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Transformative Outcomes 

Vision 

For education transformation to be effective, an institution must carefully analyze, 

design, develop, implement and evaluate their plan for change. Carefully crafting 

a vision is the first step toward a successful, holistic education transformation.   

Education 
Transformation 
Framework

to zestaw rekomendacji wypracowanych 
wraz z uczelniami, które pomagają 
zbudować spójną strategię rozwoju 
instytucji w oparciu o najnowsze 
technologie.  
 
 

 Zarządzanie cyklem życia studentów 
 Wspieranie dydaktyki i uczenia się 
 Wzmocnienie projektów badawczo-

rozwojowych 
 Zapewnienie wydajnej i skutecznej 

infrastruktury uczelnianej  



Obszar zarządzania cyklem 
życia studenta na uczelni oraz 
zarządzanie relacjami   
z absolwentami 

aż po 
relacje z absolwentami, zarządzanie cyklem 
edukacji studenta oraz jego dokonaniami 
naukowymi -  oferowanie optymalnego 
wykształcenia akademickiego dostosowanego 
do potrzeb rynku pracy w perspektywie 
długoterminowej, potwierdzony oceną 
wyników wyższej uczelni oraz wyników 
indywidualnych studentów 



Cykl Życia Studenta 
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• Strona internetowa uczelni 

• Proces aplikowania i rekrutacji  

• Planowanie oferty programowej 

• Rejestracja na zajęcia  

• Wielokanałowy kontakt ze studentem 

• Współpraca w ramach zajęć 

• Komunikacja międzystudencka 

• Portal studencki (w szczególności 
wirtualny dziekanat) 

• Biuro karier – oferty stażów i pracy 

• Kluby absolwentów 

Badanie publicznej 
oferty uczelni 

Aplikowanie  
on-line 

Uzupełnienie 
dokumentów 

Kluby  
absolwentów 

Cyfrowe punkty kontaktu 

Informacje o 
uczelni/kierunku 

od znajomych  
Dyskusja z 
przedstawicielami uczelni 

Śledzenie 
rekrutacji 

Decyzja  
o podjęciu 

studiów 

Rozeznanie  
w ofercie kierunku 

Informacja  
o przyjęciu 

Rejestracja  
na zajęcia 

Udział w zajęciach 
na uczelni 

Praktyki/staże poza 
uczelnią 

Praca grupowa 

Współpraca 

Graduacja 

Rozwój 

Zarządzanie 
materiałami 

dydaktycznymi 

Kontakty z uczelnią 

Rozliczenie  
studiów 



Obszar naukowo-badawczy 
wspierający rozwój 
studentów, uczelni i jej 
otoczenia biznesowego 

Nowoczesna dydaktyka, wsparta 
technologią informatyczną, zdolność 
samodzielnego uczenia się, badań 
naukowych wykorzystujących najnowsze 
technologie informatyczne (AI, Big Data, 
ClaudComputing, Predicive Analitics ..)  -
  otwarcie na nowe procesy przyspieszające 
działania w obszarze naukowo-badawczym 
 
 



Programy pilotażowe zaplanowane na 2019 rok: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
oraz Akademia Leona Koźmińskiego 

Odpowiedź na problemy: 

• starzejącego się sprzętu 
komputerowego w pracowniach, 

• konieczności ciągłej aktualizacji 
oprogramowania, 

• dopasowania specyfikacji sprzętu do 
grup studentów o różnym poziomie 
potrzeb, 

• nieefektywnego zarządzania energią 
(np. sprzęt pracowni włączony całą 
dobę).  

Oszczędności generowane poprzez: 

• wykorzystanie zasobów tylko wtedy, gdy 
są potrzebne, 

• niemal nieograniczona elastyczność 
specyfikacji sprzętu i oprogramowania, 

• ograniczenie infrastruktury lokalnej i 
nakładów z nią związanych, 

• ograniczenie przestojów spowodowanych 
awariami sprzętu lub cyberatakami do 
minimum. 

Dydaktyka – wykorzystanie usługi  
Azure Lab Services 



Badania naukowe – wykorzystanie platformy Microsoft Azure 

Obliczenia o dużej wydajności (HPC) 

Skrócenie czasu badań poprzez: 

• brak ograniczeń sprzętowych, 

• brak kolejek, 

• mniej skomplikowane procedury zakupowe. 

Ograniczenie kosztów: 

• zakupu infrastruktury, 

• utrzymania infrastruktury (konserwacja, prąd, 
powierzchnia, aktualizacje oprogramowania 
itd.). 

Uczelnie korzystające z rozwiązania: 
Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska w 
Gliwicach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu 

 

 

Big Data, AI na Azure 

• elastyczne podejście do projektów poprzez 
wykorzystanie jupiter/azure notebooks - dowolny 
język, technologia, framework 

• wykorzystanie klastrów obliczeniowych na żądanie- 
Databricks 

• orkiestracja procesu pracy z danymi - od zebrania, 
przygotowania poprzez procesowanie i prezentację 
wyników- Data factory 

• elementy sztucznej inteligencji mogą być 
wykorzystane bez potrzeby pisania algorytmu  
np. rozpoznawania obiektów   

 

 

 



Wydajna infrastruktura 
uczelniana i efektywnie 
zarządzanie jej zasobami 
 
 
Uczenie wyższe muszą stale rozwijać się, aby 
sprostać rosnącym i zmieniającym się potrzebom 
studentów na całym świecie. 
 
Uczelnie wyższe na całym świecie muszą wspierać 
elastyczne, oparte na współpracy i 
spersonalizowane środowiska uczenia się, które 
jednocześnie są wydajne, bezpieczne i intuicyjne dla 
wszystkich. 



Darmowe rozwiązanie Office 365 A1 

Exchange Online 
• ujednolicony system 

poczty 
i kalendarza na całej 
uczelni, 

• odpowiedź na 
rosnącą liczbę 
skrzynek 
pocztowych 
studentów, 

• brak opłat za 
utrzymanie 
lokalnego 
środowiska. 

Microsoft Teams 

• platforma do szybkiej 
komunikacji pomiędzy 
pracownikami i 
studentami, 

• gotowe scenariusze 
do wykorzystania na 
zajęciach typu  
e-learning, 

• platforma do 
komunikacji zespołów 
projektowych. 

 

OneDrive 

• platforma o pojemności  
1 TB do składowania plików, 

• umożliwia dzielenie i 
współpracę w czasie 
rzeczywistym kilku osób na 
jednym dokumencie, 

• zapewnia bezpieczeństwo 
plików przechowywanych na 
urządzeniu studenta czy 
pracownika.  

Uczelnie korzystające z rozwiązania: Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Szkoła 

Główna Handlowa, Warszawski Uniwersytet Medyczny i wiele innych 






