
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Infrastruktury Informatycznej KRASP 

 

1. Opracowanie narzędzia badawczego oraz przeprowadzenie ankiety w  polskich uczelniach 

wyższych   na  temat wykorzystania zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania 

uczelnią (w badaniu wzięło około 100 uczelni wyższych w Polsce). Temu zagadnieniu 

poświecono trzy spotkania w ramach Komisji ds. Infrastruktury Informatycznej  KRASP. Wyniki 

z przeprowadzonych badań  zostały zaprezentowane na posiedzeniu Prezydium KRASP i 

przesłane do MEiN. 

 

2. Przeprowadzenie dogłębnej analizy i oceny na temat raportowania danych w systemie POL-on 

na potrzeby ewaluacji działalności naukowej, a  w szczególności:  

 zidentyfikowanie problemów (rozmowy i konsultacje z przedstawicielami środowiska uczelni 

wyższych),  

 ocena kluczowych modułów systemu POL-on pod kątem ewaluacji działalności naukowej, 

 analiza i ocena  ochrony danych osobowych w  różnych systemach (SEDN, ORPPD, API-PBN),  

 analiza modułu Polska Bibliografia Naukowa (PBN 2.0) - publikacje naukowe, 

 dyskusja nad integracją i wykorzystaniem ORCID jako unikalnego identyfikatora naukowca, 

 ocena komunikacji uczelni  w ramach systemu zgłoszeń Help-Desk i MEiN , 

 identyfikacja nieprecyzyjnych zapisów w ustawie  

 oraz  rozporządzeniach Ministerstwa  (różne ich interpretacje) w związku z ewaluacją naukową. 

Powyższe prace zostały przeprowadzone przy  udziale członków Komisji ds. Infrastruktury 

Informatycznej KRASP, a także zaproszonych osób z OPI oraz ekspertów z  wybranych uczelni 

polskich (łącznie odbyło się 9 spotkań poświęconych tej tematyce).  Raport z realizacji części 

tych prac został przesłany do biura KRASP i był prezentowany na posiedzeniu prezydium 

KRASP. 

3. Współpraca z przedstawicielami OPI i  odpowiadanie na bieżąco na zapytania ze strony 

środowiska akademickiego dotyczące funkcjonowania systemu POL-on (w świetle ewaluacji 

naukowej). 

4. Prace nad współtworzeniem platformy pomocy dla Ukrainy: KRASP-Ukraina.pl 

Strona KRASP-Ukraina.pl powstała z inicjatywy Zespołu Antykryzysowego Konferencji 

Rektorów Akademickich Szkół Polskich we współpracy z Komisją ds. Infrastruktury 

Informatycznej KRASP i przy wsparciu Zespołu Koordynatorów Regionalnych z rozszerzonym 

zakresem zadań w związku z wojną w Ukrainie.  

Plany na przyszłość 

1. Cyberbezpieczeństwo w polskich uczelniach wyższych. Opracowanie zbioru wyzwań oraz 

rekomendacji. 

2. Strategie i podejścia do wprowadzania nowoczesnych technologii informatycznych do nauki 

i dydaktyki.   

3. Strategii zakupowe (w zakresie oprogramowania i sprzętu informatycznego) w polskich 

uczelniach wyższych. 
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