


Asseco Group – globalnym producentem oprogramowania

27 tys. pracowników 

Blisko 30 lat doświadczenia

10,7 mld zł przychodów w 2019 r. 

Obecność na giełdach w Warszawie, 
Nowym Jorku i Tel Awiwie 

Obecność w ponad 55 krajach

>100 tys. 
klientów korzysta 
z produktów Asseco 

> ponad 2mld zł976 mln zł zysku operacyjnego w 2019 r.
wypłaconych 
dywidend
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Platforma Edukacyjna

Badania opinii aQuestion

System rekrutacji na studia

Wirtualna Rzeczywistość

Zarządzanie Informacją
i Obieg Dokumentów

Systemy ERP

Centrum Szkoleniowe
Platforma UniCloud dla kierunków 

informatycznych

System Biblioteczny

Portal Pracownika

Serwis Biura Karier

System Informacji naukowej

Aplikacja mobilna  

System Dziekanatowy

System Nauki Języków Obcych 
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Projekty realizowane na Uczelniach
w latach 2018-2020
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Przy wsparciu:

Partnerzy:

Zapewnienie wsparcia informatycznego w zakresie edukacji on-line Cel programu:

Partnerstwo dla Uczelni 
Platforma Edukacyjna na 6 miesięcy nieodpłatnie





Otwieramy zgłoszenia uczelni 

do II edycji programu

dlauczelni.assecods.pl
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Dziękuję za uwagę.

Katarzyna Skowrońska

Dyrektor ds. Kluczowych Klientów

katarzyna.skowronska@assecods.pl 

609 99 88 00
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www.uczelnia30.pl



Zastrzeżenia prawne
Zawartość dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika,
fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia w prezentacji podlegają ochronie na mocy
Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz innych przepisów z tym związanych. Jakiekolwiek
nieautoryzowane zastosowanie jakichkolwiek materiałów zawartych w prezentacji może stanowić naruszenie praw
autorskich, znaków firmowych lub innych przepisów. Materiały dostępne w prezentacji nie mogą być modyfikowane,
powielane, przedstawiane publicznie, wykonywane, rozprowadzane lub wykorzystywane w innych celach
publicznych lub komercyjnych, chyba że Asseco Poland S.A. wydał na to wyraźną zgodę na piśmie. Kopiowanie
w celach komercyjnych, rozpowszechnianie, modyfikacja lub przejmowanie zawartości niniejszej prezentacji przez
osoby trzecie jest niedozwolone. W prezentacji mogą być prezentowane również materiały zawierające odesłania
do ofert i usług podmiotów trzecich. Warunki korzystania z ofert i usług podmiotów trzecich są określone przez te
podmioty. Asseco Poland S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług
tychże podmiotów. Dane i informacje zawarte w prezentacji mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny. Prezentacja
przygotowana została w oparciu i przy użyciu produktów firmy Inscale.

Nazwa oraz logo Asseco Poland S.A. są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Korzystanie z tych znaków wymaga
wyraźnej zgody ze strony Asseco Poland S.A.
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