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Streszczenie 

W artykule przedstawiono system informatyczny Sokrates służący do zarządzania uczelnią 

oraz pokazano jak zastosowane narzędzie informatyczne umożliwiają sprawne zarządzanie różnorodną 

strukturą uczelni. Artykuł odpowiada również na pytanie jak wprowadzenie nowoczesnych narzędzi 

informatycznych pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, a także polepszyć jakość obsługi studenta.  

 

Condensation 

The article presents a data processing system called Socrates, used in academy administration, 

and explains how certain informatic tools can useful in running the teaching sector. Additionally, the 

paragraph explains how introducing modern data processing tools makes it possible for an instructor 

not only to save time and money but also to improve the quality of the service offered to the students. 

 

 

I. Wstęp 

 Wzrost liczby studentów PWSZ w Lesznie (po trzech latach działalności liczba ta 

wynosi ok. 1800 na wszystkich rodzajach studiów i systematycznie wzrasta po ok. 800 

rocznie) i związany z tym wzrost obiegu dokumentów wszelkiego typu (karty egzaminacyjne, 

wnioski stypendialne itd.) wymusił na Uczelni poszukiwanie systemu informatycznego 

wspomagającego pracę Działu Nauczania. Wyczerpały bowiem swoje możliwości 

wykorzystywane do tej pory pakiety uniwersalne typu Office, które usprawniały głównie 

tylko prace typowo biurowe. Ponadto przy wyborze system trzeba uwzględnić fakt, że 

uczelnia jest usytuowana w wielu budynkach na terenie miasta Leszna. Zatem integracja 

informacyjna użytkowników systemu wymaga kompleksowego rozwiązania w postaci 

rozproszonego, zintegrowanego systemu informatycznego. PWSZ w Lesznie prowadzi szereg 

zróżnicowanych kierunków studiów: od typowo humanistycznych poprzez turystykę 

i rekreację do kierunków typowo technicznych. Każdy z nich ma swoją specyfikę, a niekiedy 

odmienny sposób zaliczania kolejnych semestrów studiów. Wszystko to musi uwzględniać 

system wspomagający obsługę studentów. Po analizie rynku stwierdzono, że podstawowe 



wymogi Szkoły spełniają praktycznie tylko dwa profesjonalne systemy informatyczne. Są to 

następujące programy wspomagające pracę dziekanatów szkół wyższych:  

- opracowany w Politechnikę Poznańską program Dziekanat – Sokrates, 

- oferowany przez PWSZ w Legnicy  program Ordo.  

 Pierwszy z nich pracuje w systemie Windows 9x, 2000 i XP, a drugi pracuje 

w systemie DOS. Ponieważ PWSZ w Lesznie jest Uczelnią bardzo młodą więc nie występuje 

problem przestarzałego sprzętu, natomiast nowy sprzęt posiada najnowsze oprogramowanie 

tj. Windows 98, 2000, NT dlatego propozycja Politechniki Poznańskiej znalazła większe 

poparcie pomimo większych kosztów związanych z zakupem systemu Sokrates – Dziekanat. 

Inwestowanie w przestarzały technologicznie system mimo mniejszych kosztów zakupu 

wydawał się niewłaściwy. Dlatego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie 

w roku 2002 postanowiono zastosować wypróbowany na Politechnice Poznańskiej system 

zarządzania Uczelnią – Sokrates, moduł „Dziekanat”. Spójna wizja całości przedsięwzięcia 

gwarantuje, że budowane etapowo elementy składowe systemu będą w pełni wykorzystane 

w zarządzaniu Uczelnią. Różnorodność sprzętu komputerowego dostępnego w tak dużej 

instytucji jak wyższa uczelnia wymusza budowę kompleksowego systemu informatycznego 

z wykorzystaniem heterogenicznego zbioru systemów operacyjnych. Aktualnie 

wykorzystywane przez PWSZ systemy operacyjne to: Linux 7.1, Windows 98 PL, Windows 

2000, Windows NT. Jako platformę integracyjną na poziomie baz danych wybrano system 

zarządzania bazą danych RDBMS Oracle7 (wersja 7.2). Analiza, projektowanie 

i implementacja systemu jest realizowana z wykorzystaniem narzędzi projektowych 

i rozwojowych Oracle. Budowa głównych modułów kompleksowego systemu w oparciu 

o jeden rodzaj systemu zarządzania bazą danych nie wyklucza oczywiście możliwości 

stosowania innych produktów do utrzymywania lokalnych baz danych w różnych jednostkach 

organizacyjnych, które jednak mają małe znaczenie z punktu widzenia integracji całego 

systemu. 

 

II. Opis modułu Sokrates - Dziekanat: 

 Sokrates jest to zaawansowany technologicznie system informatyczny obsługujący 

dydaktykę na wyższej uczelni. Z różnych programów wchodzących w skład systemu mogą 

korzystać: pracownicy rektoratu, pracownicy dziekanatu, pracownicy różnego rodzaju 

studium (np. studium języków obcych), nauczyciele akademiccy i studenci.  



W skład systemu wchodzą następujące podsystemy: Sokrates Dziekanat, Sokrates Rektorat,  

Sokrates Studium. 

 Kompleksowy system informatyczny wyższej uczelni powinien obejmować 

następujące obszary działalności uczelni:  

A/ kształcenie studentów,  B/ badania naukowe,  

C/ współpracę z zagranicą,  D/ działalność poligraficzną,  

E/ obsługę bibliotek,  F/ finanse,  

G/ księgowość,  H/ zarządzanie majątkiem,  

I/ kadry,  J/ płace,  

K/ zaopatrzenie,  L/ zarządzanie na poziomie kierownictwa 

uczelni.  

 

Moduł Sokrates Dziekanat składa się z następujących elementów:  

a/ moduł formularzy i raportów, 

b/ moduł umożliwiający prezentację danych przez Internet przy użyciu przeglądarki 

WWW,  

c/ moduł współpracy z programami Word i Excel z pakietu MS Office, 

d/ moduł wielokryterialnej kwalifikacji kandydatów przy pomocny automatyzacji 

rekrutacji.  

Sokrates - Dziekanat oferuje bardzo szeroki zakres funkcji, takich jak:  

a/ prowadzenie kartoteki studentów,  

b/ zarządzanie grupami studenckimi,  

c/ wydawanie zaświadczeń,  

d/ rozliczanie studentów z sesji egzaminacyjnych i praktyk,  

e/ kontrolę odpłatności za studia,  

f/ przyznawanie różnych form pomocy socjalnej,  

g/ zarządzanie planami studiów,  

h/ obciążanie dydaktyką jednostek organizacyjnych,  

i/ pełne wspomaganie procesu rekrutacji na studia. 

 Użytkownicy programu mają do dyspozycji 190 różnych formularzy ekranowych 

służących do wykonywania szeregu operacji i sporządzania wydruków list, zaświadczeń, 

protokołów i raportów. Ponadto, do dokumentów sporządzanych za pomocą programów MS 

Word i MS Excel można bardzo prosto wstawiać dane odczytane z bazy danych dziekanatu, 

co skraca czas wykonywania niestandardowych dokumentów i opracowań. Program Sokrates 



- Dziekanat składa się z kilku różnych modułów, z których mogą korzystać nie tylko 

pracownicy administracyjni dziekanatu, ale również kierownictwo wydziału, nauczyciele 

akademiccy, studenci, a nawet osoby spoza uczelni, co w istotny sposób odciąża dziekanat od 

bezpośredniej obsługi dużej ilości osób. Pracownicy dziekanatu mają do dyspozycji 

specjalizowane aplikacje, które wspomagają prace administracyjne dziekanatu. Kierownik 

dziekanatu może określać szczegółowo kompetencje i uprawnienia każdego z użytkowników. 

Nauczyciele akademiccy i studenci mają zapewniony bezpośredni wgląd do wybranych 

informacji z bazy danych dziekanatu przez Internet. 

 Sokrates – Dziekanat pracuje w architekturze klient–serwer, wykorzystując najbardziej 

zaawansowany technologicznie system zarządzania bazami danych – Oracle. Gwarantuje to 

niezawodność systemu, bezpieczeństwo danych, ochronę danych przed niepowołanym 

dostępem i dużą efektywność działania. Zastosowanie światowych standardów w dziedzinie 

przetwarzania danych pozwala na integrację systemu Sokrates - Dziekanat z innymi 

modułami systemu informatycznego uczelni oraz na jego rozbudowę o nowe elementy 

w miarę rosnących potrzeb. Na serwerze, na którym instalowana jest baza danych, może 

pracować praktycznie dowolny system operacyjny. Na stacjach roboczych PC użytkowników 

instaluje się aplikacje okienkowe pracujące w środowisku Windows 98/NT/3.11. Oprócz 

programów przeznaczonych do wspomagania różnych funkcji dziekanatu, system oferuje 

integrację z aplikacjami biurowymi pakietu MS Office oraz prezentację wybranych informacji 

przez WWW. Modularna struktura systemu pozwala na zainstalowanie różnych jego 

modułów w zależności od potrzeb i możliwości wydziału. Właśnie te walory techniczne 

zdecydowały o zakupieniu w/w systemu, ponieważ  PWSZ w Lesznie posiada komputery, na 

których znajduje się Windows98, Windows NT, Windows 2000. 

 

III. Możliwości systemu Sokrates - Dziekanat 

 Podstawowy moduł systemu, przeznaczony dla kierownictwa wydziału i pracowników 

dziekanatu, składa się z ponad 190 formularzy ekranowych służących do wykonywania 

szeregu operacji i drukowania dokumentów. Poniżej przedstawiono charakterystyczne 

formularze ekranowe i niektóre cechy użytkowe systemu Sokrates - Dziekanat. 

• Kartoteka studentów, • Lista studentów, 

• Skład grup dziekańskich, • Wydawanie zaświadczeń, 



• Odpłatność za studia, • Plan studiów, 

• Wzór wpisu do indeksu, • Obciążenia dydaktyczne, 

• Struktura studiów, • Oceny i zaliczenie semestru, 

• Przebieg studiów studnta, • Świadczenia socjalne, 

• Lista wypłat socjalnych, • Ewidencja kand. na studia, 

• Ranking świadectw, • Egzaminy wstępne pisemne, 

 

 Poniżej przedstawiono wygląd pulpitu głównego z poziomu, którego następuje 

uruchamianie w/w modułów w zależności od wykonywanej czynności. 

 

Moduł formularzy 

i raportów to podstawowy 

moduł systemu przeznaczony 

dla kierownictwa wydziału 

i pracowników dziekanatu. Po 

uruchomieniu programu, 

pracownik wprowadza nazwę 

użytkownika i hasło, które 

jest weryfikowane przez 

system zarządzania bazą 

danych Oracle i na tej 

podstawie następuje dołączenie użytkownika do bazy danych. Uprawnienia i kompetencje 

każdego użytkownika określa kierownik administracyjny dziekanatu za pomocą specjalnej 

aplikacji. Po uruchomieniu programu użytkownik ma do dyspozycji wielopoziomowe, 

rozwijane menu, z którego może wybrać potrzebną mu aplikację. Dostępne są dwa rodzaje 

aplikacji: 

1) formularze ekranowe, za pomocą których można wprowadzać nowe informacje do bazy 

danych, przeglądać i wyszukiwać informacje w bazie danych oraz wykonywać wiele 

operacji w sposób automatyczny,  



2) raporty, za pomocą których użytkownik może sporządzać wydruki zaświadczeń, list, 

protokołów i różnych dokumentów.  

Na rysunku poniżej przedstawiono schemat wzajemnych powiązań i relacji jakie występują 

w programie Sokrates: 

 

IV. Wnioski: 

System Sokrates zapewnia:  

a/ automatyzację procesu rekrutacji, b/ ewidencjonowania studentów, 

c/ rozliczania sesji egzaminacyjnych, d/ pełną kontrolę nad danymi. 

 Zastosowane w systemie nowoczesne technologie zapewniają: 

a/ niezawodność pracy, b/ bezpieczeństwo danych, 



c/ dużą efektywność działania, d/ możliwość rozbudowy systemu.  

 

 Istotnym czynnikiem wprowadzenia systemu jest zredukowanie kosztów osobowych 

i poprawienie jakości pracy obsługi administracyjnej oraz kadry zrządzającej instytutem. 
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