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1. Streszczenie 
Artykuł jest opisem systemu wspomagania rekrutacji i zarządzania obsługą studentów 

wdrożonego w Polskim Uniwersytecie Wirtualnym. Zaproponowano uniwersalne modele 
opisu zgłoszeń na studia oraz opisu użytkowników systemów. Przedstawione rozwiązanie 
miało na celu utworzenie otwartej bazy systemu zarządzania, która może być dostosowana do 
innych procesów biznesowych uczelni. 

This paper contains the short description of system that supports student’s enrollment and 
management. I introduce flexible models of order description and models of user. The main 
goal of the solution was to create an open framework of management system, that can be 
modified and adapt to different business processes of high school. 

2. Systemy klasy CRM 
Szkoły wyższe na całym świecie zmieniają powoli sposób zarządzania, komunikacji 

i interakcji ze swoimi klientami: studentami, pracownikami naukowymi i dydaktycznymi oraz 
pracownikami administracji. „Najlepsza organizacja na świecie nie będzie efektywna, jeżeli 
nie skupi się na relacji ze swoimi ‘klientami’. Pierwszą i najważniejszą rzeczą jest 
indywidualne traktowanie studentów, alumnów, rodziców, przyjaciół i każdego innego 
(wewnętrznego klienta). Liczy się każdy kontakt!” – Fox and Kotler [1]. Słowa te nabierają 
większego znaczenia w przypadku uczelni niepublicznych. 

W ciągu kilku ostatnich lat, wiele uczelni w Polsce rozpoczęło ponowną analizę swoich 
procesów biznesowych. Główna przyczyną jest zmniejszenie kosztów obsługi, zwiększenie 
efektywności i konkurencyjności na rynku szkoleniowym. Ogromne możliwości oferowane 
przez nowe technologie powodują, że osoby zarządzające uczelnią rozważają wdrożenie 
systemów informatycznych, których celem jest wsparcie pracy księgowości, działów 
aparatury, zaopatrzenia oraz prac dziekanatów. Obecnie, obok systemów klasy ERP, władze 
uczelni są niemalże zmuszane do rozważenia wdrożenia innej klasy systemów 
informacyjnych  - systemów klasy CRM. 

Steve Billingham z firmy Ernest & Young powiedział: „Filozofia CRM i sposób 
traktowania klienta nie jest obszarem zainteresowania technologii”. Przede wszystkim, 
powinna być określona polityka relacji pomiędzy uczelnią wyższą i jej klientem. Pomimo 
tego, iż pojęcie CRM jest pojęciem z dziedziny zarządzania i ekonomii, artykuł ten w dalszej 
swej części przedstawia rozwiązania technologiczne dotyczące obsługi studentów podczas 
procesu rekrutacji. 
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3. Rekrutacja na studia 
Jednym z problemów zawiązanych z nauczaniem przez Internet, jest proces rekrutacji na 

studia. Specyfika tego sposobu nauczania wykluczała tradycyjny model rekrutacji na studia. 
Przesyłanie tradycyjną pocztą wypełnionych formularzy zgłoszeniowych wydawało się być 
uciążliwe zarówno dla studentów, jak i kosztowne z punktu widzenia szkoły. Wykorzystując 
możliwości Internetu opracowane zostały aplikacje wspomagające rekrutację na studia i kursy 
otwarte prowadzone przez Polski Uniwersytet Wirtualny. 
3.1. Pierwszy model obsługi rekrutacji 

Proces rekrutacji zakładał, iż student wypełnia formularz zgłoszeniowy umieszczony na 
stronie WWW. Student wypełniał wszystkie wymagane pola w formularzu. Dane 
z formularza były zapisywane w bazie danych, gdzie wyznaczony pracownik obsługi 
sprawdzał, kategoryzował oraz poddawał dalszej niezbędnej obróbce. Zaimplementowany 
model zawierał wiele niedogodności biznesowych i funkcjonalnych [2]. 

4. CRM – model II 
Problemy występujące we wcześniejszej wersji systemu rekrutacyjnego [2] oraz potrzeba 

centralnego zarządzania użytkownikami spowodowała konieczność ponownego 
przeanalizowania procesów biznesowych związanych z obsługa klienta PUW. Zbadano 
dostępne na rynku oprogramowanie klasy CRM różnych dostawców. Stwierdzono, że nie 
spełnia ono wymagań funkcjonalnych, niezbędnych do obsługi klientów PUW. Cena 
oprogramowanie, które umożliwiało dostosowanie go do określonych procesów biznesowych, 
zdecydowanie przekraczało budżet projektu. Postanowiono zaprojektować i wykonać 
oprogramowanie wykorzystując wewnętrzne zasoby. 

Przy tworzeniu nowego modelu procesów biznesowych, na podstawie których miał 
powstać docelowy system obsługi klienta uczestniczyło tym razem kilka osób z różnych 
zespołów projektowych. Miało to na celu zidentyfikowanie punktów kontaktu klientów PUW 
na różnych etapach obsługi. 

Model ten rozszerzał pojęcie „klienta” w procesach biznesowych PUW.  
4.1. Klient 

W poprzednim modelu rekrutacji, poprzez klienta rozumiany był potencjalny kandydat na 
studia lub kurs prowadzony przez Polski Uniwersytet Wirtualny. Dokładna analiza procesów 
biznesowych związana z nauczaniem, obsługą studentów oraz procesem produkcji treści 
edukacyjnych i multimediów pozwoliły na zidentyfikowanie dwóch grup klientów. Pierwsza 
grupa – nazwana klientami zewnętrznymi byli to standardowi klienci PUW, studenci 
i kursanci. Istotną z biznesowego punktu widzenia okazała się być grupa osób, nie będąca 
klientami szkoły w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. 

Do grupy tej zaliczono osoby uczestniczące w procesie produkcji materiałów 
szkoleniowych i szkolenia studentów: 

• autorzy treści 
• prowadzący grupy zajęciowe. 

Najczęściej osoby te nie były związane na stałe z PUW, nie były zatrudnione na pełny etat. 
Nie mniej jednak, można było je traktować jako pewnego rodzaju pracowników lub 
kooperantów. Dlatego też tą grupę osób zaliczono do klientów wewnętrznych. 

W poprzednim modelu rekrutacji każda z osób zgłaszających swoją kandydaturę na kurs 
otwarty lub studia wypełniała formularz zapisywany w bazie danych. Dane to były 
poddawane dalszej obróbce proceduralnej, w sposób opisany powyżej. Zgłoszenie 
kandydatury na wybrany przedmiot lub kierunek studiów powodowało wygenerowanie 
nowego wpisu do bazy danych. Z punktu widzenia systemu każde ze zgłoszeń było 
traktowane indywidualnie. System nie umożliwiał sprawdzenia, czy wybrany kandydat 
zapisujący się po na kurs otwarty był już wcześniej naszym klientem. Wyszukanie takiej 



informacji w systemie było czasochłonne, przez co drastycznie zwiększało koszty 
przedsięwzięcia. Również klient zewnętrzny nie miał poczucie komfortowej pracy 
z systemami PUW. Chcąc korzystać z różnych materiałów szkoleniowych, przy logowaniu 
się na platformę zdalnego nauczania, musiał podać identyfikator i hasło przypisane jego 
zgłoszeniu, a nie jego osobie. 

Kolejnym krokiem było wprowadzenie jednoznacznej identyfikacji użytkowników. 
Każdemu klientowi, wewnętrznemu i zewnętrznemu przypisano unikalny w obrębie 
systemów PUW identyfikator. Identyfikator ten jest wykorzystywany przy autoryzacji 
dostępu we wszystkich systemach informatycznych PUW, dostępnych dla użytkowników: 
pokój rekrutacji, pokój prowadzącego, pokój studenta oraz platforma zdalnego nauczania R5 
Generation. 
4.2. Model zgłoszeń 

Kolejnym krokiem było rozszerzenie pojęcia zgłoszenia. W poprzedniej wersji systemu, 
zgłoszenie użytkownika było równoznacznie ze zgłoszeniem na wybrany przez niego 
kierunek studiów lub kursu otwartego. Roczne doświadczenia z obsługa studentów 
i prowadzących naturalnie rozszerzyło pojęcie zgłoszenia. 

W nowym modelu obsługi klienta, zgłoszeniem jest każde żądanie klienta przesłane do 
odpowiedniego pracownika uczelni. Poprzednie zgłoszenie na studia lub kurs otwarty 
podzielono na cztery rodzaje „zgłoszeń rekrutacyjnych”: 

• Zgłoszenie na studia 
• Zgłoszenie na kurs otwarty 
• Zgłoszenie na kurs studyjny 
• Zgłoszenie na studia podyplomowe 

Konieczność podziału „zgłoszeń rekrutacyjnych” wynikała z procesów biznesowych 
ograniczanych wymogami prawnymi i wewnętrznymi procedurami obsługi klientów. Proces 
obsługi zgłoszenia na studia przebiegał w diametralnie inny sposób od zgłoszeń na kursy 
otwarte. Osobom zgłaszającym się na poszczególne produkty stawiano inne wymagania  
prawne. Osoba zgłaszająca się na studia musi posiadać wykształcenie średnie. Wymóg ten nie 
dotyczył kursów otwartych, których uczestnikiem mogła być dowolna osoba wyrażająca chęć 
odbycia kursu. Inny też jest proces obsługi klienta w przypadku kursów otwartych i zgłoszeń 
na studia. 

Podział zgłoszeń rekrutacyjnych umożliwił w elastyczny sposób wprowadzenie dwóch 
nowych produktów szkoleniowych: studiów podyplomowych oraz kursów studyjnych. 
Podobnie jak w poprzednich rodzajach zgłoszeń, znacznie różnią się one procedurami obsługi 
klienta oraz wymogami prawnymi. W przypadku studiów podyplomowych, uczestnikiem 
mogą być osoby, które ukończyły już studia wyższe. Z kolei kursy studyjne są specyficznym 
rodzajem kursów otwartych. Przedmioty realizowane w formie kursów studyjnych, są 
przedmiotami wchodzącymi w skład programu studiów. Jednakże uczestnicy kursów 
studyjnych mogą mieć dodatkowe korzyści w przypadku kontynuacji nauki na studiach 
wyższych prowadzonych przez PUW. 

Przedstawione powyżej różnice pomiędzy poszczególnymi typami produktów 
szkoleniowych nie są wszystkimi różnicami wymuszającymi podział zgłoszeń rekrutacyjnych. 

W trakcie rocznej pracy nad systemami, stwierdzono również konieczność rekrutacji osób 
prowadzących poszczególne grupy zajęciowe. Duża ilość zgłoszeń na prowadzących oraz 
konieczność indywidualnego podejścia i analizy każdego zgłoszenia wymusiło opracowanie 
oprogramowania zarządzającego zgłoszeniami na prowadzących. Z drugiej strony, 
prowadzący i kandydat na prowadzącego jest klientem, o którym informacje muszę być 
przekazywane do innych systemów PUW: platformy zdalnego nauczania oraz systemu 
dziekanatowego. Prowadzący jest również osobą silnie powiązaną z wcześniej opisaną grupą 
klientów, jakimi są studenci. 



Proces weryfikacji jakości kształcenia zakłada między innymi ankietowanie studentów. 
Poprzez ankietę każdy student może ocenić prowadzącego, który nadzorował zajęcia w 
wybranej grupie zajęciowej. Ocena prowadzącego składa się między innymi z: 

• Kompetencje 
• Terminowość 
• Zaangażowanie w pracę 
• Motywowanie do pracy 
• Indywidualne podejście do studenta 

Z powyższych powodów osobę prowadzącego wprowadzono jako kolejnego aktora 
w systemie CRM. Podobnie jak student posiada on własny, unikalny identyfikator, 
umożliwiający autoryzację jego osoby w systemach informatycznych PUW. Osoba chcąca 
podjąć pracę jako prowadzący wypełnia formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronach 
WWW, co przypisuje do niej nowy typ zgłoszenia – zgłoszenie na prowadzącego. 

Analiza procesów biznesowych związanych z obsługą klienta uwidoczniła potrzebę 
wprowadzenia kolejnego rodzaju zgłoszeń. Są to zgłoszenia problemów technicznych. 
Systemy informatyczne PUW, są systemami wymagającymi pewnego rodzaju 
oprogramowania zainstalowanego na komputerze użytkownika końcowego. Platforma 
zdalnego nauczania wymaga zainstalowanej odpowiedniej wersji środowiska 
uruchomieniowego Java. Materiały multimedialne i filmy, w celu zmniejszenia ich rozmiaru, 
kompresowane są za pomocą najnowszych kodeków. Często występowały też problemy 
związane z obsługą oprogramowania, problemy z logowaniem. Dla większości studentów 
zadania związane z konfiguracją oprogramowania są czynnościami skomplikowanymi, 
dlatego też oddelegowano osobę, której zadaniem jest obsługa problemów technicznych 
i funkcjonalnych systemów PUW występujących u wybranego klienta. 

Zgłoszenie problemu technicznego potraktowano w systemie CRM jako kolejny rodzaj 
zgłoszenia. Dzięki systemowi CRM pracownik obsługi technicznej ma możliwość śledzenia 
zmian w rozwiązywanym problemie oraz ma pełny przekrój profilu wybranej osoby. Często 
do rozwiązania konkretnego problemu niezbędna jest pełna informacja o wybranym 
użytkowniku, np. jaki kierunek studiuje, czy podobne problemy występowały już wcześniej 
na jego komputerze, do jakiej grupy zajęciowej student powinien mieć dostęp. Centralna baza 
informacji o użytkownikach, zarówno o studentach jak i prowadzących, znacznie przyspiesza 
czas rozwiązywania problemów, redukując jednocześnie ilość kontaktów, jaki musi wykonać 
pracownik obsługi technicznej w celu zebrania pełnej informacji o kliencie. 
4.3. Model statusów zgłoszeń 

Z każdym rodzajem zgłoszenia powiązany jest odpowiedni model biznesowy obsługi. Jak 
już wcześniej wspomniano, inne wymagania stawiane są osobom kandydującym na studia, 
inne osobom kandydującym na kursy otwarte. Zupełnie inny jest też model obsługi klienta 
w przypadku zgłoszenia problemu technicznego. 

Niezależnie od modelu biznesowego obsługi zgłoszenia, każde z nich może znajdować się 
w stanach specyficznych dla danego procesu biznesowego (np. ‘Nowe zgłoszenie’, 
‘Zaakceptowane przez komisję rekrutacyjną’, „Odrzucone przez komisję rekrutacyjną”, 
„Przesunięte na koleją edycję” dla zgłoszeń rekrutacyjnych, ‘Nowe zgłoszenie’, „Problem 
rozwiązany”, „Problem nie rozwiązany” w przypadku zgłoszeń problemów technicznych). 
Każdemu z typów zgłoszenia, można przypisać listę statusów w jakim może znajdować się 
zgłoszenie. Stany te są związane bezpośrednio z etapami obsługi przewidzianymi przez 
procesy biznesowe. Umożliwia to między innymi szybką kategoryzację i przeszukiwanie 
zgłoszeń.  

Na rysunku (Rysunek 1) przedstawiono schematycznie zależności pomiędzy klientem 
systemów PUW, zgłoszeniami oraz statusami zgłoszenia. 
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Rysunek 1: Diagram zależności pomiędzy użytkownikiem i zgłoszeniami. 

Istotna z punktu widzenia obsługi zgłoszeń nie związanych bezpośrednio z rekrutacją na 
wybrane kierunki studiów lub kursy jest fakt braku powiązania elementu item ze 
zgłoszeniem. Zgłoszenie nie jest wówczas powiązane ze sprzedawanym towarem. Otwiera to 
w prosty sposób system na dowolny inny typ zgłoszeń (order_type). Zgłoszenie to 
oczywiście jest niezależnie opisywane przez statusy zgłoszenia (order_status). 
4.4. Model zdarzeń użytkownika i zgłoszenia 

Klasyfikacja zgłoszeń ze względu na stan w jakim się ono znajduje, nie wyczerpuje 
wszystkich możliwych sytuacji, jakie mogą się wydarzyć podczas obsługi klienta. Przypisanie 
poszczególnym typom zgłoszeń poszczególnych statusów niejako zarysowuje pewien model 
biznesowy obsługi. Opierając się tylko i wyłącznie o zmiany statusów, pomimo większej 
elastyczności przyjętego modelu niż w poprzedniej wersji rekrutacji studentów, nie dało się 
rozwiązać wszystkich problemów związanych z obsługą klienta. 

W trakcie obsługi mogą zajść pewne istotne zdarzenia. Z punktu widzenia obsługi 
prowadzących, zdarzeniem takim jest odbycia szkolenia z obsługi platformy zdalnego 
nauczania. Tylko osoby, które przejdą tego typu szkolenie mogą być dopuszczone do 
prowadzenia grup zajęciowych. 

Przypisywanie zdarzeń zachodzących w procesie obsługi zgłoszenia umożliwia więc 
niezależną od statusów klasyfikację zgłoszeń i użytkowników. Jednocześnie każdemu 
zdarzeniu przypisywana jest data jego wystąpienia, co umożliwia śledzenie historii obsługi 
klienta. 

Zdarzenia, w przeciwności do statusów, są przypisywane do osób.  Opcjonalnie mogą być 
przypisane do zgłoszenia (np. „Przesłano materiały szkoleniowe”). Na rysunku (Rysunek 3) 
przedstawiono przykładową listę zdarzeń jakie wystąpiły podczas procesów obsługi klienta 
oraz predefiniowane drzewko zdarzeń. Drzewko to wizualizuje strukturę bazodanową 
przedstawioną na poniższym rysunku (Rysunek 2). 
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Rysunek 2: Zależności pomiędzy encjami użytkownika, zgłoszeniami oraz zdarzeniami. 
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Rysunek 3: Zrzuty ekranu oprogramowania: a) predefiniowane drzewko zdarzeń, b) lista zdarzeń przypisana 

do użytkownika. 

4.5. Podstawowe funkcje CRM 
Poza wyżej opisanymi modelami systemu CRM zawiera on także podstawowe funkcje 

systemów tej klasy. Są to między innymi: 
• możliwość rejestracji kontaktów (telefonów, poczty elektronicznej, spotkań 

osobistych) z klientami 
• możliwość wyszukiwania klientów 
• zarządzanie użytkownikami 
• zarządzanie produktami szkoleniowymi 
• generowanie raportów i zestawień (np. listy grup, etykiety korespondencyjne) 

Ograniczony rozmiar tej publikacji uniemożliwia przedstawienie wszystkich funkcji 
opracowanego oprogramowania. Przedstawiono tu jednak rozwiązania najważniejszych 
problemów wynikłych przy projektowaniu rozwiązania. 

5. Wnioski 
Zaprojektowany, zaimplementowany i wdrożony model systemu CRM znacznie 

usprawnił pracę pracowników obsługi. Zastosowanie technologii Java [3, 4] do wykonania 
aplikacji klienckiej pozwoliło na dużą przenośność miedzy systemową oprogramowania. 

Zaproponowane rozwiązania problemów pozwoliły na otwarcie systemu na nowe 
funkcjonalności. Zaprojektowanie nowych procesów biznesowych i zaimplementowanie ich 
w systemie sprowadza się praktycznie do opracowania słowników systemowych 
i konfiguracji zachowań oprogramowania na zmiany poszczególnych statusów i wystąpienie 
zdarzeń związanych z procesami biznesowymi. 

W porównaniu z wcześniejszym oprogramowaniem i procedurami, wdrożony system 
znacznie przyspieszył obsługę klienta. Skrócenie czasu obsługi zminimalizowało koszty 
związane z rekrutacją o blisko 50%. Zmierzenie czasu obsługi klienta podczas procesu 
rekrutacji nie było możliwe ze względu na indywidualne podejście do każdej z osób. Nie 
mniej jednak, osoby bezpośrednio odpowiedzialne za obsługę stwierdziły przyspieszenie prac. 
Wiązało się to między innymi ze zintegrowaniem poczty elektronicznej oraz posiadaniem 



kompletnej wiedzy o użytkowniku. Należałoby również sądzić, że przyspieszenie procesu 
rekrutacji zwiększyło satysfakcję klienta. 

Satysfakcja klienta zdecydowanie wzrosła, poprzez usprawnienie pracy pomocy 
technicznej. Kompletna informacja o użytkowniku oraz o historii kontaktów ze studentem 
i prowadzącym, zdecydowanie usprawniła rozwiązywanie występujących problemów 
technicznych. 

Jednym z efektów wdrożenia systemów klasy CRM w firmach komercyjnych jest wzrost 
sprzedaży towarów. W rozumieniu uczelni wyższych powinniśmy rejestrować zwiększoną 
rekrutację na wybrane kierunki studiów i kursów otwartych. Otrzymane wyniki jest jednak 
trudno jednoznacznie powiązać z wdrożeniem nowego systemu rekrutacji. Zwiększająca się 
konkurencja na rynku szkoleniowym mogła spowodować jej spadek. Z drugiej strony duże 
nakłady finansowe na kampanie marketingową powodowały wzrost rejestracji użytkowników. 
Trudności z odtworzeniem identycznych warunków pomiarowych nie dają jednoznacznej 
odpowiedzi dotyczącej zwiększenia efektów rekrutacji. 
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