E-usługa 1
E-rekrutacja kandydatów na studia poprzez
system informatyczny
Janina Mincer-Daszkiewicz

Cechy ogólne – 1
• Integracja – w jednej aplikacji są obsługiwane wszystkie rekrutacje na studia w
uczelni, z wyraźnie rozdzielonymi ścieżkami rekrutacji:

•
•
•
•
•
•

studia pełne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
studia doktoranckie
studia podyplomowe
Szkoły Doktorskie
kursy oferowane przez uczelnię (np. językowe, pedagogiczne, dokształcające),
potwierdzanie efektów kształcenia uzyskanych poza uczelnią.

• Zgodność z Ustawą 2.0 (także w zakresie danych zbieranych dla systemu do
obsługi toku studiów).

• Jedna instancja – uruchamianie wielu rekrutacji na przestrzeni wielu lat w jednej
instalacji. Kandydat może utrzymywać aktywne konto z kompletem danych i
dokumentów.

• Rekrutacje z wieloma turami – jedna rekrutacja może obejmować wiele tur, w
każdej będzie można osobno aktywować każdy program studiów.

• Obsługa skomplikowanych reguł wnoszenia opłat rekrutacyjnych w przypadku
rekrutowania na wiele kierunków lub gdy opłata jest uzależniona od dodatkowych
czynników.

Cechy ogólne – 2
• Odejście od numeru PESEL jako podstawowego identyfikatora użytkownika. Jest
nim adres email.

• Wsparcie dla wielu wersji językowych.
• Powiadamianie o zdarzeniach zachodzących w systemie (e-mail lub wewnętrzny
system komunikacji).

• Zgodność z RODO, w tym możliwość archiwizowania rekrutacji i anonimizowania
danych osobowych kandydatów (z pozostawieniem statystyk zapisów).

• Możliwość podpisywania cyfrowego decyzji administracyjnych.
• Łatwo wymienna szata graficzna.
• Wykorzystanie nowych technologii dających możliwość poprawy ergonomii i
atrakcyjności serwisu.

• Tylko technologie typu open-source (racjonalizacja kosztów).
• Dostosowanie do wyświetlania na urządzeniach różnej wielkości — monitorach,
tabletach, komórkach.

• Dostosowanie do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących (audyt BON).

Cechy ogólne – 3
• Możliwość definiowania rozbudowanych formuł egzaminacyjnych i rankingowych.
• Automatyzacja optymalnego doboru przedmiotów maturalnych do kierunku studiów,
na który aplikuje kandydat.

• Automatyczne tworzenie list rankingowych.
• Szablony dokumentów i raportów z możliwością wykorzystania znaczników
dających dostęp do danych w bazie.

• System ról i uprawnień.
• Rozbudowany moduł statystyczny.
• Dostępność różnych systemów logowania, w tym poprzez konta w popularnych
serwisach społecznościowych i uczelniany CAS.

•
•
•
•

Integracja z systemem login.gov.pl.
Integracja z systemami toku studiów za pomocą publicznego API.
Integracja z Krajowym Rejestrem Matur (KReM).

Integracja z oferowanymi na rynku systemami płatności elektronicznych.

Dalszy intensywny rozwój
• Wsparcie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów w uczelniach

•
•
•
•
•
•
•
•

artystycznych (ścieżki egzaminacyjne).
Większy stopień integracji systemu rekrutacji z systemem uczelnianym
(przekazywanie danych w obie strony, synchronizacja z procesem
immatrykulacji).
Wbudowanie informatora ECTS w system rekrutacji.
Dostosowanie do potrzeb rekrutacji w ramach programu MOST.
Kopiowanie rekrutacji.
Nowe role i uprawnienia.
Rozbudowanie zestawu statusów rekrutacyjnych.
Więcej statystyk, szablonów dokumentów, raportów, znaczników.
Obsługa nowych parserów plików, nowych systemów płatności
elektronicznych, zgodnie z potrzebami uczelni.

Wdrożenie systemu rekrutacji na Mazowszu
2018/2019
zgłoszeń
(kandydatów)

2019/2020
zgłoszeń
(kandydatów)

Uniwersytet Warszawski

4 783 (4 273)

64 595 (37 865)

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej (Warszawa)

4 827 (3 488)

6 511 (4 511)

99 (97)

3 552 (2 813)

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w
Siedlcach
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

789 (629)

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w
Warszawie

135 (135)

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

387

567

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
(Warszawa)

w fazie testów

Uczelnia Vistula (Warszawa)

w fazie testów

Materiały, wydarzenia
• Dokumentacje
• Dla użytkownika
• Instalacyjna (z dziennikiem zmian)
• System Redmine do komunikacji z uczelniami
• System dystrybucji oprogramowania na uczelnie
• Instalacja DEMO (w wersji zaszumionej), dostępna z zewnątrz.
Uprawnienia administratora dla zarejestrowanych uczelni.

• Konferencje
• Pierwsza: Wrota na uczelnię – nowoczesne systemy
rekrutacji na studia w projekcie e-usługi UW

• Druga: Wrota na uczelnię – nowoczesne systemy
rekrutacji na studia w projekcie e-usługi UW

Prezentacja on-line

