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Misją PCG Academia jest dostarczanie 
efektywnych rozwiązań doradczych i technologicznych 
wspomagających uczelnie w doskonaleniu zarządzania 

poprzez podejmowanie decyzji z wykorzystaniem 
rzetelnych danych i narzędzi analitycznych 

oraz innowacyjnych rozwiązań IT. 



Współtworzymy
projekty na rzecz

szkolnictwa
wyższego 

Konferencja i Konkurs LUMEN
Liderzy Zarządzania Uczelnią

Akademia Innowacji
dla Uczelni

mobilny interfejs uczelni

Rozwiązania IT dla uczelni

Badanie potrzeb 
rozwojowych w zakresie 
informatyzacji uczelni

https://www.youtube.com/watch?v=GZsfEV3BQsw&list=PLLUF_rZ--9cbFsTmm9QqLdIca4yFi9O1q
https://www.youtube.com/channel/UCQBoCrsNxjTFRnWHQ1GE89A
http://mstudia.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCQBoCrsNxjTFRnWHQ1GE89A
https://www.youtube.com/watch?v=GZsfEV3BQsw&list=PLLUF_rZ--9cbFsTmm9QqLdIca4yFi9O1q




Pomost pomiędzy uczelniami
a rynkiem kandydatów na studia: 
Projekt Analityka Edukacyjna

Doświadczony partner uczelni

Integrator osób profesjonalnie zarządzających uczelniami 
z Polski, Ukrainy i pozostałych części świata

Konferencja i Konkurs LUMEN
Liderzy Zarządzania Uczelnią

www.pcgacademia.pl



26 listopada 2018 · Warszawa

IV KONFERENCJA
LIDERZY ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ

LUMEN 2018

O R G A N I Z ATO R PA R T N E R Z Y  
I N S T Y T U C J O N A L N I

PA R T N E R  
M E RY TO RYC Z N Y



Ścieżka 1.
Dyskusje panelowe:
· Definicja sukcesu w procesie wdrażania Ustawy 2.0
· Nowe dyscypliny i nowe zasady ewaluacji uczelni
· Trzecia misja uczelni: innowacje i partnerstwo z otoczeniem gospodarczym
· Związki, federacje i fuzje uczelni

Ścieżka 2.
Nowa odsłona LUMEN Theatre
· Innowacyjne narzędzia wspierające kształcenie z wykorzystaniem e-learningu
· mStudia: webowy i mobilny interfejs uczelni
· e-Usługi: elektroniczny obieg dokumentacji
· Elektroniczne egzaminowanie



LUMEN 2017 w mediach

Facebook

Relacja video z 
wystąpień

https://www.facebook.com/projektlumen/
https://www.youtube.com/channel/UCQBoCrsNxjTFRnWHQ1GE89A?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/projektlumen/
https://pcgacademia.pl/pl/lumen-2017.html
https://www.youtube.com/channel/UCQBoCrsNxjTFRnWHQ1GE89A?view_as=subscriberFirefoxHTML-308046B0AF4A39CB%5CShell%5COpen%5CCommand
https://forumakademickie.pl/news/konferencja-lumen-leaders-in-university-management/
https://pcgacademia.pl/images/lumen_2017/dziennik_Rzeczpospolita_relacja_z_Konferencji_LUMEN_2017.pdf
http://www.rp.pl/Edukacja-i-wychowanie/171119144-Konferencja-LUMEN-2017.html
http://www.lumen.edu.pl/
https://forumakademickie.pl/news/konferencja-lumen-leaders-in-university-management/
https://pcgacademia.pl/pl/lumen-2017.html


Potrzeby rozwojowe 
w zakresie informatyzacji 
uczelni – zainicjowanie procesu 
monitorowania stanu

Jacek Oko 
Politechnika Wrocławska

Łukasz Sułkowski 
PCG Polska

Leszek Lewoc 
PCG Academia

Zmodyfikowana wersja prezentacji z połączonego posiedzenia komisji 
ds. Infrastruktury Informatycznej i Ekonomicznej KRASP w dniu 24 V 2018

https://pcgacademia.pl/images/Ankieta-IT.pdf
https://pcgacademia.pl/images/Ankieta-IT.pdf
https://pcgacademia.pl/images/Ankieta-IT.pdf
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Dostawca rozwiązań IT 
dla Uczelni
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System obsługi studiów. Elastyczne dopasowanie do potrzeb uczelni. Wsparcie 
zarządzania uczelnią w oparciu o dane.

System rekrutacji na studia. Odwzorowanie dowolnego procesu rekrutacji. 
Możliwość integracji z LIBRUS Synergia (szkoły średnie) i KReM. 

System informacji o dorobku naukowym. Spełnienie wymogów 
sprawozdawczych PBN i PKA. Automatyczne generowanie dokumentacji.

System elektronicznego egzaminowania studentów.

System wspierający naukę własną studentów.

Mobilny interfejs uczelni dla dydaktyka i studenta.

https://pcgacademia.pl/pl/rozwiazania-it/obsluga-studiow.html
https://pcgacademia.pl/pl/rozwiazania-it/obsluga-studiow.html
https://pcgacademia.pl/pl/rozwiazania-it/rekrutacja-studentow.html
https://pcgacademia.pl/pl/rozwiazania-it/rekrutacja-studentow.html
https://pcgacademia.pl/pl/rozwiazania-it/dorobek-naukowy.html
https://pcgacademia.pl/pl/rozwiazania-it/dorobek-naukowy.html
https://pcgacademia.pl/pl/rozwiazania-it/egzaminowanie-studentow.html
https://pcgacademia.pl/pl/rozwiazania-it/nauka-wlasna.html
https://pcgacademia.pl/pl/rozwiazania-it/egzaminowanie-studentow.html
https://pcgacademia.pl/pl/rozwiazania-it/nauka-wlasna.html
http://mstudia.pl/
http://mstudia.pl/
http://mstudia.pl/
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System Uczelnia 10



Elastyczność 
w dostosowaniu 

systemu do 
potrzeb uczelni

Spełnienie wymogów 
sprawozdawczych 

POL-on, GUS, 
PBN, PKA

Zdalny dostęp 
przez przeglądarkę 

i aplikację mobilną dla 
studentów i pracowników

Dostęp do kodu w
zakresie tworzonych 

mikroserwisów 
i integracji

System obsługi studiów

www.pcgacademia.pl 10

System obsługi studiów Uczelnia 10 pozwala pracownikom 
uczelni efektywnie analizować dane i na ich podstawie 

podejmować właściwe decyzje dydaktyczne i menedżerskie.



System rekrutacji na studia
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System rekrutacji na studia Uczelnia 10 pozwala pracownikom uczelni 
monitorować status kandydatów na studia i komunikować się z nimi na 

każdym etapie procesu rekrutacji, od zapytania o ofertę po rozpoczęcie nauki.

Elastyczne 
dopasowanie systemu 
do wymogów procesu 

rekrutacji

Responsywne
formularze

rekrutacyjne

Obsługa płatności 
online oraz przelewami 

bankowymi

Łatwy eksport danych 
kandydatów do 

dowolnego systemu 
obsługi studiów



System informacji o dorobku 
naukowym
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System informacji o dorobku naukowym Uczelnia 10 integruje 
rozproszone informacje o dorobku naukowym pracowników uczelni, 

a następnie umożliwia ich łatwe przetwarzanie i analizę w celu 
przygotowania do oceny parametrycznej lub raportowania do PBN.

Przejmowanie 
danych z systemów 

obsługi studiów, 
bibliotecznych i 

informacji naukowej

Spełnienie wymogów 
sprawozdawczych 

PBN i PKA

Automatyczne 
generowanie 
dokumentacji 

dorobku naukowego

Ewidencja dorobku 
naukowego za 

pomocą interfejsu 
webowego



mStudia: Uniwersytet na wyciągnięcie 
ręki
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mStudia : Uczelnia na wyciągnięcie ręki

Mobilny i webowy interfejs Uczelni

http://mstudia.pl/
http://mstudia.pl/


mStudia
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 Lepsza komunikacja

 Sprawna administracja

 Wysoka jakość kształcenia

 Brak kosztów technicznych

 Dostępność dowolnego języka

Mobilna aplikacja dla całej społeczności 
akademickiej Twojej Uczelni 

http://mstudia.pl/
http://mstudia.pl/


www.pcgacademia.pl

Dziękuję za uwagę!

Pozostaję do Państwa dyspozycji
pod numerem telefonu 600 495 990 lub adresem 

e-mail: lukasz.sulkowski@pcgacademia.pl



www.pcgacademia.pl

(17) 777 37 00
info@pcgacademia.pl 
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