

Ponieważ jednak lista jest dość długa, student przechodzi do systemu wiadomości, tworzy 

nową wiadomość, jako adresata wybiera całą swoją grupę i pisze krótki list z prośbą o 

polecenie mu jednej z tych książek i wskazanie miejsca, w którym można byłoby ją w miarę 

szybko i w miarę tanio dostać. 

Po wysłaniu listu student sprawdza jeszcze szybko pocztę e-mail oraz zagląda na forum 

dyskusyjne swojej grupy, aby sprawdzić, czy nie pojawiły się jakieś nowe informacje. 

Ponieważ w międzyczasie ściągnęły się już materiały, student przegrywa je na dyskietkę, po 

czym wylosowuje się z systemu i wyłącza komputer. 

 

                                                                                                                                                   
4 Jakob Nielsen, Response times: the three important limits, 1944, serwis useit.com 



4.2 Sesja dydaktyka 

Dydaktyk siada w swoim pokoju przed komputerem i uruchamia przeglądarkę. Serwis 

informacyjny jest wpisany jako strona początkowa, a dzięki wybraniu wcześniej 

odpowiednich opcji w systemie autoryzacji nie będzie konieczne dalsze logowanie się, tak 

więc strona wejściowa systemu pojawia się automatycznie. 

Jego uwagę przekuwają nowe ogłoszenia z jego katedry o gościnnym wykładzie profesora z 

innej uczelni, który ma się odbyć za dwa tygodnie. Dydaktyk każe systemowi zapisać tę 

informację do jego kalendarza, po czym w tymże kalendarzu sprawdza, jakie ma tego dnia 

zajęcia. 

Widzi, iż o tej godzinie ma laboratoria z jedną z grup. Klika więc na nazwę grupy, po czym 

każe systemowi wysłać do wszystkich z tej grupy wiadomość, iż zajęcia są odwołane. 

Następnie dydaktyk wraca na stronę główną. Patrzy, iż czeka na niego wiadomość od jednego 

ze studentów. Klika na nią – jest to prośba o udostępnienie materiałów do przedmiotu. 

Dydaktyk kolejnym kliknięciem sprawdza, z której grupy jest to student i jakie ma z nim 

zajęcia. Klika na nazwę przedmiotu, po czym za pomocą przeglądarki umieszcza na stronie 

WWW plik z materiałami bezpośrednio ze swojego dysku. Następnie cofa się i odpowiada na 

wiadomość. 

Podobnie jak student sprawdza swoje zajęcia na dzień dzisiejszy i jutrzejszy, a także 

wydarzenia z kalendarza na te dni. Po tym zamyka przeglądarkę i wychodzi z pokoju, mijając 

grupkę zadowolonych studentów, którzy dostali właśnie SMS-em wiadomość o odwołaniu 

zajęć. 

 

5. Podsumowanie 

Przyjmując powyższe założenia jako wstęp do przygotowania projektu omawianego systemu 

można dojść do wniosku, że produktem końcowym będzie system oparty na idei wirtualnego 

środowiska pracy. Praca z wykorzystaniem takiego środowiska może szybko przenieść 

większą część życia uczelni do sieci, a w końcowym etapie należałoby tu widzieć zdalne 

nauczanie. Zakładając uniwersalność opracowanego środowiska możliwa będzie 

implementacja systemu w innych placówkach. Narzucenie standardu funkcjonowania 

poszczególnych uczelni może doprowadzić do stworzenia wirtualnego campusu 

zrzeszającego większość uczelni w Polsce. Zakładając w końcu takie połączenie uczelni z 

jednorodnym środowiskiem pracy łatwo pokusić się o wizję wirtualnych studiów 

                                                                                                                                                   
(http://www.useit.com/papers/responsetime.html). 

http://www.useit.com/papers/responsetime.html)


organizowanych przez kilka polskich uczelni, gdzie student każdy z przedmiotów ma 

prowadzony przez inną placówkę. 


