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Wstęp

Książka jest swoistym raportem z realizacji projektu "Absolwent na miarę czasu".
Powstała w końcowej fazie projektu i zawiera wiele elementów sumujących, ale też
i wskazujących kierunki kontynuacji działań juz po zakończeniu projektu. Głównym
celem projektu jest unowocześnienie edukacji na II stopniu studiów wyższych
kierunku Informatyka, realizowanej przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Lubelskiej. By cel zrealizować opracowane zostało i wdrożone w praktykę
dydaktyczną pięć nowych programów studiów magisterskich. Liczne konsultacje
z potencjalnymi pracodawcami, stała z nimi współpraca, a także dodatkowe formy
zajęć dla studentów spowodowały, że kompetencje absolwentów powinny być lepiej
dostosowane do potrzeb rynku pracy.
Działania w projekcie były wielokierunkowe i kompleksowe. Nie dotyczyły
bowiem

tylko

przygotowania

nowych

programów,

materiałów

edukacyjnych

i skryptów. W trakcie projektu bowiem opracowano i wdrożono nowatorskie podejście
do tworzenia struktury poszczególnych nowych programów z uwzględnieniem
wymaganych przez pracodawców kompetencji absolwentów, nowatorskie formy
współpracy z pracodawcami (w tym przygotowywanie prac dyplomowych w trakcie
staży i praktyk, na „zamówienie” firm i pod nadzorem pary promotorów z uczelni
i firmy), nowatorskie platformy elektroniczne Wirtualnego Kampusu (głównie system
wymiany wiedzy w trójkącie: uczelnia – firma – student/absolwent), nowatorską
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koncepcję seminariów dla studentów realizowanych przez wykładowców z uczelni
zagranicznych.
W książce przedstawiono także problemy zarządzania projektem, który jest dość
duży, różnorodny w swoim zakresie oraz angażujący znaczną liczbę osób. Znalazło
się także w niej miejsce dla wypowiedzi jednego z partnerów zagranicznych na temat
reorganizacji kształcenia na kierunku informatyka.
Praca jest adresowana do wszystkich, którzy chcą zapoznać się z rezultatami
prac zespołu realizującego projekt "Absolwent na miarę czasu".
Książka powstała dzięki zaangażowaniu jej współautorów, którzy zechcieli się
podzielić własnym doświadczeniem w zakresie realizowanych zadań. Wszystkim tym,
którzy przyczynili się do powstania książki, a więc: autorom, recenzentom oraz
wszystkim innym (tym co pomagali, nie przeszkadzali lub cierpieli z powodu naszego
zaangażowania w powstanie tej książki), wyrażamy swoje podziękowania.

Marek Miłosz
Waldemar Wójcik
Redaktorzy

1
Projekt „Absolwent na miarę czasu”
szansą na reengineering programów
magisterskich na kierunku Informatyka

Pomimo kulturowego zróżnicowania, różnorodności koncepcji ekonomicznych,
odmienności poszczególnych krajów dąży się do stworzenia Europy opartej na
wspólnym dziedzictwie kulturowym i poczuciem przynależności do wspólnej
cywilizacji. Europa jako społeczeństwo wiedzy (a Europe of Knowledge [HUI04])
obecnie uznana jest powszechnie za niezastąpiony czynnik rozwoju społecznego
i humanistycznego oraz składnik niezbędny w procesie konsolidacji i wzbogacenia
tożsamości Europy, zdolnej przekazać swym obywatelom kompetencje konieczne do
sprostania wyzwaniom nowego tysiąclecia. Kluczową rolę w urzeczywistnianiu tej wizji
odgrywa edukacja. Misją uniwersytetów europejskich jest tworzenie i przekazywanie
wiedzy, a także pełnienie roli źródła postępu naukowego i technicznego. Przed
uczelniami europejskimi stoją wielorakie wyzwania, m. in. sprostanie zwiększonemu
popytowi na wyższe wykształcenie, zwiększenie konkurencyjności w stosunku do
innych obszarów geograficznych naszego globu oraz unowocześnienie struktur
i metod zarówno w dziedzinie edukacji, jak i w badaniach naukowych. Realizacja
nowej koncepcji edukacji dotyczy przede wszystkim sektora szkolnictwa wyższego
[RÓŻ08].
Na Politechnice Lubelskiej (PL) istnieją obecnie studia jednolite stacjonarne na
kierunku Informatyka oraz studia stacjonarne I stopnia. Zachodzi więc potrzeba
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dostosowania kierunku do wymogów ministerialnych. Obecne czasy wyznaczają
rozwój nauki w oparciu o Strategię Lizbońską i dokument „Rola uniwersytetów
w Europie wiedzy” opracowany przez Komisję Europejską w ramach Procesu
Bolońskiego. Dokument ten znacząco uwypukla rolę, jaką szkolnictwo wyższe
powinno odegrać w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Głównymi wyzwaniami dla
uczelni wyższych związanymi z ww. rolą są: zapewnienie wysokiego poziomu
kształcenia i bliskiej współpracy instytucji szkolnictwa wyższego z jednostkami sektora
gospodarki.
W województwie lubelskim studia stacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka
oferują tylko dwie uczelnie a studia I stopnia oferuje pięć uczelni. Zatem na rynku
edukacyjnym istnieje znaczna liczba studentów, którzy kończąc I stopień nauki chcą
kontynuować ją na studiach II stopnia.

1.1.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Absolwent na miarę czasu” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Priorytetu IV - Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 –
Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby
absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 4.1.1 – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Instytucją
pośredniczącą jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a okres realizacji
projektu zawiera się od października 2010 do września 2012 obejmując 2 lata.
Wnioskodawcą jest Politechnika Lubelska zaś Partnerem Międzynarodowe Centrum
Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o.
Zarządzanie projektem opiera się na założeniu, że ma on cykliczny charakter,
tzn. jest on zamkniętą całością składającą się z powtarzalnych faz i etapów. Zostały
w związku z tym sformułowane ogólne zasady, wytyczne i sposoby planowania oraz
realizacji projektu.
Cyklem niniejszego projektu jest model opisujący przebieg projektu w czasie, od
momentu jego zainicjowania do zakończenia, określający zróżnicowane fazy i etapy
jego przebiegu, a także ich charakterystyki [TRO03]. Metodyka zarządzania projektem
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opiera się w związku z powyższym na modelu cyklu projektu [TRO07]. Zgodnie z tym
modelem cykl projektu dzieli się na pięć faz: programowania, identyfikacji,
formułowania, wdrażania, ewaluacji i audytu. Poszczególne fazy różnią się od siebie
charakterem i treścią działalności wchodzących w ich skład, nakładami i kosztami na
ich realizację oraz uczestnikami.
W ramach zarządzania projektami zostało opracowanych wiele metodyk
opisujących sposób postępowania przy planowaniu i realizacji projektów [KOM03].
W ich ramach jest zastosowanych także wiele szczegółowych – uniwersalnych
i specyficznych - technik zarządzania [PRO99]. Metodyka zarządzania projektem
„Absolwent na miarę czasu” opiera się na rozwiązaniu PRINCE 2 [BRA05].

1.2.

GRUPY DOCELOWE

Projekt

obejmie

wsparciem

studentów/tki

nowych

specjalności

na

kierunku

Informatyka w ramach studiów stacjonarnych II stacjonarnych, słuchaczy kursów
w tym e-learningowych, słuchaczy szkoleń w tym certyfikowanych, słuchaczy
warsztatów seminariów.
Wybór grupy docelowej wynika z celów (ogólnego, szczegółowych) i charakteru
projektu, z celu priorytetu IV PO KL oraz odpowiada zapotrzebowaniu rynku pracy na
osoby

z

wykształceniem

technicznym.

Zapotrzebowanie

na

absolwentów

z wykształceniem w dziedzinie informatyki potwierdzają badania rynku [BAD03]. Wg
ww. analiz największe zapotrzebowanie wśród specjalności technicznych dotyczy
informatyków (29%). Istnieje również coraz większe zainteresowanie kierunkami
technicznymi, w tym Informatyką, m.in. ze względu na oferowane warunki finansowe
[TOM10]. Z przeprowadzonych i zaprezentowanych w 2010 r. analiz wynika, iż
zapotrzebowanie na osoby z wykształceniem informatycznym może wzrosnąć nawet
o 50% w ciągu najbliższych kilku lat.
W celu zapewnienia udziału w projekcie planowanej liczby osób przeprowadzona
została akcja promocyjno-informacyjna. Informacje na temat projektu ukazały się
w prasie, na stronie projektu, na tablicach informacyjnych Uczelni, Wydziału
Elektrotechniki i Informatyki (WEiI) PL realizującego specjalności. Przeprowadzono
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rekrutację na studia II stopnia.

Rekrutacja uczestników projektu odbyła się na

zasadach zatwierdzonych przez senat uczelni na dany rok akademicki i stopień
kształcenia. Ogólnie zasady te opierają się na równości szans absolwentów szkół
średnich (maturzystów) bez względu na płeć, pochodzenie, przynależność narodową
i etniczną. Wybrane narzędzia kampanii promocyjno-informacyjnej dają szeroki
wachlarz

możliwości

oddziaływania

na

potencjalnych

kandydatów,

zostały

opracowane przy zastosowaniu języka wrażliwego na płeć, niekiedy wprost
skierowane do grupy niedoreprezentowanej (kobiety).
Jednocześnie studenci/tki są zachęcani do udziału w dodatkowych zajęciach
specjalistycznych, seminariach, stażach i praktykach w ramach projektu. Ich
kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych,
a w przypadku większej liczby chętnych na podstawie kolejności zgłoszeń i rozmów
kwalifikacyjnych.

Działania

informacyjno-promocyjne

prowadzone

przez

kadrę

zarządzającą, zachęcają do udziału w projekcie płeć niedoreprezentowaną (kobiety).
W szczególności wybierane są takie narzędzia promocji i kanały komunikacji, które
zachęcają kobiety do aktywnego udziału w realizowanych formach wsparcia. Również
przy wyborze personelu zachowano politykę równości szans, w tym równości płci
(2K+2M). W procesie decyzyjnym uczestniczą zarówno kobiety jak i mężczyźni.

1.3.

DZIAŁANIA

W projekcie podejmowane są następujące działania:
Działanie 1. Opracowanie programów nauczania na studia stacjonarnych II
stopnia na kierunku Informatyka (6 nowych specjalności: Technologie wytwarzania
oprogramowania,

Systemy

teleinformatyczne,

Eksploatacja

systemów

informatycznych, Systemy i aplikacje multimedialne, Aplikacje internetowe, Systemy
mobilne i techniki multimedialne). Działanie obejmuje organizację i przeprowadzenie
paneli dyskusyjnych z udziałem pracodawców dotyczących programów nauczania,
opracowanie planu studiów oraz opracowanie sylabusów przedmiotów.
Działanie 2. Przygotowanie merytoryczne nowych specjalności na studia
stacjonarnych II stopnia i ich realizacja, które obejmuje opracowanie dydaktycznych
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materiałów wykładowych, opracowanie dydaktycznych materiałów do ćwiczeń,
laboratoriów i zajęć projektowych, przygotowanie, recenzje i wydanie podręczników,
organizacja seminariów dla studiów prowadzonych przez wybitnych specjalistów
z kraju i zagranicy, wybór i zakup sprzętu do laboratorium i serwerowni,
przeprowadzenie certyfikowanych egzaminów ECCC/CISCO/MICROSOFT.
Działanie

3.

Współpraca

z

pracodawcami.

Obejmuje

i przeprowadzenie paneli dyskusyjnych z pracodawcami dot.

ona

organizację
wykształcenia

absolwentów PL, organizację konferencji dydaktycznej "Chodząca kompetencja absolwent przyszłości" z udziałem pracodawców nt. tworzenia sylwetki absolwenta PL
a także przeprowadzenie warsztatów dla studentów PL przez specjalistów z branży
IT.
Działanie 4. Utworzenie platformy e-learningowej i jej utrzymanie w ramach
którego przewidziany był zakup i konfiguracja serwera, administrowanie platformą,
budowa

systemu

do

komunikacji

wykładowca-student,

przygotowanie

i przeprowadzenie szkolenia dla studentów dotyczącego obsługi i funkcjonalności
platformy, zakup literatury i niezbędnego oprogramowania do przygotowania
materiałów w formie elektronicznej, przygotowanie materiałów dydaktycznych na
platformę w formie elektronicznej.
Działanie 5. Budowa i wykorzystanie systemu wymiany wiedzy z pracodawcami.
W ramach tego działania przygotowano m.in. grafikę projektu oraz implementację
systemu wymiany wiedzy z pracodawcami oraz przygotowanie i aktualizacja treści
gromadzonych w systemie wymiany wiedzy z pracodawcami.
Działanie 6. Organizacja praktyk, staży i warsztatów przygotowania do wejścia na
rynek

pracy

dla

studentów

w

tym:

organizacja

praktyk

dla

studentów

u przedsiębiorców, organizacja doradztwa zawodowego dla studentów, organizacja
warsztatów przygotowujących do wejścia na rynek pracy pt. "Umiejętności miękkie
w branży IT - Budowanie zespołu, Komunikacja interpersonalna, Moje dokumenty
aplikacyjne" dla studentów, organizacja staży dla studentów w przedsiębiorstwach
powiązanych z powstaniem prac dyplomowych we współpracy z przemysłem.
Działanie 7. Ewaluacja projektu, obejmująca przeprowadzanie okresowych ankiet
wśród studentów/ek oceniających jakość kształcenia na studiach stacjonarnych II st.,
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przeprowadzanie okresowych ankiet wśród studentów/ek oceniających przydatność
platformy e-learningowej, przeprowadzanie okresowych ankiet wśród studentów/ek
oceniających jakość i przydatność warsztatów, przeprowadzanie okresowych ankiet
wśród studentów/ek oceniających udział w seminariach, przeprowadzanie okresowych
ankiet wśród studentów/ek oceniających odbyte praktyki/staże, przeprowadzenie
ankiet i wywiadów wśród pracodawców oceniających studentów odbywających
praktyki/staże,

analiza

i

wnioski

z

przeprowadzonych

paneli/konferencji

z pracodawcami (wart. dodana projektu), analiza ankiet oceny rezultatów projektu
i opracowanie raportu (wart. dodana projektu).
Działanie 8. Zarządzanie projektem, w którym zawiera się nadzór nad realizacją
projektu, realizacja rozliczeń finansowych, gromadzenie, archiwizacja dokumentów,
sprawozdawczość i promocja projektu oraz zakup niezbędnego sprzętu dla biura
projektu.

1.4.

REENGINEERING PROGRAMÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU
INFORMATYKA

W podejściu do planowania wyróżnia się dwa aspekty spojrzenia na projekt [BER06]:
biznesowy i klienta.
Biznesowy punkt widzenia [FLY02] to analiza projektu z perspektywy rachunku
zysków i strat (P&L – Profit and Loss Statement [HEL01]). Wymogi biznesowej
perspektywy

niniejszego

projektu

nakazują

zespołowi

tworzącemu

projekt

odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań:
a. które wymagania i potrzeby odnośnie programów nauczania nie zostały
jeszcze spełnione?
b. które wymagania i potrzeby pracodawców branży IT odnośnie studentów
objętych projektem nie zostały jeszcze spełnione?
c. jakie cechy lub konkretne przedmioty możemy wprowadzić do naszych siatek
zajęć, alby te wymagania i potrzeby zaspokoić?
d. dzięki czemu student Politechniki Lubelskiej objęty niniejszym projektem
będzie konkurencyjny w stosunku do studenta innej uczelni?
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e. dzięki jakim umiejętnościom student ten zwiększy swoje szanse aby zostać
potencjalnym

pracownikiem

u

pracodawcy

z

branży

IT

z

regionu

lubelszczyzny – co będzie motywować pracodawców?
f.

z jakimi kosztami – zaangażowaniem personelu i zasobami materialnymi –
wiązać się będzie realizacja projektu? przez jak długi okres?

g. jakie zyski (lub oszczędności na kosztach organizacyjnych) da się uzyskać?
w jakim czasie?
h. czego/jakich przedmiotów nie powinniśmy włączać do projektu (pomimo że
potrafimy je zrealizować)?
i.

czy projekt okaże się korzystny z punktu widzenia długoterminowej strategii
Uczelni bądź też okaże się korzystny dla innych zasobów Uczelni
generujących dochody (Uczelnie również mają swą własną strategię
biznesową – muszą płacić rachunki, nie mogą więc ignorować okazji do
osiągania dochodów, a przynajmniej do wspierania grup przynoszących
zyski)?

j.

w jaki sposób (w jakim stopniu) projekt pomoże nam wygrywać z konkurencją
lub przynajmniej dotrzymywać jej kroku?

Jako, że student kształcony m.in. jest z myślą o tym, aby być przydatnym
pracodawcom (lub ich biznesom), zrozumiałe jak ważna jest informacja o tym, kim są
potencjalni pracodawcy i jakie są ich potrzeby. W praktyce oznacza to studiowanie
codziennej aktywności potencjalnych pracodawców – co oni robią, jak to robią i jak
można by im w tym dopomóc. Są to elementy drugiego ze stosowanych w niniejszym
projekcie podejścia do planowania – perspektywy klienta [PAN08]. Kliencki punkt
widzenia budowany jest na bazie dwóch źródeł: żądań klienta i (lub) badań klienckich
[RAP05a, RAP05b].
Spośród wielu pytań jakie postawiono w związku z klienckim spojrzeniem na
projekt, można wymienić następujące:
a. co nasi (potencjalni) pracodawcy aktualnie robią? („co robią”, nie: „co mówią,
że robią” lub: „co myślimy, że robią”).
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b. jakie problemy muszą w związku z tym rozwiązywać? czy problemy te
stanowią poważną przeszkodę w ich codziennej pracy?
c. czy chcieliby uczynić coś, co aktualnie wykracza poza ich możliwości?
Efektem podejścia biznesowego i klienckiego były m.in. panele dyskusyjne na
Politechnice

Lubelskiej

dotyczące

określenia

m.in.

potrzeb

pracodawców

i dostosowania do nich programu nauczania.
Przeprowadzone w ramach projektu panele dyskusyjne z pracodawcami
wskazały, że siatki i programy nauczania na WEiI PL pokrywają się tylko w części z
zapotrzebowaniem biznesu. Istnieje taka grupa przedmiotów i zagadnień, na które jest
realne zapotrzebowanie, które nie były przewidziane w ramach programów nauczania
i które nie miały by szansy wprowadzenia, gdyby nie konfrontacja PL z pracodawcami.
Spotkania z pracodawcami z branży IT zaowocowały owocnymi przemyśleniami
od nowa i radykalnym przeprojektowaniem procesów i programów nauczania,
realizowanych na Politechnice Lubelskiej. Ich celem jest poprawa osiąganych
wyników nauczania i wzrost liczby studentów, którzy znajdą zatrudnienie w sektorze
IT w województwie lubelskim. Panele dyskusyjne służyły aktualizacji potrzeb
pracodawców [MAR02] odnośnie absolwentów technicznej uczelni wyższej.
Pierwszym ważnym elementem, który został uwzględniony przy doborze
przedmiotów do programu nauczania jest wiedza zarówno teoretyczna, jak
i praktyczna. Często spotykaną sytuacją jest dostęp do absolwentów, którzy są dobrze
przygotowani merytorycznie, ale brak jest im pomysłu co do możliwości praktycznego
zastosowania zdobytej wiedzy.
Drugim przedmiotem reengineeringu [HAM03] programów magisterskich na
kierunku Informatyka było określenie charakteru wiedzy przekazywanej studentom na
I stopniu kształcenia. Zastosowany został taki wariant aby na I stopniu przekazywana
była wiedza ogólna. Specjalizacja stała się domeną II stopnia kształcenia, ponieważ
nie da się przewidzieć sytuacji na rynku i przyszłego zapotrzebowania na konkretną
specjalność.
Trzecim elementem, który został wzięty pod uwagę podczas opracowania
programu nauczania na II stopniu to umiejętności społeczne, m.in. takie jak
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komunikatywność, kreatywność czy umiejętność pracy w zespole. Absolwenci
(szczególnie kierunków technicznych) mają problemy z autoprezentacją i wyrażaniem
swoich myśli, co jest produktem ubocznym tego co się dzieje w technologii. Wobec
powyższego ważne jest, aby rozwinąć wśród absolwenta umiejętności społeczne;
praca w zespole i wymiana poglądów generują synergię [FLA03] - wspólne działanie
daje większe, lepsze efekty; działania uzupełniają się poprzez kooperację, współpracę
i synchronizację. Dostosowane w tym obszarze plany nauczania - projekty zespołowe,
stanowią niewątpliwie mocną stronę projektu.
Kolejnym kluczowym elementem wspomnianego reeingeeneringu jest stworzenie
możliwości zaangażowania się osób z biznesu w system wykładów i prelekcji.
Następnym czynnikiem są kompetencje społeczne. Postawy zachowania
absolwentów są często kluczowe w procesie ich selekcji lub awansu na konkretne
stanowisko.
Kolejnym etapem reengineeringu było włączenie do siatek modułu przedmiotów
odnoszących się do szeroko pojętego „corporate responsibility” [WER03] (społecznej
odpowiedzialności biznesu). W siatkach przedmiotów znalazł się moduł związany ze
standardami jakościowymi w odniesieniu do etyki biznesu [GAC04]. Pojawił się
przedmiot uczący bycia odpowiedzialnym [LEW06] poprzez spełnianie przez
organizacje

biznesowe

(przedsiębiorstwa)

wszystkich

wymogów

formalnych

i prawnych [RYB07].
Elementem ostatnim w procesie reengineeringu programów nauczania na II
stopniu były języki obce. Ich znajomość jest kluczowa w procesie programowania.
Wymaga tego praca w zespołach, które coraz częściej są lub będą multilingwistyczne.
Wprowadzenie warsztaty językowe i zajęcia z zakresu języka obcego, fachowego.

1.5.

PODSUMOWANIE

Realizacja projektu pozwoliła na reengineering programów nauczania na studiach
magisterskich na kierunku Informatyka na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Lubelskiej w kontekście potrzeb rynku pracy.
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Planowanie projektu wymagało zastosowania dwóch perspektyw, biznesowej
i klienckiej, które z punktu widzenia projektu wydają się nierozłączne poprzez ich
przenikanie się i wzajemne uzupełnianie się.
Zastosowanie perspektywy biznesowej i klienckiej umożliwiło podejmowanie
lepszych decyzji, a niektóre z celów projektowych zostały sformułowane właśnie
w kategoriach interdyscyplinarnych.
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Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa
Wyższego a nowe informatyczne programy
magisterskie na Politechnice Lubelskiej

Założenia opracowywania w Polsce programów nauczania studentów w szkole
wyższej zmieniają się w chwili obecnej dość diametralnie. Tendencje są jednoznaczne
- odchodzi się od praktyki ścisłego definiowania programów nauczania na
poszczególnych kierunkach na rzecz większej swobody w ich kształtowaniu przez
uczelnie. Konsekwencją tego procesu była zmiana minimów programowych na
standardy kształcenia oraz obecna reforma polegająca na wprowadzeniu Krajowych
Ram

Kwalifikacji

dla

Szkolnictwa

Wyższego

w

Polsce

[AUT10].

Reformy

w szkolnictwie wyższym w Polsce podążają za procesami harmonizacji edukacji
w całej Unii Europejskiej (UE). Począwszy od 1988 roku w UE pojawił się system
ECTS (ang. European Credit Transfer System), którego głównym celem było
zapewnienie wymienialności kształcenia w różnych krajach, a przez to stworzenie
ułatwień w realizacji mobilności studentów w trakcie nauki. Uruchomione zostały
wówczas programy wspomagające te procesy, takie jak Erasmus w UE oraz,
skierowany początkowo do krajów wychodzących z bloku socjalistycznego, program
Tempus. W systemie ECTS zastosowano ważny element: "obciążenie studenta" (ang.
student's workload) w miejsce dotychczasowej liczby godzin spędzanych przez
studenta na uczelni na obowiązkowych zajęciach (tzw. godziny kontaktowe).
Pozwoliło to konstruować porównywalne programy studiów w nieporównywalnych
warunkach zewnętrznych. Przykładowo, różnica w liczbie godzin kontaktowych
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w różnych krajach na tym samym kierunku różniła się niekiedy dwukrotnie. Były (i są)
również znaczne różnice pomiędzy kierunkami w danym kraju. A wykształcenia
absolwenta było (i jest) wyższe. Takie zauważalna na zewnątrz (liczba wymaganych
godzin kontaktowych) różnice doprowadziły do pojęcia "łatwiejszych" i "trudniejszych"
kierunków studiów (sankcjonowanych notabene liczbą godzin w minimach czy
standardach)

z takim

samym

formalnym

rezultatem

-

dyplomem

magistra.

Wprowadzenie ECTS miało również za cel wyrównanie obciążenia studentów różnych
kierunków przy różnej liczbie godzin kontaktowych, wynikających ze specyfiki danego
kierunku. Przykładowo kierunki techniczne wymagają wykorzystania skomplikowanych
instalacji laboratoryjnych, do których student nie ma dostępu w domu, tymczasem
część pracy studenta kierunków humanistycznych (np. czytanie literatury pięknej czy
rysowanie/malowanie) może być z powodzeniem przeniesiona poza mury uczelni.
Kolejnym kamieniem milowych w budowie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wyższego (EOSW, ang. European Higher Education Area) była Deklaracja Bolońska,
która rozpoczęła w 1999 roku wdrożenie w UE Procesu Bolońskiego [HAR08].
W Polsce proces ten zaowocował parę lat temu podziałem na trzy poziomy
kształcenia w szkole wyższej. Dalsza harmonizacja szkolnictwa wyższego w UE
doprowadziła do wprowadzenia w 2005 roku Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa
Wyższego (ang. Framework for Qualifications of the European Higher Education
Area). Ramy pozwalają zlikwidować jeden z największych problemów Procesu
Bolońskiego: zarzut unifikacji i utraty historycznego, kulturowego oraz regionalnego
zróżnicowania procesu kształcenia wyższego. Ramy mają być panaceum na
harmonizację przy zachowaniu zróżnicowania.
Ramy Kwalifikacji pozwalają też tworzyć sieci uczelni wyższych, każda z nich
specjalizująca się w jakimś obszarze [MIŁ10a], wspólnie kształcących studentów na
danym kierunku. Sieć taka, wykorzystując efekt synergii, pozwala efektywniej kształcić
studentów, którzy w trakcie swojej edukacji wielokrotnie zmieniają miejsce (i kraj)
studiowania.
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2.1.

HISTORIA NAUCZANIA INFORMATYKI W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

Kształcenie informatyków w Politechnice Lubelskiej ma swoje korzenie w specjalności
„Inżynierskie Zastosowania Informatyki" na kierunku Elektrotechnika

[MIŁ094],

powstałej w wyniku realizacji projektu Tempus [JAN95] JEP-0112 zatytułowanym:
„Modernization of postgraduated courses in Lublin Technical University". Projekt był
realizowany w latach 1990-95 i

przyczynił się do powstania specjalizacji

magisterskich: „Technologie i urządzenia elektromagnetyczne w ochronie środowiska”
i „CAD w elektrotechnice”. Ta ostatnia specjalizacja w bardzo krótkim czasie została
rozbudowana

do

specjalności:

„Inżynierskie

Zastosowania

Informatyki"

(IZI),

realizowanej w wymiarze 1440 godzin dydaktycznych. Już wówczas program
specjalności miał być silnie związany z potrzebami przemysłu [WAC98].
Nowe

specjalizacje

spowodowały

uatrakcyjnienie

studiów

na

Wydziale

Elektrycznym, co zaowocowało wyraźnym zwiększeniem liczby kandydatów na studia.
W okresie od 1990 roku liczba studentów pierwszego roku na Wydziale elektrycznym
wzrosła prawie dwukrotnie, w tym najwięcej na nowych specjalnościach. Przykładowo,
specjalność IZI zwiększyła się liczebność studentów z 12 do 90 studentów. Dalszy
wzrost był już niemożliwy ze względów organizacyjnych i kadrowych.
Ograniczenia w liczbie przyjmowanych studentów, pomimo olbrzymiego popytu,
oraz długi cykl kształcenia (5 lat) przy dużym zapotrzebowaniu na informatyków
spowodował uruchomienie na Politechnice Lubelskiej studiów podyplomowych
w kierunku Informatyka [MIŁ00].
Doświadczenia, zdobyte przy realizacji specjalności i studiów podyplomowych,
doprowadziły do opracowania programów nauczania na kierunku Informatyka
i otwarcie go w 2000 roku na Wydziale Elektrotechniki Politechniki Lubelskiej.
Opracowane

w ówczesnej Katedrze Informatyki, zaakceptowane przez Radę

Wydziału i ministerstwo, programy nauczania uwzględniały obowiązujące wówczas
minima programowe oraz wykorzystywały wzorce jednostek wiedzy dla dziedziny
Informatyka opracowane przez

ACM/IEEE (ang. Association for Computing

Machinery/Institute of Electrical and Electronics Engineering) i programy wiodących
uczelni polskich, w szczególności Politechniki Poznańskiej [MIŁ01, STA01].
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Programy nauczania na kierunku Informatyka były oczywiście modyfikowane
w miarę zaleceń Państwowej Komisji Akredytacyjnej i zmian w wymaganiach,
wprowadzanych przez kolejne ministerstwa, odpowiedzialne za szkolnictwo wyższe
[MIŁ03]. Wprowadzano także i rozwijano nowoczesne metody dydaktyczne, w tym
kształcenie poprzez projekty zespołowe [MIŁ02].
Pojawiające się w polskim szkolnictwie wyższym informacje o europejskich
ramach kwalifikacji [CHM09] oraz prace nad wprowadzeniem nowej ideologii
konstrukcji programów [WYR09] doprowadziły do przygotowania w Instytucie
Informatyki

projektu "Absolwent na miarę czasu"

w celu modernizacji procesu

dydaktycznego na niezbędnym już do wprowadzenia (studenci I stopnia właśnie
kończyli studia) II stopniu nauczania na kierunku Informatyka. Projekt zakładał ścisłe
powiązanie programów z wymaganymi przez pracodawców kwalifikacjami i aktywny
udział tych ostatnich w trakcie opracowania programów studiów oraz w całym
procesie dydaktycznym.

2.2.

TWORZENIE PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA

Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego wymagają by tworzenie programów
studiów odbywało się w oparciu o efekty kształcenia. Sama metodyka budowy
programów studiów zakłada [AUT10]:


konieczność uwzględnienia uregulowań, które wpływają na tworzenie programów
kształcenia;



realizację standardowego cyklu projektowania programu kształcenia;



podejście top-down w polaczeniu z podejściem bottom-up;



wykorzystanie

specyficznych

narzędzi

(np.

macierz

efektów

kształcenia,

kompetencji oraz oceny studenta, związku: wiedza-umiejętności-kompetencje).
Uwzględnienie uregulowań prawnych w programach kształcenia ma charakter
hierarchiczny. Jego strukturę przedstawiono na rys. 2.1. Jak widać poziom
pojedynczego programu musi uwzględniać wszystkie bardziej ogólne wymagania.
Wynika to z konieczności zachowania uznawalności i wymienialności wykształcenia.
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Jednocześnie uczelnia wyższa, a nawet zespół przygotowujący program kształcenia,
zachowuje możliwość jego dostosowania do wymagań, uwarunkowań czy swojej
specyfiki (w tym zainteresowań badawczych danego uczelni lub też zespołu).

Poziom międzynarodowy

Poziom krajowy

Poziom uczelni

Poziom programu
Rys. 2.1.Uwarunkowania procesu tworzenia programów kształcenia
Źródło: [AUT10]

Rys. 2.2.Cykl dynamicznego tworzenia programów kształcenia
Źródło: [TUN08]
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Podczas tworzenia programów można wykorzystywać systemowe podejście
wypracowane w ramach projektu TUNING [TUN08] (ang. TUNING Educational
Structures in Europe). Projekt TUNING był realizowany w latach 2000-2006 [WYR09].
Podstawowym

jego

rezultatem

jest

inkrementalna

metodyka

opracowywania

programów nauczania (cykl projektowania), stosowana powszechnie nie tylko w UE
[ADA01]. Cykl ten przedstawia rys. 2.2.
W projekcie „Absolwent na miarę czasu” zastosowano lekko zmodyfikowany cykl
metodyki

TUNING.

W

kolejnych

etapach-cyklach

(realizowanych

cyklicznie)

zaplanowano i zrealizowano następujące fazy opracowania nowych programów
kształcenia (zgodne z zaleceniami [AUT10]):
Koncepcja – rozpoznanie potrzeb poprzez ankietowanie studentów oraz rozpoznanie
potrzeb rynku pracy; prace te były zrealizowane na etapie przedprojektowym
(ankietowanie studentów, ogólne rozpoznanie rynku pracy dla informatyków) jak
i w początkowym etapie projektu (seminaria z pracodawcami).
Planowanie i określenie wymagań – włączenie do prac interesariuszy (w tym
dziekana wydziału, prodziekana ds. informatyki, inne - poza Instytutem
Informatyki

-

jednostki

wydziału),

zdefiniowanie

poziomu

kształcenia

(magisterski), wyszukanie konkursu i napisanie projektu, opracowanie i dyskusja
nad wstępnym zestawem kompetencji absolwenta; prace te były w większości
zrealizowane lub rozpoczęte przed rozpoczęciem projektu „Absolwent na miarę
czasu”; część z nich była kontynuowana w trakcie pierwszej fazy projektu.
Projektowanie – określenie ram kompetencji i wypracowanie nazw programów
magisterskich, opracowanie szczegółowego zestawu przedmiotów, określenie
charakteru zajęć, liczby godzin kontaktowych oraz punktów ECTS; prace te
zapoczątkowane

zostały

na

etapie

przedprojektowych

i

kontynuowane

w kolejnym cyklu TUNING po weryfikacji we współpracy z przemysłem;
Implementacja – wybór wykładowców, przygotowanie sylabusów przedmiotów, ich
treści oraz materiałów dydaktycznych; przygotowanie organizacyjne Wydziału do
realizacji programów magisterskich oraz ich rozpoczęcie; prace te były
realizowane w ramach projektu i częściowo w ramach normalnych zadań
Wydziału.
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Testowanie i ocena – weryfikacja bieżąca osiąganych kompetencji oraz ocena
poziomu kształcenia po pierwszym cyklu zgodnie z procedurami Wydziału; faza
ta będzie realizowana w przyszłości.
Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego bazują na modelu
kształcenia wykorzystującego efekty kształcenia (ang. Outcome-Based Approach,
OBA) jako podstawę budowy programu. W OBA punktem wyjścia do kształtowania
programów są rezultaty nauczania (umiejętności studenta-absolwenta)

rozumiane

jako końcowe kompetencje absolwenta, składające się z [AUT10]:


umiejętności,



wiedzy,



postaw, demonstrowanych po zakończeniu kształcenia.

Istotnym punktem wyjścia w opracowaniu nowych programów kształcenia są więc
kompetencje ich absolwentów.

2.3.

KOMPETENCJE MAGISTRA INFORMATYKI
Stan wdrażania w Polsce Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

(KRK) jest jeszcze niedostateczny do pełnego ich zastosowania. Dyskusje nad
zmianami wnoszonymi przez KRK odbywają się juz od paru lat [CHM09, KEN09,
WYR09]. Opracowany został nawet przewodnik po KRK [AUT10]. Tym niemniej wiele
elementów pozostaje na poziomie dość ogólnym, koncepcyjnym i wymaga dalszego
udokładnienia i konkretyzacji.
Ogólnie kompetencje absolwenta programu magisterskiego w dziedzinie
Informatyka można zdefiniować jako:


posiadanie głębokiej, systemowej wiedzy z dziedziny Informatyka i umiejętności
krytycznej oceny problemów, metod i trendów odzwierciedlających aktualny stan
dyscypliny w obszarze badań naukowych i praktyki zawodowej;



zrozumienie metod i technik, stosowanych we współczesnych badaniach
naukowych oraz praktyce zawodowej;
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znajdowanie oryginalnych zastosowań posiadanej wiedzy w praktyce (zarówno
badawczej jak i zawodowej) oraz pogłębianie wiedzy w wyniku tych zastosowań;



umiejętność krytycznej analizy współczesnych metodyk oraz ich twórczego
zastosowania bądź modyfikacji;



wykazywanie się niezależnością, inicjatywnością i oryginalnością podejścia do
rozwiązywania problemów, planowania i realizacji prac na płaszczyźnie
zawodowej;



posiadanie nawyków rozwoju i pogłębiania swojej wiedzy oraz zdobywania
umiejętności zawodowych;



umiejętność

pracy

w

zespołach

realizujących

złożone

przedsięwzięcia

informatyczne, w tym odpowiedzialność, zdyscyplinowanie oraz umiejętność
radzenia sobie w nieprzewidzianych okolicznościach;


zrozumienie pozatechnicznych (socjalnych, ekonomicznych, prawnych i innych)
uwarunkowań działalności w obszarze Informatyki, w tym również posiadanie
wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej i transferu technologii;



umiejętność

swobodnego

posługiwania

się

językiem

angielskim,

w tym

kompetencje

magistra

Informatyki

zostały

i specjalistycznym.
Tak

przedstawione

ogólne

udokładnione w związku z ogólną analizą potrzeb rynku, a także w wyniku spotkańpaneli dyskusyjnych z przedstawicielami (menedżerami - pracodawcami) firm
informatycznych regionu.
Do kluczowych kompetencji szczegółowych przedstawiciele firm w czasie
dyskusji zaliczyli [ABS11] praktyczną umiejętność w następujących obszarach
(w kolejności od najbardziej potrzebnych):


Programowanie obiektowe (Java, C#).



Bazy danych (SQL, administracja).



Administracja LAN/WAN.



Technologie mobilne i Web.



Prowadzenie projektów informatycznych.
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Analityk/projektant aplikacji i SI.
Poza tymi informatycznymi umiejętnościami pracodawcy zwracali uwagę na dużą

istotność umiejętności miękkich, interpersonalnych, a mianowicie [ABS11]:


Umiejętność uczenia się.



Znajomość zagadnień biznesowych.



Umiejętność pracy w zespole.



Samodzielność, asertywność.



Umiejętność negocjacji.

Przedstawiciele pracodawców wskazywali na istotne według nich braki kompetencyjne
dotychczasowych absolwentów. Do najważniejszych zaliczyli braki w obszarach:


zarządzania projektami (w tym innowacyjnymi),



języków obcych innych niż angielski (francuski, niemiecki, rosyjski),



zarządzania ryzykiem,



eksploatacji

systemów

informatycznych

(metodyka

ITIL,

inżynieria

bezpieczeństwa).

2.4.

NOWE PROGRAMY MAGISTERSKIE NA KIERUNKU INFORMATYKA

W projekcie „Absolwent na miarę czasu” w wyniku analizy wymaganych od
absolwentów kompetencji zaplanowano realizację następujących pięciu programów,
a mianowicie:
1. Technologie wytwarzania oprogramowania
2. Aplikacje internetowe
3. Eksploatacja systemów informatycznych
4. Systemy i aplikacje multimedialne
5. Systemy teleinformatyczne
W trakcie realizacji projektu „Absolwent na miarę czasu” do listy programów dołączył
kolejny (szósty) o nazwie: Systemy mobilne i techniki multimedialne.
Wykaz przedmiotów trzech pierwszych programów zawierają tab. 2.1 - 2.3.
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Tabela 2.1.

Wykaz przedmiotów

programu magisterskiego

„Technologie wytwarzania

oprogramowania"
Lp.

Przedmiot

Semestr

1

Zarządzanie projektem
informatycznym
Zarządzanie jakością i kosztem
oprogramowania
Architektura zorientowana na
serwisy
Inżynieria aplikacji internetowych
Wytwarzanie aplikacji sterowane
modelami
Języki baz danych
Programowanie systemów baz
danych
Projektowanie i implementacja
hurtowni danych
Zespołowy projekt
programistyczny
Wykład monograficzny
Razem

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabela 2.2.

Liczba zaj.
praktycznych
30

ECTS

I

Liczba
wykładów
30

II

30

30

5

I

30

30

5

I
II

30
30

30
30

5
5

I
II

30
30

30
30

5
5

III

30

30

5

60

10

300

2
52

II+III
III
-

Wykaz przedmiotów programu magisterskiego „Aplikacje internetowe"

Lp.

Przedmiot

Semestr

1

Podstawy i technologie
gospodarki elektronicznej
Wytwarzanie aplikacji
internetowych sterowane
modelami
Programowanie aplikacji
internetowych
Systemy baz danych
Przetwarzania mobilne
Bezpieczeństwo systemów
informatycznych
Integracja systemów
Hurtownie danych i systemy
bussines inteligent
Zespołowy projekt
programistyczny
Wykład monograficzny
Razem

2

3
4
5
6
7
8
9
10

30
270

5

Liczba zaj.
praktycznych
30

ECTS

I

Liczba
wykładów
30

II

30

30

5

I

30

30

5

I
I
II

30
30
30

30
30
30

5
5
5

II
III

30
30

30
30

5
5

60

10

300

2
52

II+III
III
-

30
270

5
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Tabela 2.3.

Wykaz

przedmiotów

programu

magisterskiego

„Eksploatacja

systemów

informatycznych"
Lp.

Przedmiot

Semestr

1

Podstawy kryptografii i
steganografii
Administrowanie bazami danych
Administracja serwerami usług
sieciowych
Teleinformatyczne systemy
mobilne
Zarządzanie bezpieczeństwem
informacji
Wdrażanie i eksploatacja
systemów informatycznych
Niezawodność systemów
komputerowych
Kodowanie i teoria informacji
Projekt eksploatacji systemu
informatycznego
Systemy e-learningowe
Razem

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Liczba zaj.
praktycznych
30

ECTS

I

Liczba
wykładów
30

II
I

30
30

30
30

5
5

I

30

30

5

I

30

30

5

II

30

30

5

II

30

30

5

III
II+III

30

30
60

5
10

III
-

30
270

300

2
52

5

Poza przedmiotami przedstawionymi w tabelach 2.1-2.3, programy magisterskie
na kierunku Informatyka mają pięć przedmiotów wspólnych oraz seminarium
dyplomowe (w łącznym wymiarze 300 godzin kontaktowych oraz 42 punktów ECTS).
Potrzeba

ich

wprowadzenia

wynikała

częściowo

z

konieczności

spełnienia

obowiązujących aktualnie standardów kształcenia na kierunku Informatyka [STA11].
Integralną częścią programów kształcenia są praktyki studenckie w firmach.
Przewidziano dwa typy praktyk: wakacyjna (usytuowana pomiędzy 2 a 3 semestrem
programu) oraz dyplomowa (w trakcie ostatniego semestru).

2.5.

PODSUMOWANIE

Projekt "Absolwent na miarę czasu" umożliwia wprowadzenie nowych programów
magisterskich na kierunku informatyka zgodnie z obowiązująca metodyka TUNING
oraz, częściowo, Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego w Polsce.

32

Kompetentny absolwent informatyki. 2011

Zgodność KWK z ERK (Europejskie Ramy Kwalifikacji) zapewnia płynną integrację
i harmonizację wdrażanych programów z wymaganiami Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa Wyższego (EOSW). Podnosi to standardy nauczania Informatyki na
Politechnice Lubelskiej i zapewnia jaj integrację z EOSW.
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3
Nowatorskie formy współpracy z pracodawcami
elementem dydaktyki szkoły wyższej

Najistotniejszym

działaniem

uczelni

wyższych

w

dzisiejszych

czasach

jest

wykreowanie sylwetki absolwenta, którego umiejętności zostaną dopasowane do
wymagań przemysłu. Nieodzownym aspektem przy osiągnięciu tego celu jest
współpraca pomiędzy uczelniami a firmami, które w przyszłości mogą okazać się
pracodawcami absolwentów. Uczelnia wyższa powinna dążyć do wykształcenia osób,
które będą konkurencyjne na rynku pracy. Głównym celem jest ułatwienie studentom
startu w przyszłość oraz zapewnienie im dalszego rozwoju.
Wykreowanie takiej sylwetki absolwenta umożliwiają m.in. projekty europejskie,
dzięki którym może zostać sfinansowanych wiele działań, na które uczelnia nie może
sobie pozwolić ze względu na ograniczony budżet.
W projekcie europejskim „Absolwent na miarę czasu” wprowadzone zostały nowe
specjalności na kierunku Informatyka, Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Lubelskiej. Są to: Technologie wytwarzania oprogramowania, Systemy
teleinformatyczne,

Eksploatacja

systemów

informatycznych,

Systemy

mobilne

i techniki multimedialne oraz Aplikacje internetowe [ABS10].
Bardzo ważnym elementem, powiązanym z nowymi specjalnościami, jest
dostosowanie programu nauczania do obecnych wymagań na rynku pracy, a co jest
z tym powiązane, wypromowanie absolwentów Politechniki Lubelskiej o odpowiednich
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kwalifikacjach,

dostosowanych

do

aktualnych

potrzeb.

Stworzenie

takiej

charakterystyki absolwenta Politechniki Lubelskiej ma umożliwić studentom łatwiejsze
znalezienie pracy w zawodzie, jak także posiadanie niezbędnych kwalifikacji na jej
utrzymanie, takich jak: zdobycie certyfikatów, czy udział w warsztatach i szkoleniach.
Jednym ze zdefiniowanych zadań jest organizacja i przeprowadzenie praktyk
oraz staży dla studentów Informatyki objętych projektem „Absolwent na miarę czasu”.
Jest to kluczowe zadanie, wymagające współpracy uczelni z firmami, które zgłosiły
chęć uczestnictwa w projekcie. Studenci odbywający staże i praktyki będą realizowali
zadania związane z aktualnymi problemami w przemyśle, często korzystając
z najnowszych technologii. Dzięki temu zdobędą oni niezbędną wiedzę oraz
doświadczenie, tak często poszukiwane wśród absolwentów, które umożliwi im
łatwiejszy start w przyszłość.

3.1.

WSPÓŁPRACA UCZELNI Z PREZEMYSŁEM

Pomimo, że coraz więcej osób decyduje się na studiowanie na wyższych uczelniach,
Polska, jako kraj, w dalszym ciągu odbiega od czołowych potentatów w kształceniu
absolwentów, takich jak Francja czy Stany Zjednoczone [KLIM11]. Obecnie
posiadanie wykształcenia wyższego jest minimalnym kryterium, jakie przyszły
pracownik powinien spełniać. Dlatego wiele osób decyduje się na zaoczny tryb nauki.
Niestety wzrost liczby studentów nie jest związany ze wzrostem posiadanej przez nich
praktycznej wiedzy, przydatnej w ich dalszym rozwoju.
W dzisiejszych czasach uczelnie wyższe powinny kreować sylwetkę swoich
absolwentów w oparciu o najnowsze technologie, uwzględniając zapotrzebowanie na
specjalistów z danej dziedziny. Dlatego niezbędna jest współpraca pomiędzy uczelnią
a przemysłem w celu dopasowania programu nauczania oraz do sprostania coraz to
wyższym wymaganiom.
Współpraca taka ma obopólny charakter. Z jednej strony firma może przyjąć do
pracy nową osobę, która w pełni odpowiada stawianym przez nią wymaganiom.
Z drugiej strony, uczelnia zdobywa prestiż, który jest dla niej tak cenny.
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Istnieją różne formy współpracy uczelni z przemysłem, takie jak: spotkania,
organizacja staży i praktyk dla studentów, szkolenia pracowników naukowodydaktycznych,

tworzenie

jednostek

zajmujących

się

komercjalizacją

badań

naukowych [POL11, BAT11], ubieganie się o wspólne granty na badania, tworzenie
parków technologicznych.
Pomimo wielu projektów i podjętych inwestycji Polska, jako kraj, odbiega
znacząco od wiodących w tej dziedzinie potęgach, takich jak Stany Zjednoczone
[WSP10]. W Polsce zbyt mało jest projektów, które powstają w ścisłej współpracy
naukowców z przemysłem. Na VII konferencji Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju
wyższych uczelni [SPR09], jednym z tematów poddanych dyskusji był problem
współpracy z przemysłem, jak można zwiększyć, pogłębić oraz ułatwić taką
współpracę. Powstają dokumenty i podręczniki, dzięki którym łatwiej uzyskać
informacje przykładowo na temat transferu wyników badań z uczelni do przemysłu
[MAR09].
Zamierzeniem projektu „Absolwent na miarę czasu” [ABS10] jest stworzenie
takiej

sylwetki

absolwenta

Politechniki

Lubelskiej,

która

będzie

najbardziej

odpowiednia względem posiadanego wykształcenia i doświadczenia. Jednym z zadań
projektu realizującym to założenie jest zorganizowanie oraz przeprowadzenie staży
i praktyk dla studentów kierunku informatyka w firmach zewnętrznych. Są one
organizowane w ścisłej współpracy z przemysłem, aby osoby w nich uczestniczące
mogły zdobyć cenne doświadczenie zawodowe.
W ramach nawiązania współpracy z przemysłem, w projekcie „Absolwent na
miarę czasu” zostały zorganizowane trzy panele dyskusyjne, na które zostali
zaproszeni przedstawiciele firm z branży IT, głównie z województwa lubelskiego.
Zaproszenia do współpracy otrzymały firmy, których działalność jest związana
z nowymi, wprowadzonymi specjalnościami na studiach II stopnia na kierunku
Informatyka.

Firmy

uczestniczące

w

spotkaniach

są

znanymi

i

cenionymi

organizacjami, znanymi w całej Polsce, a często też w Europie, które istnieją od
pewnego czasu na rynku lubelskim.
Przedstawiciele zaproszonych firm przedstawili sylwetki swoich organizacji, ich
działalność oraz kierunki dalszego rozwoju, jak także możliwości, jakie mogą
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zaoferować w ramach współpracy, która początkowo ma polegać na przyjęciu
stażystów oraz praktykantów do swoich działów.

3.2.

PANELE DYSKUSYJNE

Rozpoczęcie współpracy z firmami zaczęło się od zorganizowania trzech paneli
dyskusyjnych, na które zostali zaproszeni przedstawiciele przedsiębiorców z branży
IT. Pierwszy panel został zorganizowany 10 marca 2011r. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele czterech firm (tabela 3.1).
Tabela 3.1.
Lp.
1.

Lista firm biorących udział w trzecim panelu dyskusyjnym [ABS10]

Firma

Informacje

CSF

Firma oferuje rozwiązania biznesowe dla przedsiębiorstw i organizacji

Polska

publicznych.

Posiada

sp. z o.o.

w projektach

oraz

wieloletnie

praktykach

doświadczenie
studenckich.

w uczestniczeniu

Umożliwia

odbycie

praktyk/staży studenckich w różnych pionach. Firma zaoferowała staże dla
10 osób.
2.

Mirobit sp.

Jest to firma informatyczna oferująca kompleksowe usługi IT. Umożliwia

z o.o.

przyjęcie osób na staże i praktyki tematycznie związane z: eksploatacją
i konfiguracją sprzętu komputerowego i oprogramowania, wykorzystaniem
zainstalowanych

systemów

w firmie,

ochroną

danych,

programów

i procesów przetwarzania, oprogramowaniem i identyfikacją przykładowych
programów,

oprogramowaniem

systemowym

i

użytkowym

w przedsiębiorstwie, finansami i rachunkowością. Firma zaoferowała staże
dla 4 osób.
3.

Emperia

Firma świadczącą usługi informatyczne na rzecz pozostałych spółek Grupy

Info

Handlowej Emperia. Firma dostarcza systemy informatyczne oraz

sp. z o.o.

sprawuje kontrolę nad ich funkcjonalnością. Firma zamierza przyjąć około
15 stażystów.

4.

Select sp.

Firma informatyczna, która dostarcza rozwiązania wspierające działalność

z o.o.

operacyjną przedsiębiorstw. Umożliwia ona przyjęcie studentów na staże
i praktyki na stanowiska: Programisty, Testera, Dokumentalisty. Firma
zaoferowała staże dla 10 osób.
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W pierwszym spotkaniu wzięło udział 9 osób. Panele rozpoczęły wystąpienia
wprowadzające do tematyki projektu „Absolwent na miarę czasu” oraz organizacji
staży i praktyk. Następnie kolejni przedstawiciele firm wygłosili prezentacje związane
z przedsiębiorstwami z uwzględnieniem możliwości związanej z praktykami i stażami
studenckimi. Spotkanie zakończyła dyskusja związana z problemami zatrudnienia
istniejącymi na rynku pracy oraz możliwościami poszczególnych firm w związku
z udziałem w projekcie.
Drugi panel odbył się tydzień później, 17 marca 2011r. Na spotkaniu zostali
zaproszeni przedstawiciele czterech firm (tabela 3.2).
Tabela 3.2.
Lp.
1.

Lista firm biorących udział w drugim panelu dyskusyjnym [ABS10]
Firma

Enzo sp. z o.o.

Informacje
Firma informatyczna, której działalność obejmuje: doradztwo,
projektowanie oraz reklamę.
Umożliwia ona przyjęcie stażystów i praktykantów na stanowiska:
programista, developer html, koordynator projektów.

2.

Klif sp. z o.o.

Firma

informatyczna,

której

działalność

związana

jest

z tworzeniem oprogramowania dla lecznictwa i farmacji. Oferuje
przyjęcie 2 stażystów.
3.

SIM sp. z o.o.

Firma

jest

kompleksowe

polską

spółką

rozwiązania

teleinformatyczną
z

dziedziny

oferującą

telekomunikacji

i informatyki.
4.

ZETO sp. z o.o.

Firma, której obszary działalności to:
Outsourcing, projektowanie, wytwarzanie i wdrażanie systemów
informatycznych, produkty i rozwiązania sieci komputerowych
i innych sieci dedykowanych, szkolenia informatyczne, sprzedaż,
instalacja sprzętu komputerowego i fiskalnego.

Program drugiego panelu był podobny do pierwszego. W pierwszej kolejności
koordynator projektu przedstawił projekt „Absolwent na miarę czasu”. W drugiej
kolejności prezentowane były firmy przez uczestników spotkania. Kolejnym etapem
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było przedstawienie staży i praktyk. Panel zamykała dyskusja związana z organizacją
staży i praktyk w firmach z branży IT.
Ostatnie spotkanie z przedsiębiorcami zostało zorganizowane 30 marca 2011r.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele pięciu firm, wyszczególnieni w tabeli 3.3.
Tabela 3.3.
Lp.
1.

2.

Lista firm biorących udział w trzecim panelu dyskusyjnym [ABS10]
Firma

Informacje

Abak-Soft Systemy

Firma

Informatyczne sp. z

wspomaganiem zarządzania przedsiębiorstwa. Zadeklarowała

o.o.

przyjęcie 3 stażystów.

Asseco

Business

Solutions S.A.

świadczy

usługi

informatyczne

związane

ze

Firma softwarowa, największa w województwie lubelskim,
która realizuje projekty i utrzymuje aplikacje dedykowane
klientom

końcowym.

Główne

usługi,

jakie

oferuje

to:

outsourcing systemów, outsourcing IT, systemy Centralnego
Przetwarzania Danych (CPD) oraz strefę klienta. Firma
zaoferowała staże dla 11 osób.
3.

4.

CompuGroup

Jest to duża firma softwarowa, która wytwarza i wdraża

Medical Polska

oprogramowanie medyczne..

eLeader sp. z o.o.

Firma wytwarzająca i dostarczająca oprogramowanie na
urządzenia

mobilne

w

obszarze

finansów,

bankowości

i sprzedaży w terenie.
5.

Solet sp. z o.o.

Firma, która związana jest z tworzeniem i wdrażaniem
rozwiązań w obszarze Business Inteligence (BI). Firma
zaoferowała staże dla 2 osób.

Panel miał na celu zapoznanie uczestników z projektem “Absolwent na miarę czasu”,
omówienie celu oraz programu praktyk i staży oraz prezentację firm przez ich
przedstawicieli. Głównym punktem spotkania była dyskusja dotycząca realizacji staży
i praktyk, tematów prac dyplomowych i elementów z nimi powiązanych.
Na

ostatnim

panelu,

poza

wykładowcami

i

organizatorami

spotkania,

uczestniczyli także studenci. W sumie było 47 uczestników. Spotkanie takie
zobrazowało osobom zainteresowanym udziałem w stażach wymagania, które
zostaną przed nimi

postawione.

Dodatkowo studenci

zostali poinformowani
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o obowiązkach związanych z odbyciem staży, takimi jak: doszkolenie we własnym
zakresie do wybranego tematu, samodyscyplina w pracy nad zadaniem, ukończenie
projektu w określonym czasie oraz napisanie i złożenie pracy magisterskiej w terminie
określonym przez regulamin staży i praktyk.
Panele okazały się bardzo owocnym spotkaniem. Większość uczestników paneli
posiadało wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu staży i praktyk studenckich.
Na spotkaniach zostały ustalone kluczowe aspekty prowadzenia staży. Dzięki
możliwości uczestnictwa w ostatnim panelu, studenci dowiedzieli się wielu
praktycznych rzeczy. Okazało się także, że firmy są zainteresowane taką formą
współpracy, jak staże i praktyki, nie tylko w ramach projektu „Absolwent na miarę
czasu”, ale także w przyszłości. Niektórzy z uczestników panelu wyrazili możliwość
przyszłego zatrudnienia studentów w swoich firmach.
Przedstawiciele firm pozytywnie odnieśli się do współpracy w obrębie staży
i praktyk. Z ich punktu widzenia jest to bardzo dogodne przedsięwzięcie, w ramach
którego mają możliwość dłuższej współpracy ze studentami w celu ich praktycznego
dokształcenia oraz pozyskiwania nowych wykwalifikowanych pracowników.

3.3.

FIRMY BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE

W projekcie „Absolwent na miarę czasu” chęć współpracy zgłosiło 16 firm z branży IT.
Przedstawiciele

większości

tych

przedsiębiorstw

byli

uczestnikami

panelów

dyskusyjnych. Pozostałe firmy kontaktowały się, zgłaszając swój akces w projekcie,
w części dotyczącej organizacji i przeprowadzenia staży i praktyk studenckich. Lista
wszystkich firm, które zarówno zadeklarowały chęć udziału w projekcie oraz
wywiązały się z postawionych im zadań, wyszczególniono w tabeli 3.4.
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Tabela 3.4.
Lp.

Lista firm uczestnicząca w projekcie „Absolwent na miarę czasu”
Firma

1.

CSF sp. z o.o.

2.

Mirobit sp. z o.o.

3.

Emperia Info sp. z o.o.

4.

Select sp. z o.o.

5.

Enzo sp. z o.o.

6.

Klif sp. z o.o.

7.

SIM sp. z o.o.

8.

Abak-Soft Systemy Informatyczne sp. z o.o.

9.

Asseco Business Solutions S.A.

10.

CompuGroup Medical Polska

11.

eLeader sp. z o.o.

12.

Solet sp. z o.o.

13.

Hoper Software

14.

ACIT Sp. z o.o.

15.

Enfis

16.

Centrum Internetowe

Jedna firma zrezygnowała z udziału projektu z powodu braku zgody jej Zarządu.
Każda firma uczestnicząca w projekcie otrzymała dokumenty podsumowujące
przebieg paneli oraz informacje o organizacji staży i praktyk. Dodatkowo została
poinformowana o swoich obowiązkach, takich jak dostarczenie tematów prac
dyplomowych w terminie. W dokumentach zostały zawarte podstawowe definicje,
ustalenia z paneli oraz osoby odpowiedzialne za realizację staży i praktyk w projekcie.
Bardzo istotną kwestią związaną z organizacją staży i praktyk okazały się prawa
autorskie dotyczące programów lub ich części, które będą rezultatem odbywanej
formy dokształcania zawodowego. Ostatecznie zostało ustalone, że wysłanie studenta
do firmy na odbycie staży związane będzie z podpisaniem trójstronnej umowy,
pomiędzy uczelnią, firmą oraz studentem. W niej zostanie zawarta klauzula
o przeniesieniu praw autorskich na przedsiębiorstwa, w których będą odbywały się
staże.
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3.4.

ORGANIZACJA PRAKTYK I STAŻY

Z przeprowadzanych ankiet, wśród studentów Politechniki Lubelskiej na kierunku
Informatyka w 2010 r., wynikła potrzeba zorganizowania i przeprowadzenia
zawodowych doskonaleń w trakcie trwania studiów powiązanych z przemysłem.
Ponad 93% ankietowanych studentów wyraziła chęć udziału w płatnych stażach.
Ponad 76% opowiedziało się za chęcią przystąpienia do praktyk studenckich.
Między innymi takie zapotrzebowanie na rozwój studenta było powodem
założenia organizacji praktyk oraz staży dla studentów studiów II stopnia kierunku
Informatyka w projekcie „Absolwent na miarę czasu”.

Zainteresowanie praktykami i stażami wśród studentów
93,15%
100,00%
76,71%
80,00%

Brak zainteresowania stażami

60,00%

Zainteresowanie stażami

40,00%
20,00%

23,29%

Zainteresowanie praktykami
Brak zainteresowania praktykami

6,85%

0,00%

Rys. 3.1. Procentowe zainteresowanie studentów Informatyki udziałem w stażach i praktykach
w trakcie trwania studiów
Źródło: badania własne

A. Praktyki
Praktyki są nieodpłatną formą doskonalenia zawodowego studenta. Trwają one trzy
tygodnie, średnio 15 godzin tygodniowo. Z założenia jest to czas na zaznajomienie się
z pracą w firmie. Praktyki mogą także być rozumiane jako wstępne przygotowanie do
odbycia staży w firmie przez studenta.
Termin odbycia praktyk przewidziany jest na sierpień-wrzesień 2011r.
Projekt zakłada wysłanie piętnastu studentów na praktyki.
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B. Staże
Staże są odpłatną formą doskonalenia zawodowego studenta. Czas odbycia staży jest
znacząco dłuższy w porównaniu z praktyką. Staż studencki powinien trwać cztery
miesiące (20 tygodni), średnio 20 godzin tygodniowo.
Staże skierowane do studentów ostatniego semestru studiów II stopnia. Odbycie
stażu jest powiązane z napisaniem pracy dyplomowej studenta, głównie jej części
praktycznej.
W projekcie założono wysłanie czterdziestu pięciu studentów na staże.
C. Opiekunowie praktyk i staży
Student, który odbywa praktykę lub staż w firmie musi być nadzorowany przez osobę
pracującą w firmie, pod kierunkiem której zostanie przygotowane i wykonane
przydzielone mu zadanie. Opiekunowie z racji sprawowanych funkcji będą
otrzymywali wynagrodzenie pieniężne. Jego wysokość jest uzależniona od rodzaju
odbywanej formy podnoszenia kwalifikacji zawodowego: praktyki czy stażu.
Opiekunowi, który sprawuje nadzór nad studentem odbywającym praktykę,
przysługuje wynagrodzenie za 15 godz. Natomiast w przypadku nadzorowania
stażysty, opiekunowi przysługuje wynagrodzenie za 64 godziny na jednego studenta.

3.5.

REALIZACJA PRAC DYPLOMOWYCH

Występuje ścisły związek pomiędzy odbyciem staży przez studentów, a realizacją ich
prac dyplomowych, wieńczących edukację na studiach II stopnia na Wydziale
Elektrotechniki i Informatyki.
Firmy, które zgłosiły chęć przyjęcia studentów na staże, zobowiązały się do
przygotowania i dostarczenia tematów prac magisterskich w terminie do 15 maja
2011r. Tematyka prac związana jest głównie z działalnością firmy i polega na
praktycznym wykorzystaniu wiedzy do realizacji postawionego przed studentem
zadania.
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Zgromadzone tematy, po zatwierdzeniu ich przez Radę Wydziału Elektrotechniki
i Informatyki, zostaną udostępnione studentom, którzy zostali zakwalifikowani do
odbycia stażu oraz praktyki.
W projekcie zostało zgromadzonych ponad sto tematów prac dyplomowych, które
zostaną przedstawione na Radzie Wydziału do zatwierdzenia jako potencjalne tematy
prac dyplomowych.
Student piszący pracę będzie nadzorowany przez dwie osoby, jedną z firmy,
a jedną z uczelni. Opiekun z przemysłu będzie kierował studenta w kwestii części
praktycznej. Promotor będzie nadzorował całą pracę magisterką dyplomanta, w tym
część badawczą.

3.6.

REKRUTACJA STUDENTÓW

Studenci, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w projekcie „Absolwent na miarę czasu”
mogli ubiegać się o zakwalifikowanie do odbywania staży i praktyk. Proces rekrutacji
przebiega dwustopniowo.
W pierwszym etapie z pośród zgłoszonych studentów zostały wybrane osoby
według kryterium - średniej z całych studiów I stopnia. Studenci musieli złożyć
wniosek aplikacyjny oraz dostarczyć dokument potwierdzający uzyskaną średnią
z dziekanatu uczelni, na której uczęszczali na studia I stopnia w terminie zgodnym w
ogłoszeniu, tj do 27 maja 2011r..
Z pośród 68 studentów, którzy zgłosili swoje kandydatury, zostało wybranych 45
osób, które wezmą udział w dalszej części rekrutacji. Z pośród wszystkich chętnych,
dwie osoby zostały zdyskwalifikowane z przyczyn formalnych. Pozostałe osoby tworzą
listę rezerwową. Jeśli osoba, która przeszła do kolejnego etapu rekrutacji, zrezygnuje,
jej miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej.
Kolejnym etapem rekrutacji jest zapisywanie się studentów na zatwierdzone
tematy związane ze stażami oraz pracą dyplomową. Każdy student ma możliwość
zapisania się na co najwyżej trzy tematy. Na każdy temat może zostać przypisanych
trzech aplikantów.
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Dalszy etap rekrutacji na staże będzie odbywał się w firmach. Wszystkie osoby
przypisane do tematów zgłoszonych przez firmy, mają obowiązek dostarczyć wszelkie
wymagane dokumenty na

rozmowę kwalifikacyjną w firmie. Na rozmowie

kwalifikacyjnej podjęta zostanie decyzja o ostatecznym zakwalifikowaniu do
konkretnego tematu bądź odrzuceniu studenta.
Praktyki zostaną zaproponowane jednej trzeciej stażystów, wybranych na
rozmowach kwalifikacyjnych w firmach.
Etap ostatecznej rekrutacji przewidziany jest w trakcie wakacji letnich 2011r.
Po zakończeniu rekrutacji studenci będą mieli szanse na jak najlepsze
przygotowanie do odbycia stażu według podanych kryteriów przez firmę. Mile
widziany jest indywidualny kontakt studentów z firmami w celu dopracowania
szczegółów i wymagań, które zostaną im postawione.

3.7.

PODSUMOWANIE

Organizacja staży oraz praktyk jest jednym z części projektu „Absolwent na miarę
czasu”. Ma ona szanse powodzenia tylko w przypadku współpracy pomiędzy
Politechniką Lubelską a przemysłem. Przeprowadzenie staży i praktyk dla studentów
informatyki pozwoli zarówno na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego przez
przyszłych absolwentów uczelni, ale także na dopasowanie programu nauczania do
obecnych wymagań w przemyśle.
Współpraca taka jest świadomym działaniem uczelni, dzięki któremu studenci
zdobędą cenne praktyczne doświadczenie w branży IT. Umożliwi im to łatwiejsze
znalezienie pracy.
W przyszłości takie projekty powinny zachęcić studentów do wybierania tych
uczelni, które realizują lub zamierzają wdrożyć takie doświadczenia zawodowe. Firmy
pozostające we współpracy z taką uczelnią mają możliwość pozyskiwania
pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, których mają możliwość
poznać i ocenić podczas trwania stażu lub praktyki.
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W dzisiejszych czasach uczelnie wyższe będą prowadzić współprace z gałęziami
gospodarki, gdyż stawianym celem jest komercjalizacja badań naukowych, ale także
wyszkolenie absolwentów, którzy będą zarówno posiadać wiedzę teoretyczną, ale
także będą mieli umiejętności pozwalające na zastosowanie jej w praktyce.
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[MAR09]

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska. Praca zbiorowa
pod

redakcją

Doroty

Markiewicz,

Kraków,

wrzesień

2009r.

(http://www.transfer.edu.pl/projekty/FS-SZKOLENIA/podrecznikkomercjalizacja.pdf)
[POL11]

Politechnika

wespół

z

przemysłem.

(http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,37227,8147953,Politechnika_wespol_
z_przemyslem.html)
[SPR09]

Sprawozdanie z VIII Konferencji Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju
wyższych

uczelni

Technicznych.

Czerwiec

2009.

(http://www.kpnir.pwr.wroc.pl/aktualnosci/sprawozdanie_viii_gdansk.pdf)
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Współpraca uczelni z firmami pomoże łódzkim studentom w praktykach
i stażach?. (http://www.mmlodz.pl/358381/2010/10/29/wspolpraca-uczelniz-firmami-pomoze-lodzkim-studentom-w-praktykach-istazach?category=news)

4
E-learning wspomagający dydaktykę na kierunku
Informatyka

Obecnie nauczanie na odległość staje się nieodłącznym elementem studiów na
uczelniach wyższych. Jest ono ważnym aspektem, na który patrzą przyszli studenci
i często decyduje o wyborze przez nich danej uczelni. Politechnika Lubelska nie
posiada jeszcze platformy e-learningowej. Dlatego też w realizowanym projekcie
„Absolwent na miarę czasu” nie mogło zabraknąć tak ważnego elementu.
Przedstawione zostaną definicja i korzyści płynące z zastosowania takiego
rozwiązania na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki oraz opis platformy.

4.1.

POJĘCIE E-LEARNINGU

E-learning zarówno w Polsce, jak i na świecie, staje się coraz popularniejszą metodą
nauczania. Obejmuje wiele różnych dziedzin nauki, których wspólną cechą jest
wykorzystanie technik informacyjnych. Różnorodność tych technik jest obecnie
olbrzymia. Od najprostszych prezentacji na slajdach po skomplikowane filmy
instruktażowe prezentujące studentowi materiał, który ma opanować. Bardzo często
e-learning łączony jest ze zdobywaniem wiedzy metodami tradycyjnymi, w których
student pozyskuje informacje od nauczyciela. Jest to tzw. b-learning czyli blendedlearning. Niewątpliwie ta forma nauki stanowi swoistą rewolucję w edukacji często
porównywalną do wynalezienia druku i masowej produkcji książek, przy czym
nieporównywalnie szybsze jest tempo rozwoju tej nowej formy nauczania.
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Kształcenie na odległość pomimo, iż wydaje się być dosyć młodą formą
przekazywania wiedzy, ma bogatą historię. Można wyróżnić trzy główne etapy rozwoju
tej formy kształcenia:


edukacja na odległość pierwszej generacji – studia korespondencyjne;



edukacja na odległość drugiej generacji – studia poprzez transmisję RTV;



edukacja

na

odległość

trzeciej

generacji

–

studia

z

wykorzystaniem

zaawansowanej technologii informacyjno-komunikacyjnej.
W Polsce w roku 1776 Uniwersytet Krakowski podjął próby prowadzenia
wykładów dla osób spoza uczelni metodami nauczania korespondencyjnego. Kursy te
adresowane były do rzemieślników. W roku 1779 w Warszawie uruchomiono wykłady
z fizyki dla osób spoza uczelni. Były to pierwsze studia na odległość w naszym kraju.
Mówiąc fachowo za Kubiakiem: „nauczanie na odległość jest to metoda
prowadzenia procesu dydaktycznego w warunkach, gdy nauczyciele i uczniowie są od
siebie oddalenia i nie znajdują się w tym samym miejscu, stosując do przekazywania
informacji

–

oprócz tradycyjnych

sposobów komunikowania

się

–

również

współczesne, bardzo nowoczesne technologie telekomunikacyjne, przesyłając: głos,
obraz wideo, komputerowe dane oraz materiały drukowane. Współczesne technologie
umożliwiają

również

bezpośredni

kontakt

w czasie

rzeczywistym

pomiędzy

nauczycielem a uczniem za pomocą audio lub wideokonferencji, niezależnie od
odległości, jaka ich dzieli.” [KUB00]
Przedrostek „e-” będący skrótem od słowa electronic nadaje wyrazom dodatkowe
znaczenia. Zdalne nauczanie jest bowiem e- pod następującymi względami:
efektywne (ang. effective), wymagające zaangażowania (ang. engaging), ewoluujące
(ang. evolving), rozwijające (ang. enhancing) i po trosze zabawne (ang. entertaining).
E-learning wyróżnia się zazwyczaj następującymi założeniami [WIE08]:


nauczyciele i kursanci są od siebie oddaleni (złamana zostaje zasada
przebywania w tym samym miejscu podczas nauki) i nie muszą uczyć się w tym
samym czasie (złamana zostaje kolejna zasada obowiązująca w tradycyjnych
modelach kształcenia);
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proces kształcenia odbywa się w specjalnie przygotowanej przestrzeni w sieci
WWW, tj. na platformie edukacyjnej;



podczas nauki musi dochodzić do obustronnej komunikacji: nauczyciel  kursant;



materiały dydaktyczne powinny być interaktywne i przekazywać nie tylko
niezbędną wiedzę oraz kształcić umiejętności, ale także prowadzić do
angażowania kursantów w prace grupowe i indywidualne.
Ten rodzaj kształcenia narodził się w wyniku rozwoju technik informacyjnych,

Internetu oraz potrzeb rynku pracy. Na rynku edukacyjnym pojawiła się duża grupa
potencjalnych klientów. Należą do niej osoby pracujące ze środowisk dotychczas
nieuczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, kobiety wychowujące dzieci,
osoby niepełnosprawne. Coraz więcej osób jest zmuszonych do regularnego
uzupełniania wiedzy, zdobywania nowych umiejętności - a nawet zmiany zawodu.
Internet jest tutaj niezastąpionym narzędziem umożliwiającym takim osobom naukę.
Warto przytoczyć statystyki [INT11]. Liczba osób korzystających z Internetu:
o

rok 2008 – 45%;

o

rok 2009 – 50%;

o

rok 2010 – 52%.

Stacjonarny dostęp do Internetu przedstawia się następująco:

Ta

o

06.2008 – 30,5%;

o

01.2009 – 33,3%;

o

01.2010 – 39,7%.

tendencja

wzrostu

utrzyma

się

na

pewno,

co

tylko

przemawia

za

wykorzystywaniem tego medium w edukacji. W celu poparcia tej tezy można
przytoczyć liczę osób zainteresowanych Polskim Uniwersytetem Wirtualnym. Istnieje
on od stycznia 2002 r. i jest wspólnym projektem Akademii HumanistycznoEkonomicznej w Łodzi i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina. W roku 2010
na platformie PUW studiowało około 600 studentów. Od początku istnienia Polskiego
Uniwersytetu Wirtualnego wirtualne mury uczelni odwiedziło ponad 10 000
osób [POL11].
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60%
50%

liczba osób
korzystających z
Internetu

40%
30%

liczba osób
mających stałe
łącze do Internetu

20%
10%
0%
2008

2009

2010

Rys. 4.1. Wykres przedstawiający wykorzystanie Internetu

Źródło: [INT11]
Patrząc na powyższe dane (rys. 4.1) należy zainwestować i stworzyć oraz nieustannie
rozwijać platformę, dzięki której większość studentów będzie mogło pogłębiać swoją
wiedzę w domu o dowolnej porze doby.
Powstająca platforma umożliwi studentom zdobywanie wiedzy metodą blended learning. Będzie to kształcenie mieszane, czyli model łączący w sobie zalety
nauczania zdalnego i tradycyjnej formy zdobywania wiedzy na uczelni. Do jego
podstawowych założeń zaliczyć można [WIE08]:


tradycyjne spotkanie z wykładowcą, podczas którego następuje przekazanie
kursantowi wiedzy bazowej, teoretycznej;



e-zajęcia i wykorzystywanie platform edukacyjnych, gdzie studenci rozwijają
pozyskaną wiedzę poprzez praktyczne ćwiczenia, dyskusje oraz inne formy
multimedialnych aktywności;



możliwość bezpośredniego (na tradycyjnych zajęciach) i pośredniego (na
platformie) sprawdzania postępów w nauce oraz motywowania kursantów.
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4.2.

CZY PLATFORMA E-LEARNINGOWA JEST POTRZEBNA NA UCZELNI
WYŻSZEJ?

Nie da się zaprzeczyć stwierdzeniu, iż obecne czasy to pokolenie e-społeczeństwa.
Tworzenie i przetwarzanie informacji, a nie dóbr materialnych, jest jednym z określeń
społeczeństwa informacyjnego (e-społeczeństwa) opartego na wiedzy, mądrości oraz
nowoczesnej, ciągle rozwijającej się technologii informacyjnej. Do tego grona
dołączają także studenci i absolwenci Politechniki Lubelskiej. Aby nie byli oni
obywatelami, którzy są zagrożeni wykluczeniem cyfrowym, wskazany jest ich kontakt
i umiejętność posługiwania się jak najszerszą liczbą nowoczesnych technologii
informatycznych [CHO08]. E-obywatel w e-społeczeństwie powinien umieć sobie
poradzić z takimi instytucjami jak e-urzędy, e-banki czy e-sklepy. A dobrym wstępem
do tego będzie korzystanie z platformy e-learningowej.
Zalety, jakie uczelnia i wykładowcy czerpią z działania platformy to m.in.:


łatwy monitoring przez wykładowców wyników nauczania studentów;



brak ograniczeń liczby osób, które mogą korzystać ze szkoleń przez Internet;



stałe doskonalenie programu szkoleniowego i łatwe jego modyfikowanie.

Korzyści dla uczelni także więc mają tu swój mocny punkt.

4.3.

E-LEARNING Z PUNKTU WIDZENIA STUDENTA

Z punktu widzenia studenta taka forma edukacji posiada kilka niezaprzeczalnych
zalet, do których należą:


oszczędność

pieniędzy

-

brak

kosztów

związanych

z

transportem,

zakwaterowaniem czy wyżywienie;


oszczędność czasu i jego elastyczne wykorzystanie – studenci uczą się w czasie,
który jest dla nich najdogodniejszy, a co za tym idzie nie naruszają swoich
obowiązków domowych, a często już i zawodowych;
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brak dezorganizacji pracy, w przypadku, gdy uczy się jednocześnie kilku
pracowników tej samej firmy;



nowoczesny sposób nauczania, gdyż uczestnicy doskonalą swoją wiedzę,
wykorzystując najnowocześniejsze narzędzia;



nieograniczony dostęp do wiedzy;



własne tempo nauki;



brak barier architektonicznych.
Zasady studiowania on-line są nieskomplikowane. Student potrzebuje loginu

i hasła, które warunkują dostęp do materiałów dydaktycznych oraz oczywiście
Internetu

i

komputera

z

odpowiednim

oprogramowaniem.

Wyniki

ankiety

przeprowadzonej wśród studentów kierunku Informatyka na Wydziale Elektrotechniki
i Informatyki przedstawiają się następująco: na pytanie czy chcą oni, aby na ich
uczelni powstała platforma e-learningowa, aż 89% odpowiedziało twierdząco
(rys. 4.2). Jest to wynik nie pozostawiający żadnych wątpliwości, co do tego, iż
decyzja o uruchomieniu takiej platformy była słuszna.

Czy chcesz, aby na uczelni była
platforma e-learningowa ?
11%
89%

TAK
NIE

Rys. 4.2. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród studentów

Źródło: badania własne
Student to dobro najwyższe na każdej uczelni, dlatego warto w niego inwestować
i w to, aby osiągał coraz lepsze wyniki w nauce i był coraz lepiej przygotowany do
wejścia na rynek pracy, a realizowany projekt ma takie właśnie cele. Niewątpliwie
uruchomienie platformy e-learningowej skutecznie pomoże w ich realizacji.
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4.4.
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MIEJSCE POWSTAJĄCEJ PLATFORMY W PROCESIE EDUKACJI

Uruchomiona w ramach projektu "Absolwent na miarę czasu" platforma e-learningowa
będzie stanowić dla pewnej grupy studentów możliwość wyrównania wiedzy. Chodzi o
studentów słabszych lub mających zaległości spowodowane np. nieobecnościami.
Platforma ta będzie także dawała możliwości zdobycia studentom certyfikatów
zewnętrznych. W ramach rozszerzeń konkretnych przedmiotów, umieszczonych na tej
platformie, studenci będą mogli doprecyzować obszary wiedzy potrzebne do
egzaminów z tych przedmiotów, które będą dawać im certyfikaty. Co niewątpliwie
zwiększy wartość studentów na rynku pracy. Na platformie zostaną umieszczone
materiały w postaci:


ćwiczeń;



przykładów;



testów;



quizów.
R. Tadeusiewicz wskazał na dwa możliwe kierunki rozwoju e-edukacji. Pierwszy

z nich to kształcenie masowe, nastawione na minimalizację kosztów oraz drugi kształcenie zindywidualizowane, zorientowane na wysoką jakość [TAD05]. Autorzy
projektu mają nadzieję, iż stworzona platforma będzie przyczyniać się do realizacji
tego drugiego kierunku rozwoju e-edukacji.

4.5.

FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY MOODLE

Do realizacji platformy e-learningowej zostało wybrane oprogramowanie Moodle (ang.
Modular Object Oriented Dynamic Learning Enviroment) w wersji 2.0.2 udostępniane
na licencji GNU GPL [MOD11]. Pierwsza wersja aplikacji została zaprojektowana oraz
stworzona przez Martina Dougiamasa – pedagoga i informatyka, obecnie jest ona
dynamicznie rozwijana przez firmę Moodle Pty Ltd.
Oprogramowanie Moodle jest określane przez autorów jako system zarządzania
kursami (CMS, Course Management System), ale także jako system zarządzania
nauczaniem (LMS, Learning Management System) oraz system umożliwiający
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funkcjonowanie całego wirtualnego środowiska nauczania (VLE, Virtual Learning
Environment) [MOD11]. Tak więc Moodle umożliwia wykorzystanie nie tylko zasobów
zawierających treści merytoryczne, tj. zwykły tekst, strony HTML, prezentacje
multimedialne, lekcje multimedialne, wiki, pliki audio, pliki video, łącza do innych stron
internetowych, do realizacji procesu kształcenia. Ale także umożliwia włączenie
[ADA08]:


zasobów do komunikacji uczestnika kursu z nauczycielem: fora dyskusyjne, czaty,
głosowania, wewnętrzny system wiadomości;



zasobów służących sprawdzaniu wiedzy uczestnika kursu: quizy, zadania;



zasobów do oceny środowisk uczenia się on-line uczestnika: ankiety ATTLS,
COLLES.
Z drugiej strony, Moodle pozwala zarządzać procesem kształcenia oferując

bogaty zestaw funkcji administracyjnych, jak:


zarządzanie użytkownikami,



zarządzanie grupami,



zarządzanie uprawnieniami,



zarządzanie kursami,



zarządzanie procesem tworzenia kopii zapasowych,



zarządzanie bezpieczeństwem,



zarządzanie wyglądem, w tym tematami kolorystycznymi oraz rozmieszczeniem
komponentów,



zarządzanie treścią podstron.

Według aktualnych danych Moodle jako oprogramowanie jest wykorzystywane na
ponad 54 tysiącach platform e-learningowych przez 43 miliony użytkowników (rys.
4.3), w tym przez wiodące zagraniczne oraz polskie ośrodki akademickie.
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Rys. 4.3. Statystyki wykorzystania Moodle

Źródło: [MOD11]

Moodle jest aplikacją internetową napisaną w języku PHP5.x, współpracującą
z najpopularniejszymi bazami danych tj. MySQL, Postgres, MSSQL oraz Oracle,
dlatego też oprogramowanie to może być uruchomiane na systemach operacyjnych,
tj. FreeBSD, Linux, Mac OS X, NetWare, Windows i Unix oraz na każdej platformie
systemowej oferującej wsparcie dla technologii PHP oraz systemu baz danych.
Interoperacyjność systemu Moodle dotyczy nie tylko wieloplatformowości.
Dodatkowo możliwe jest rozszerzanie dostępnej funkcjonalności Moodle poprzez
instalację zewnętrznych wtyczek lub modułów. Na stronie oprogramowania Moodle
[MOD11] dostępnych jest 758 rozszerzeń (w tym aż 24 dedykowanych dla wersji 2.0
i wyższych). Elementy te mają na celu głównie umożliwienie współpracy z innymi
systemami oraz standardami, bądź też rozszerzenie możliwości prezentacji graficznej
dostępnych zasobów. Do najciekawszych rozszerzeń należą elementy:


wykorzystujące standardy SCORM, AICC do zapisu danych;



udostępniające uwierzytelnianie za pomocą OpenID, LDAP, IMAP, NNTP,
RADIUS;
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rejestrację z użyciem LDAP, PayPal, programu MNet, czy zewnętrznej bazy
danych;



umożliwiające integrację z systemami CMS – Joomla, Drupal oraz Postnuke;



integrację z popularnymi serwisami społecznościowymi jak Facebook, Twitter,
SecondLife;



realizujące integracja z serwisem Google Apps.

4.6.

STAN WYKORZYSTANIA PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

Platforma

e-learningowa

została

udostępniona

pod

adresem

internetowym

http://moodle.cs.pollub.pl (rys. 4.4).
Na koniec maja 2011 konta w systemie posiadało 399 studentów kierunku
Informatyka I i II stopnia oraz 36 wykładowców realizujących przedmioty na kierunku
Informatyka. Ponadto łączna liczba kursów wynosiła 41, z czego:


24 kursy zawierały materiały dydaktyczne utworzone w ramach realizacji projektu
„Absolwent na miarę czasu”;



4 kursy zawierały dodatkowe materiały do wykładów, ćwiczeń oraz laboratorium;



12 kursów było w trakcie przygotowywania;



1 kurs stanowił kurs testowy do zapoznania się z funkcjonalności platformy dla
wykładowców.

Utworzone kursy do przedmiotów zostały pogrupowane według kategorii.
Dostęp studentów do poszczególnych kursów został zrealizowany na zasadzie
samodzielnej rejestracji z kluczem dostępu, który studenci otrzymują od wykładowców
w czasie zajęć tradycyjnych.

E-learning wspomagający dydaktykę na kierunku Informatyka
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Rys. 4.4. Platforma e-learningowa WEiI PL
Źródło: http://moodle.cs.pollub.pl

Jak pokazują statystyki zgromadzone z wykorzystaniem serwisu Google
Analytics (rys. 4.5), w okresie od 20 maja do 9 czerwca 2011 roku liczba
użytkowników odwiedzających platformę e-learningową stale wzrastała. Łączna liczba
użytkowników wynosiła 242 na prawie 600 odwiedzin. Dodatkowo można zauważyć,
że coraz większy udział w grupie użytkowników zaczynali stanowić użytkownicy
powracający a nie nowi.

60

Kompetentny absolwent informatyki. 2011

Rys. 4.5. Liczba użytkowników

Źródło: badania własne

Analogicznie wraz ze wzrostem liczby materiałów umieszczonych na platformie
Moodle, można zauważyć trend wzrostu liczby osłon w okresie 20 maja do 9 czerwca
2011 roku oraz średniego czasu spędzonego w witrynie (rys. 4.6 oraz 4.7). Łączna
liczba odsłon w tym okresie wynosiła ponad 6 tysięcy, co daje średnio 10,5
strony/odwiedziny.

Rys. 1.6. Liczba odsłon

Źródło: badania własne

Rys. 1.7. Średni czas spędzony w systemie

Źródło: badania własne
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Mając

na

uwadze

powyższe

trendy

użytkowników

oraz

sukcesywnie

zwiększającą się objętości treści e-learningowych umieszczonych na platformie,
stanowiących nie tylko materiały dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć
stacjonarnych, ale będących także ich uzupełnieniem, będzie możliwe uzyskanie
większego zaangażowania studentów w naukę z wykorzystaniem platformy Moodle,
jak i większą skuteczność tej formy nauki.

4.7.

PODSUMOWANIE

Uwzględnienie

nauczania

na

odległość,

szczególnie

w

ofercie

studiów

niestacjonarnych jest rzeczą bardzo wskazaną, atrakcyjną i zachęcających przyszłych
studentów do wyboru danej uczelni. Problemem w obecnych czasach są np. zajęcia
w piątki, często również i soboty, gdyż dla większości studentów studiów
niestacjonarnych są to normalne dni pracy. Stworzenie omawianej platformy jest dla
nich niezastąpionym kompendium wiedzy.
W obecnych czasach zastosowanie Internetu dla rozwoju oferty edukacyjnej
szkół wyższych jest bardzo rozpowszechnione i stale rozwijane. Warto popatrzeć na
wszystkie wiodące uczelnie w naszym kraju, które posiadają już i stale rozwijają swoje
platformy. Niewątpliwie e-learning wpływa pozytywnie na wizerunek uczelni, gdyż
nauczanie na odległość stanowi cenne uzupełnienie i wzbogacenie tradycyjnych
metod kształcenia. Bardzo znaczącą zaletą łączenia tradycyjnej i wirtualnej formy
kształcenia jest wychodzenie naprzeciw potrzebom społeczeństwa informacyjnego
[TAD05]. I nie chodzi tylko o tworzenie nowych systemów komunikacyjnych,
a o udoskonalenie już istniejących. Dlatego platforma e-learningowa do kształcenia na
odległość jest jednym z elementów realizowanego projektu.
Dodatkowo wykorzystanie oprogramowania Moodle do realizacji platformy elearningowej gwarantuje zarówno wykładowcom, jak i studentom, szeroki wachlarz
najnowocześniejszych
i komunikacji.

narzędzi

wspomagających

proces

kształcenia,

jak
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5
Innowacyjny system wymiany wiedzy
z pracodawcami jako element ustawicznej
edukacji studentów

Systemy gromadzenia i wymiany wiedzy należą do klasy systemów zarządzania. Idea
zarządzania wiedzą powstała w latach 80-tych XX wieku jako odpowiedź na lawinowy
wzrost danych i informacji przede wszystkim w organizacjach i ich otoczeniach, ale
także wśród osób tworzących społeczności [STR04].
Wiedza rozumiana jest jako ustrukturyzowany i usystematyzowany zbiór
powiązanych i wyselekcjonowanych informacji. Wiedza to bardzo ważny zasób
umożliwiający zachowanie cennych wartości, zdolność uczenia się nowych rzeczy,
rozwiązywania problemów, korzystania z nowych okazji dla organizacji [GRU04].
Efektywne pozyskiwanie, gromadzenie i zarządzanie wiedzą jest istotne z punktu
widzenia organizacji i musi zapewnić skuteczne dzielenie się nią wśród członków
organizacji i osób z nią związanych.

5.1.

ZAŁOŻENIA KONCEPCJI ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

Wdrożenie informatycznego systemu zarządzania wiedzą może być związane
z wieloma czynnikami. Czynniki te to między innymi [PER05]:
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Ogromna ilość danych i informacji, które wciąż napływają do organizacji. Te zbiory
stanowią często ważne źródło informacji, jednak ich selekcja i interpretacja bywa
problematyczna, podobnie jak wyszukanie interesujących informacji [GRU09].



Utrata zasobów personalnych, która jest dotkliwie odczuwana w przypadku
odejścia członka organizacji do innej firmy, jego przejścia na emeryturę lub
rozluźnienia współpracy. Taka osoba zabiera ze sobą całą swoją wiedzę zdobytą
w firmie, doświadczenie, umiejętności. Na zatrudnienie i wyszkolenie nowego
pracownika potrzeba natomiast wiele czasu, a co za tym idzie jest kosztowne.
Powstawanie systemów umożliwiających i wspomagających dzielenie się
doświadczeniami i umiejętnościami między pracownikami pozwoli zaoszczędzić
pieniądze, obniżyć przerwy w pracy, tworzyć szybciej lepsze rozwiązania
i wzmocnić ogólną zdolność do radzenia sobie z płynnością personelu.



Niewystarczający

poziom

współpracy

pomiędzy

osobami

związanymi

z organizacją, brak wymiany doświadczeń, pomysłów, niechęć do dzielenia się
umiejętnościami i wiedzą [SKI04].


Specjalizacja członków organizacji. Większość dzisiejszych pracowników to
specjaliści w swojej dziedzinie, którzy często potrzebują informacji spoza ich
zakresu wiedzy. Powinni mieć oni łatwy i szybki dostęp do zasobów, które mogą
być im pomocne. Zasoby takie zwykle znajdują się w firmie, jednak szybkie
dotarcie do nich zwykle stanowi problem.



Zapotrzebowanie na przewidywanie zachowań partnerów rynkowych czy
upodobań klientów, oraz odpowiednia i szybka reakcja na nie [GRU10].



Umiejętność przewidywania działań partnerów rynkowych, dobra ocena wymagań
klientów oraz umiejętność szybkiej reakcji na te zmiany
Rozwiązywanie tych i innych problemów może być wspomagane poprzez system

zarządzania wiedzą. Dzięki niemu wiedza znajdująca się zarówno w firmie jak i jej
otoczeniu nie tylko pozostanie w organizacji, ale również będzie łatwo i szybko
dostępna dla wszystkich, którzy jej potrzebują. System taki może umożliwić
sprawniejsze

zarządzanie,

wydajniejszą

pracę

pracowników,

intensywniejszą

współpracę między ludźmi, lepszą jakość oraz aktualność samej wiedzy. Jednak aby
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zarządzanie wiedzą dało pożądane rezultaty, należy odpowiednio przygotować się do
wdrożenia systemu zarządzania wiedzą. Aby system dobrze spełniał swoją rolę trzeba
zwrócić uwagę na odpowiednie zamodelowanie wybranych aspektów organizacji oraz
na wybór rodzaju informacji i wiedzy, jaka będzie interesować potencjalnych
użytkowników. Podstawowym celem wprowadzania informatycznego zarządzania
wiedzą w przedsiębiorstwie jest takie przekształcenie zasobów wiedzy i informacji,
aby możliwe było otrzymanie wymiernych korzyści. Dodatkowo należy pamiętać
o tym, że wprowadzenie systemu informatycznego zarządzania wiedzą wymaga nie
tylko technologii informatycznych, ale również odpowiedniej kultury organizacji
[PER05]. Członkowie organizacji muszą być przygotowani do dzielenia się wiedzą
i odpowiednio zmotywowani. Bez tych czynników wdrożenie systemu zakończy się
całkowitym lub częściowym niepowodzeniem.
Procesy związane z wiedzą mogą być podzielone na cztery główne części:
definiowanie zakresu wiedzy, pozyskiwanie wiedzy, kontrola i walidacja wiedzy,
dzielenie się wiedzą. Dodatkowe procesy są odpowiedzialne za administrowanie
i usuwanie błędów. Wymienione procesy mogą być scharakteryzowane następująco:


Definiowanie zakresu wiedzy jest podzielone na: budowę Repozytorium,
definiowanie ontologii i specyfikację taksonomii.



Pozyskiwanie wiedzy – proces odpowiedzialny za tworzenie i zbieranie wiedzy,
którego pod-procesy to: dodawanie wiedzy, wspomaganie tworzenia wiedzy
i integracja nowej wiedzy.



Kontrola wiedzy i walidacja – chroni przed nieuczciwością lub niekompetencją
użytkowników. Pomyłki i wandalizm są nieuniknione, gdy dostęp do wszystkich
zasobów ma tak duża grupa osób [ZAL00]. Procesy kontrolujące działania to:
kontrola zawartości dokumentu, walidacja hierarchii i tematyki oraz kontrola samej
wiedzy.



Dzielenie się wiedzą – jeden z dwóch najważniejszych procesów systemu,
zapewnia łatwy dostęp do zasobów i szybkie wyszukiwanie. Pod-procesy to:
udostępnianie zgromadzonej wiedzy, ukrywanie lub blokowanie dokumentów
w wypadku wandalizmu, tworzenie ukrytych grupy tematycznych z dostępem tylko

66

Kompetentny absolwent informatyki. 2011

dla wybranych użytkowników, proces wyszukiwania, wspomaganie wykorzystania
wiedzy przez tworzenie odniesień do innych powiązanych tematów.


Proces administrowania, zawierający konserwację i utrzymanie systemu.



Eliminacja zakłóceń i błędów, które implementują mechanizmy pozwalające na
korygowanie, usuwanie lub blokowanie błędnej zawartości.

5.2.

CELE I ZAŁOŻENIA SYSTEMU WYMIANY WIEDZY DLA PROJEKTU
ABSOLWENT NA MIARĘ CZASU

W obecnych czasach tor rozwoju nauki jest wyznaczany poprzez strategię lizbońską,
gdzie podstawowe znaczenie ma gospodarka oparta na wiedzy. Dokument „Rola
uniwersytetów w Europie wiedzy” również zwraca uwagę na istotną rolę, jaką
w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy odgrywać powinny uczelnie wyższe.
W nowoczesnej Europie nacisk kładzie się na gromadzenie, dystrybucję oraz
praktyczne zastosowanie wiedzy i informacji.
Podstawowym wyzwaniem dla uczelni wyższych jest zapewnienie absolwentom
konkurencyjności na rynku pracy. Wiąże się to nierozerwalnie z zapewnieniem
wysokiego poziomu kształcenia oraz bliskiej współpracy instytucji szkolnictwa
wyższego z jednostkami sektora gospodarki. Współpraca taka jest konieczna aby
studenci mogli zdobyć praktyczną wiedzę wykorzystywaną w przemyśle. Wiedza taka
łatwo może się rozmyć, dlatego powstała idea stworzenia systemu gromadzenia
i zarządzania wiedzą. System wymiany wiedzy stworzony jest dla potrzeb projektu
„Absolwent na miarę czasu”, prowadzonego w ramach Poddziałania 4.1.1
„Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Lubelskiej.
Zadaniem systemu jest zbieranie i przechowywanie wiedzy powstałej podczas
współpracy uczelni z firmami z przemysłu. W ramach projektu uczelnia podejmuje
współpracę z pracodawcami z przemysłu w ramach umów o partnerstwie. Współpraca
ta obejmuje praktyki i staże w firmach z branży połączone z realizacją prac
magisterskich a także cykl spotkań, seminariów i warsztatów z ekspertami z kraju
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i zza granicy. Wynikiem tej współpracy jest wspólnie wypracowana i zgromadzona
wiedza, do której dostęp za pośrednictwem sytemu będą mieli pracodawcy, studenci
i pracownicy uczelni. System ten umożliwi transfer wiedzy pomiędzy uczelnią
a pracodawcami, ułatwi dostęp do baz wiedzy a także do informacji na temat szkoleń,
praktyk i staży a także realizowanych w Instytucie Informatyki prac magisterskich.
System gromadzenia wiedzy zdobytej we współpracy z przemysłem jest jednym
z trzech systemów tworzących wirtualny kampus, którego budowa ma na celu
poszerzenie

spektrum

kształcenia

oraz

podniesienie

atrakcyjności

kierunku

Informatyka. Ideą systemu jest gromadzenie wiedzy i doświadczeń pomiędzy
pracodawcami a uczelnią. Jest on źródłem wiedzy dla partnerów w projekcie
i studentów. Przedsiębiorstwa, które wejdą we współpracę z PL będą mogły w ramach
umowy o partnerstwie, korzystać w dalszym ciągu z tego systemu, co pozwoli na
kontynuowanie współpracy z przedsiębiorstwami także po realizacji projektu. System
jest częścią modelu współpracy z partnerami projektu i zapoczątkuje prace dotyczące
wdrożenia systemu regularnego gromadzenia przez Politechnikę Lubelską informacji
od pracodawców dotyczących poziomu dopasowania kompetencji absolwentów do
potrzeb potencjalnych pracodawców. Jednocześnie system ułatwi dokumentowanie
wniosków ze spotkań panelowych z przedsiębiorstwami oraz przeprowadzanie
nadzoru nad przeprowadzanymi stażami i praktykami. Umożliwi również dostęp do
prac dyplomowych realizowanych w ramach projektu a także weryfikację potrzeb
pracodawców z umiejętnościami i zainteresowaniami studentów.

5.3.

ZAŁOŻENIA SYSTEMU

Elementami, na których opiera się koncepcja zarządzania wiedzą są przede
wszystkim [9]: business intelligence, zarządzanie dokumentami, wspomaganie pracy
w grupie, pozyskiwanie i przekazywanie wiedzy, lokalizowanie ekspertów. Ważne są
też systemy ułatwiające gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji
oraz bazy wiedzy. W szczególności są to:
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Część odpowiedzialna za odkrywanie wiedzy – kluczowy element systemu
odpowiedzialny

za

pozyskanie

wiedzy,

jej

odpowiednie

zamodelowanie

i interpretację.


Repozytorium, które jest miejscem przechowywania wiedzy i informacji ją
stanowiących. Zaimplementowane mogą być tu mechanizmy zarządzania plikami
oraz systemy zarządzania bazami danych.



Moduł wyszukiwania informacji. Może to być wyszukiwanie z użyciem słów
kluczowych, klasyfikacji pojęć i powiązań między pojęciami. Pozwala to na
grupowania informacji i ułatwia proces analizy dokumentów.



Zarządzanie pracą indywidualną [GRU04]. Obejmuje ono zapis historii dobrych
i mniej udanych projektów oraz wszelkich innych doświadczeń, które mogą
okazać się przydatne w przyszłości. Taka wiedza powstaje z analizy
interesujących w danym momencie, analogicznych lub podobnych zdarzeń
i projektów z przeszłości pomaga wyciągnąć wnioski i zwiększa szansę na
powodzenie przedsięwzięcia.



Zarządzanie pracą grupową [GRU04] to ogół wszelkich działań motywujących
i wspomagających dzielenie się wiedzą i współpracę członków organizacji.
Wykorzystywanie ekspertów, tworzenie i używanie grup i for dyskusyjnych,
zatwierdzanie dokumentów, pytania i odpowiedzi.

Portal jest aplikacja webową. W jego przygotowaniu bierze udział zespół złożony z:


grafika,



projektanta systemu,



informatyka-programisty,



administratora systemu,



specjalista ds. współpracy z partnerami odpowiedzialny za treści umieszczane w
systemie.

Beneficjentów systemu można podzielić na trzy podstawowe grupy, a mianowicie:


pracodawcy będący partnerami w projekcie,
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studenci Instytutu Informatyki Politechniki Lubelskiej,



pracownicy Instytutu Informatyki Politechniki Lubelskiej zaangażowani we
współpracę studentów z pracodawcami.
Platforma wymiany wiedzy przewiduje czterech głównych aktorów: administratora

(A) systemu, studenta (S), wykładowcę (W) oraz pracodawcę (P). Użytkownicy
niezalogowani (N) nie mają żadnych uprawnień w systemie poza dostępem do strony
głównej.

Student

ma

dostęp

do

pełnej

funkcjonalności

wymiany

wiedzy

z pracodawcami oraz możliwość wglądu do informacji dotyczących praktyk i staży
oraz

ofert

pracy.

Ma

również

dostęp

do

prac

dyplomowych

dostępnych

w repozytorium. Wykładowca ma uprawnienia bardzo zbliżone do uprawnień studenta.
Wykładowca ma dostęp do pełnej funkcjonalności aplikacji. Może dodawać artykuły,
informacje o praktykach i stażach a także oferty pracy. Użytkownicy mogą także
edytować własne treści. Pełny dostęp do aplikacji i możliwość edycji wszystkich treści.
Konta w systemie mogą być zakładane samodzielnie przez użytkowników, ale ich
aktywację umożliwiającą dostęp do funkcjonalności może przeprowadzić jednie
administrator systemu.
Wymaganiami funkcjonalnymi systemu są:


zakładanie kont studenta (realizowane tylko przez administratora),



zakładanie kont wykładowcy (realizowane tylko przez administratora),



zakładanie kont pracodawcy (realizowane tylko przez administratora),



formularz zakładania konta dla pracodawcy i wykładowcy,



edycja konta studenta (realizowane przez studenta),



edycja konta pracownika (realizowane przez pracownika),



edycja konta pracodawcy (realizowane przez pracodawcę),



szablony uprawnień dla wszystkich użytkowników (role),



tworzenie i edycja strony domowej użytkownika,



tworzenie i edycja wizytówki firmy,



dodawanie artykułów zawierających wnioski z paneli,
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dodawanie komentarzy do artykułów,



dodawanie tematów staży i praktyk,



dodawanie uwag i komentarzy do tematów staży i praktyk,



obsługa giełdy pracy (dodawanie i edycja ogłoszeń),



wyszukiwarka pełno tekstowa,



dodawanie i edycja artykułów tematycznych,



dodawanie i edycja kategorii artykułów tematycznych,



załączanie plików do artykułów tematycznych,



dodawanie i udostępnianie prac magisterskich zrealizowanych w ramach
współpracy,



obsługa słów kluczowych (tagi),



obsługa forum.
Spośród wymagań ogólnych systemu można wymienić: loginy są unikalne i jeden

użytkownik może mieć tylko jedno konto. Dodatkowo login nie może zostać
zmieniony. W systemie przechowywane są informacje dotyczące tego kto i kiedy
utworzył lub zmienił dane obiektu. Artykuły po dodaniu lub modyfikacji będą od razu
dostępne w systemie a fakt dodania przez użytkowników artykułów będzie zgłaszany
administratorowi. Po stronie systemu przewidziana jest prosta walidacja formularzy.
W systemie przewidzianych jest pięć modułów (rys. 5.1) podzielonych względem
użytkowników. Każdy z nich zawiera podmoduły zawierające funkcjonalności
dostępne dla poszczególnych aktorów. Przykładowy moduł – moduł pracodawcy jest
przedstawiony na rys. 5.2.
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Rys. 5.1. Diagram pakietów dla całego systemu
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5.2. Diagram podpakietów dla pakietu P. Moduł pracodawcy
Źródło: opracowanie własne

Portal wymiany wiedzy jest platformą współpracy pracodawców, studentów
i wykładowców. Podstawową częścią repozytorium są artykuły tematyczne. Zawarte
w repozytorium artykuły zawierają wnioski z paneli z pracodawcami, cenne wskazówki
zebrane podczas wymiany doświadczeń oraz artykuły tematyczne powstałe podczas
programu staży i praktyk (rys. 5.3). Repozytorium wiedzy jest miejscem współpracy
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studentów i pracodawców, której efektem jest wspólnie wypracowana i gromadzona
wiedza oparta na doświadczeniach. Baza artykułów umożliwi poszerzanie i dzielenie
się wiedzą pomiędzy pracodawcami, studentami oraz pracownikami uczelni a także
usprawni i umocni współpracę uczelni z jednostkami sektora gospodarki.

Rys. 5.3. Podpakiet S3 – Diagram przypadków użycia dla obsługi artykułów tematycznych
Źródło: opracowanie własne

Studenci w trakcie studiów będą mieli szansę odbycia praktyk i staży
w przedsiębiorstwach związanych z branżą informatyczną. Dzięki projektowi możliwa
będzie wymiana doświadczeń oraz zwiększenie dostępu do wiedzy praktycznej,
dostępnej i wykorzystywanej w przemyśle (rys. 5.4). Dział staży i praktyk dla
studentów kierunku Informatyka ułatwi rozwój partnerstwa z pracodawcami i zwiększy
możliwość dopasowania tematów do potrzeb rynku pracy i zainteresowań studentów.
Odbywanie staży związane może być także z pisaniem pracy dyplomowej pod
konkretne

potrzeby

w

przedsiębiorstwach

a

zdobyte

doświadczenie

ułatwi
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absolwentom lepszy start na rynku pracy. W projekcie przewidzianych jest 15 trzytygodniowych praktyk i 45 czteromiesięcznych staży w przedsiębiorstwach.

Rys. 5.4. Podpakiet P4 – Diagram przypadków użycia dla zarządzania giełdą ogłoszeń
Źródło: opracowanie własne

Moduł giełdy pracy ułatwi komunikacje studentów z pracodawcami. Miejsce to
umożliwi bezpośredni dostęp pracodawców do zainteresowanych pracą studentów
i ułatwi im poszukiwanie kandydatów do pracy na stanowiskach informatycznych.
Moduł pozwala także na umieszczanie wszelkiego rodzaju ogłoszeń związanych
z pracą, ofertami szkoleń oraz projektów.
Dział umożliwiający dostęp do bazy prac dyplomowych powstałych na kierunku
Informatyka. Dostępne tu prace, w szczególności te będące wynikiem współpracy
z pracodawcami biorącymi udział w projekcie, ułatwią innym studentom dostęp do
wiedzy i rzetelnego źródła materiałów. Także pracodawcy będą mieli okazje zapoznać
się z działalnością studentów i mieć dostęp do opracowań powstałych podczas ich
współpracy ze studentami.
Dział forum umożliwi dyskusje pomiędzy studentami, pracodawcami oraz
pracownikami dydaktycznymi. Ułatwi komunikację, umożliwi zgłaszanie wszelkich
uwag, wniosków, ofert i komentarzy. Jednocześnie forum będzie miejscem, gdzie
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możliwe będzie zgłoszenie uwag do działania systemu i poruszania wszelkich spraw
związanych z realizacją projektu.
Pogląd na przepływ danych przedstawia diagram DFD poziom 1 (rys. 5.5).
Przedstawia on przepływ pomiędzy wszystkimi modułami systemu oznaczonymi jako
główne procesy. Obiektami zewnętrznymi, znajdującymi się poza systemem ale
będącymi źródłem lub odbiorcą danych, są: student, wykładowca, pracodawca
i administrator, czyli podstawowi aktorzy systemu.

Rys. 5.5. Diagram DFD1
Źródło: opracowanie własne

Diagram

związków

encji

przedstawiający

strukturę

bazy

danych

jest

zaprezentowany na rys. 5.6. Struktura uwzględnia wpisy w repozytorium postaci
artykułów, informacji dotyczących staży i praktyk, ofert pracy oraz prac magisterskich.
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Rys. 5.6. Struktura bazy danych
Źródło: opracowanie własne

Do artykułów mogą być dołączane pliki, które widoczne będą w formie linków.
Artykuły oraz informacje o stażach i praktykach mogą być komentowane przez
użytkowników. Artykuły mogą być podzielone na kategorie tematyczne. Zawierają one
także tagi ułatwiające wyszukiwanie oraz grupowanie. Użytkownicy mogą także
dodawać ogłoszenia oraz prace dyplomowe. Użytkownicy sklasyfikowani są według
grup, które jednocześnie określają ich uprawnienia.

5.4.

PODSUMOWANIE

System gromadzenia wiedzy wspomaga ideę poszerzenia transferu wiedzy pomiędzy
uczelnią a otoczeniem biznesowym ułatwi studentom płynne przejście do sektora
przemysłu oraz wspomoże rozwój gospodarki opartej na wiedzy.

76

Kompetentny absolwent informatyki. 2011

Pewnym utrudnieniem wprowadzenia systemu zarządzania wiedzą jest to, że
korzyści z niego płynące są dość trudne do oszacowania. Innym „minusem” może być
fakt, że samo wdrożenie takiego systemu nie jest łatwe. Wprowadzenie systemu
informatycznego zarządzania wiedzą wymaga nie tylko technologii informatycznych,
ale również zmian w kulturze organizacji i procesach w niej zachodzących,
w szczególności zachęcenia członków organizacji do dzielenia się doświadczeniami
i wiedzą.
Wdrożenie i rozwijanie systemu jest jednak warte pracy, ponieważ biblioteka
dobrych praktyk, doświadczeń oraz spostrzeżeń partnerów projektu będzie miała
istotne

znaczenie

dla

poprawy

jakości

kształcenia

studentów

na

kierunku

Informatyka..
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6
System do zarządzania procesem dydaktycznym
i komunikacją wykładowca-student

W ramach projektu „Absolwent na miarę czasu” wprowadzono na Wydziale
Elektrotechniki i Informatyki nowe programy kształcenia studentów na drugim stopniu
studiów informatycznych. W ramach projektu przewidziano także wdrożenie trzech
systemów informatycznych do obsługi tych studiów. Należą do nich: system do
e-learningu,

system

wykładowca-student

do
oraz

zarządzania

procesem

system

zarządzania

do

dydaktycznym
współpracą

i

kontaktów

z

partnerami

projektowymi jakimi są przedsiębiorstwa przeprowadzające staże i praktyki oraz
uczestniczące w procesie przygotowywania prac dyplomowych przez studentów.
Z punktu widzenia wykładowcy najważniejsze są dwa systemy: system do e-learningu,
gdzie zamieszczane są uzupełniające materiały dydaktyczne i multimedialne oraz
system wspomagający pracę dydaktyczną, tzn. zarządzanie planami zajęć, rejestrację
ocen, obecności a także wymianę informacji ze studentami. Drugi z wymienionych
systemów to system internetowy Spark.

6.1.

ZAŁOŻENIA SYSTEMU

Od początku istnienia Instytutu Informatyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki
podnoszona była kwestia wykonania systemu informatycznego obejmującego swoją
funkcjonalnością wymagania pracowników i studentów. Wielokrotnie podejmowane
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były próby wykonania systemu elektronicznego dziennika w ramach różnego rodzaju
prac dyplomowych jednak żadne rozwiązanie nie przyjęło się na stałe.
W związku z istniejąca potrzebą oraz brakiem gotowego rozwiązania w 2005 roku
rozpoczęto szczegółowe prace analityczne i projektowe mające na celu stworzenie
centralnego systemu internetowego skierowanego do pracowników i studentów.
W 2006 roku powstał pierwszy projekt systemu o nazwie kodowej „Zeus”. Projekt
zakładał

stworzenie

ośmiu

podstawowych

modułów

aplikacji

internetowej

przedstawionych na diagramie (rys. 6.1) i opisanych dalej.

-JDBC

Serwer Tomcat

*
Wiadomości

Administracja

*
Serwer MySQL

Plany

Zasoby

Zeus : Baza danych

Lista dyskusyjna

Hera : Baza danych

Zajęcia

Statystyka

Wymiana danych

-HTTP
*

*
*

*

-Grupy, plany, protokoły
Komputer kliencki

Wirtualny dziekanat
Przeglądarka WWW

Rys. 6.1. Diagram wdrożenia pierwszej wersji systemu
Źródło:[KES07]

Moduły systemu według założeń projektowych wyglądały następująco [KES07]:
1. Moduł Wiadomości – celem modułu było przesyłanie spersonalizowanych
wiadomości pomiędzy użytkownikami systemu. Moduł miał umożliwić
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pracownikom wysyłanie i odbieranie wiadomości związanych z konkretnymi
studentami ale także grupami zajęciowymi, dziekańskimi i rocznikami, np.
wiadomości dla całej grupy o terminie planowanego egzaminu.
2. Moduł Plany – celem tego modułu było wspomaganie pracy pracownika
układającego plany zajęć w salach. Danymi wejściowymi wymaganymi przez
moduł były dane o salach wykładowcach i prowadzonych zajęciach a na
wyjściu generowany był plan z uwzględnieniem dopasowania do planów
pracowników i sal w taki sposób aby zajęcia nie pokrywały się w czasie,
miejscu i pracownik nie miał dwóch grup równolegle.
3. Moduł Zajęcia – był modułem najczęściej wykorzystywanym i stanowiącym
podstawę działania całego systemu. Moduł umożliwiał tworzenie grup
laboratoryjnych nie koniecznie pokrywających się z dziekańskimi, zapisywanie
studentów na zajęcia, ewidencję obecności i ocen, udostępnianie materiałów
dydaktycznych oraz przeprowadzanie sprawdzianów. Moduł miał także
w przyszłości współpracować z modułem wiadomości w celu automatycznego
przesyłania wiadomości o ocenach i nieobecnościach dla studentów.
4. Moduł Zasoby – założeniem modułu było stworzenie możliwości zdalnego
dostępu i zarządzania osobistą przestrzenią dyskową użytkowników systemu.
Użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami mógłby składować swoje pliki na
dysku sieciowym.
5. Moduł Lista dyskusyjna – moduł miał być alternatywą do wewnętrznego
systemu przesyłania wiadomości i powiadomień. Lista uwzględniała tworzenie
nowych wątków i moderowanie ich poprzez studentów z większymi
uprawnieniami.
6. Moduł Statystyka – moduł ten miał na celu zbieranie danych z prowadzonej
działalności m.in. w postaci zestawień ocen studentów, protokołów, obecności
a także różnego rodzaju raportów i ich późniejszą archiwizację. Założeniem
modułu była także wymiana danych o ocenach, studentach i grupach
dziekańskich z systemami zewnętrznymi, takimi jak, np. „wirtualny dziekanat”.
7. Moduł Wymiana danych – moduł do wymiany danych miał być modułem
usługowym dla innych modułów systemu, tzn. głównie dla modułu Statystyki
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i Administracji. Jego głównym zadaniem miała być konfiguracja mechanizmu
wymiany danych z systemami zewnętrznymi. Konfigurowane elementy to
m.in. formaty i definicje plików z danymi, mapowanie pomiędzy danymi
w plikach i bazą danych stystemu, harmonogramowanie i monitorowanie
procesu importu i eksportu danych.
8. Moduł

Administracja

–

z

założenia

był

to

modułem

najbardziej

rozbudowanym i takim jest także w najnowszej wersji systemu. Do zadań
modułu administracji należało:
◦

Rejestracja pracowników i studentów w systemie – rejestracja
pracowników miała być przeprowadzana przez administratora,
a studenci mieli rejestrować się samodzielnie. Rejestracje studentów
miały być następnie weryfikowane na podstawie danych z dziekanatu.

◦

Zarządzanie infrastrukturą instytutu – zarządzanie miało dotyczyć
środków trwałych i osób odpowiedzialnych za ich stan,

◦

Wspomaganie prac administratorów sal laboratoryjnych – poprzez
utrzymywanie list zainstalowanego oprogramowania w laboratoriach
oraz

możliwość

zgłaszania

przez

wykładowców

swojego

zapotrzebowania na zainstalowane oprogramowanie w zależności od
przydziału zajęć do pracowni. Dodatkową funkcją miała być
rejestracja usterek sprzętu.
Szczegółowe założenia poszczególnych modułów systemu opisano w publikacji
[KES07]. Większość z nich w nieco zmodyfikowanej formie zostało zastosowanych
w najnowszej wersji systemu, która jest obecnie wykorzystywana na potrzeby projektu
„Absolwent na miarę czasu”.
Rok 2006 był także rokiem analiz możliwości rożnych języków programowania
i technologii wytwarzania aplikacji internetowych. W pracach [KES06, KOP06, CIE07,
LEW06] będących wynikami przeprowadzonych badań przedstawiono sposoby
integracji różnych technologii szkieletowych, takich jak szkielet aplikacji Spring,
szkielet

mapowania

relacyjno-obiektowego

Hibernate

oraz

budowa

warstwy
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prezentacji systemu z wykorzystaniem biblioteki Java Server Faces i kaskadowych
arkuszy stylów CSS.

6.2.

BUDOWA SYSTEMU

System Spark jest wielowarstwową aplikacją internetową zbudowaną w technologii
Java Enterprise Edition (J2EE) [JAV11] z wykorzystaniem lekkiego szkieletu Spring.
Model systemu oparty na J2EE zakłada podział logiki aplikacji na komponenty, które
rozmieszczone są w różnych warstwach systemu w zależności od ich przeznaczenia.
Specyfikacja J2EE wyróżnia cztery warstwy [JAV11]:
1. Warstwa klienta – w tej warstwie system wykorzystuje model „cienkiego
klienta”,

tzn.

nie wymaga instalowania po

oprogramowania.

Jedynym

wymogiem

jest

stronie klienta żadnego
posiadanie

przez

klienta

przeglądarki internetowej.
2. Warstwa WWW - w tej warstwie znajdują się komponenty WWW działające
na serwerze. Należą do nich pliki widoków – prezentacji danych obsługiwane
i dystrybuowane do klientów poprzez serwer WWW. W przypadku systemu
Spark są to pliki Java Server Pages (JSP).
3. Warstwa biznesowa – do tej warstwy należą komponenty logiki biznesowej,
np. wprowadzające i pobierające dane z bazy danych na podstawie zadanych
kryteriów, walidatory weryfikujące poprawność wprowadzanych danych, różne
algorytmy obliczeniowe, czy np. komponenty generujące pliki PDF na
podstawie danych w bazie systemu.
4. Warstwa korporacji – to oprogramowanie działające na serwerach
korporacyjnych. W tym momencie do tej warstwy można zaliczyć bazę danych
systemu Spark działającą na serwerze MySQL oraz system „wirtualnego
dziekanatu”, z którego importowane są dane studentów i grup dziekańskich.
Pierwsza wersja systemu opisywana w artykule [KES07] posiadała uproszczoną
architekturę opartą na trzech warstwach. Warstwa biznesowa połączona była
z warstwą WWW, a logika systemu zawarta była w plikach JSP. To rozwiązanie było
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wystarczające tylko na etapie wstępnego rozwoju systemu. Ze względu na swoją małą
elastyczność zostało zastąpione modelem czterowarstwowym (rys. 6.2).

Struktura systemu Spark

Internet

Pracownia

Baza danych Serwer aplikacji Serwer WWW i JSP

Akademik

Klienci zdalni

Rys. 6.2. Architektura systemu Spark
Źródło: opracowanie własne

6.3.

TECHNOLOGIE WYKORZYSTANE W IMPLEMENTACJI

Do implementacji internetowego systemu Spark wykorzystano szereg dostępnych na
rynku darmowych technologii. Należą do nich:
 Szkielet Spring – jest to kontener wykorzystujący technikę łączenia
komponentów aplikacji opartą na odwróceniu kontroli (ang. Inversion of
Control – IoC) i wstrzykiwaniu zależności. Oznacza to, że mamy możliwość
zbudowania szkieletu aplikacji opartego o interfejsy języka Java, a konkretne
implementacje klas odpowiadające interfejsom dołączane są przez kontener
na podstawie odpowiedniej konfiguracji lub adnotacji. Kontener IoC służy do
zarządzania logiką biznesową aplikacji Spark [SPR11].
 Spring MVC – jest szkieletem aplikacji internetowej zgodnym z wzorcami
projektowymi. MVC jest skrótem od Model-View-Controller i reprezentuje
wzorzec który zakłada podział interfejsu aplikacji na trzy części: model, widok
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i kontroler. Model reprezentuje dane wyświetlane użytkownikowi poprzez
widok. Jeden model danych może być przedstawiany na wielu widokach.
Kontroler zaś jest częścią architektury zawierającą logikę biznesową. Reaguje
na zdarzenia generowane przez użytkownika i powiadamia widok oraz model
o zachodzących zmianach i np. konieczności odświeżenia widoków. Może
wręcz generować widoki i łączyć je z odpowiednimi modelami danych. Spring
MVC jest bazą dla całego aplikacji Spark [SPR11].
 Hibernate ORM – jest najpopularniejszym szkieletem mapowania relacyjnoobiektowego. Umożliwia eliminację wad aplikacji wynikających z niezgodności
paradygmatu relacyjnego bazy danych i obiektowego aplikacji pracującej
z tymi danymi. Hibernate umożliwia konfigurację mapowań, na podstawie
których generowane są obiekty danych. Obiekty te zawierają dane z bazy
oraz funkcje do ich zapisu i odczytu, a jednocześnie mogą być używane jak
każdy inny obiekt języka Java. Programista zamiast posługiwać się danymi
w tabelach używa obiektów. Hibernate wykorzystywany jest w systemie Spark
do komunikacji pomiędzy logiką biznesową i baza danych systemu [HIB11].
 Tiles, AJAX, jQuery i JSP – aktywne strony internetowe stanowiące warstwę
widoku systemu Spark budowane są w standardzie JSP z elementami AJAX
i jQuery. Do przyspieszenia budowy i łatwiejszego wykorzystania istniejących
i powtarzających się fragmentów widoków wykorzystano dodatkowo szkielet
Tiles, za pomocą którego można przygotować szablony stron, które później
uzupełniane są są danymi [APA11].
 Jasper Reports i String Template – biblioteki wykorzystywane są
w systemie Spark do generowania raportów w formacie PDF na podstawie
szablonów przygotowywanych w języku XML [JAS11, STR11].
 Apache Tomcat – jest lekkim darmowym kontenerem servletów działającym
jako serwer aplikacji dla systemu Spark [TOM11].
 MySQL – jest darmowym i bardzo popularnym systemem zarządzania bazami
danych. Wykorzystywany jest do przechowywania bazy danych systemu
Spark [MYS11].
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6.4.

FUNKCJE SYSTEMU SPARK

Wdrożona w Instytucie Informatyki wersja systemu Spark przewiduje trzy role
użytkowników, tj.


rola administratora,



rola pracownika,



rola studenta.
Część funkcji systemu jest dostępnych dla wszystkich ról użytkowników. Należą

do nich: informacje o poprawnych i niepoprawnych próbach logowania oraz
powiadomienia systemowe dostępne na widoku powitalnym po zalogowaniu, edycja
danych

własnego konta użytkownika,

wysyłanie i

dobieranie wewnętrznych

wiadomości, zgłaszanie problemów związanych z działaniem systemu oraz opcja
wylogowania. W związku z tym, że funkcjonują tak samo dla wszystkich użytkowników
systemu zostaną opisane tylko dla roli administratora.
Zestaw pozostałych funkcji systemu Spark zmienia się wraz z rolą. Od roli jaka
została przypisana użytkownikowi zależy poziom uprawnień, co z kolei skutkuje
zmianą dostępnych modułów systemu i ich opcji poprzez menu systemu Spark.
Pierwszą z wymienionych powyżej ról jest rola administratora. Jest to rolą
o największych

uprawnieniach

i

najbogatszym

zestawie

udostępnionej

funkcjonalności. Poniżej zostały przedstawione i krótko opisane funkcje systemu
dostępne z menu rozwijanego znajdującego się na górnym pasku narzędziowym
systemu:
1. Administracja

systemem

-

pierwszy

moduł

dostępny

tylko

dla

administratora. W jego skład wchodzą:
1.1.

Ustawienia systemowe – różne ustawienia bazowe systemu, np.

ścieżka do katalogu materiałów dydaktycznych,
1.2.

Użytkownicy – wprowadzanie, edycja, nadawanie uprawnień, haseł

i blokowanie

użytkowników(widok

przedstawia ilustracja – rys. 6.3).

do

zarządzania

użytkownikami
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Roczniki - wprowadzanie i edycja roczników wraz z przypisywaniem

przedmiotów. Rocznik określa się dla kierunku studiów. Roczniki
umożliwiają wprowadzanie różnych zestawów przedmiotów dla różnych
roczników grup studenckich na jednym kierunku. Przegląd przedmiotów
przypisanych do rocznika widoczny jest na rys. 6.4.
1.4.

Przedmioty – administrator może zdefiniować typ, ilość godzin

i przypisanie przedmiotu do kierunku (specjalności) studiów.

Rys. 6.3. Widok listy użytkowników systemu
Źródło: opracowanie własne

1.5.

Kierunki - definicje kierunków i specjalności studiów.

1.6.

Semestry – wprowadzanie i edycja danych o semestrach i sesjach

egzaminacyjnych. System na tej podstawie określa bieżący semestr.
1.7.

Sale – wprowadzanie i edycja sal zajęciowych, które mogą być użyte

w planowaniu zajęć.
1.8.

Zastępstwa – możliwe jest określenie czasowego zastępstwa za

nieobecnego pracownika na jego zajęciach.
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1.9.

Słowniki – w słownikach znajdują się różnego rodzaju dane

słownikowe wykorzystywane pomocniczo w innych częściach systemu,
jak, np. statusy obecności, kategorie przedmiotów, czy typy użytkowników
systemu (rys. 6.5).

Rys. 6.4. Widok listy przedmiotów związanych z rocznikiem
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6.5. Edycja danych słownikowych: lista typów ocen oraz okno edycji wybranego typu
przedmiotu
Źródło: opracowanie własne

87

System do zarządzania procesem dydaktycznym i komunikacją…

1.10. Szablony raportów – umożliwiają wprowadzenie definicji w XML-u dla
różnego rodzaju generowanych przez system raportów, np. planów zajęć
w salach do wydruku.
2. Zarządzanie studentami – moduł na który składa się z następujących funkcji:
2.1.

Lista studentów – funkcja do wyszukiwania i edycji danych studentów.

2.2.

Grupy dziekańskie – opcja umożliwiająca wprowadzanie, przegląd

i edycję grup studenckich łącznie z przypisywaniem i wypisywaniem
studentów.
2.3.

Import studentów – moduł importu umożliwiający automatyczne

wprowadzanie

studentów

do

systemu

na

podstawie

danych

pochodzących z zewnętrznego systemu „wirtualnego dziekanatu”. Moduł
automatycznie zakłada nowe grupy dziekańskie jeśli jest taka potrzeba
i przypisuje do nich importowanych studentów.
3. Wiadomości – jest to moduł obsługi wiadomości wewnętrznych przesyłanych
pomiędzy użytkownikami systemu Spark. Administrator jak każdy użytkownik
może przeglądać swoje skrzynki odbiorczą i nadawczą oraz wysyłać i czytać
wiadomości. Do edycji wiadomości system Spark wykorzystuje oparty na
HTML-u edytor WYSIWYG (rys. 6.6).
4. Pracownicy – to moduł zarządzania pracownikami oferujący następujące
opcje:
4.1.

Zarządzanie pracownikami – umożliwia wprowadzanie i edycję

danych pracowników. Dodanie pracownika powoduje automatyczne
założenie nowego użytkownika w systemie.
4.2.

Przydziały pracowników – ta funkcja służy do wprowadzania obsady

pracowniczej, tzn. określania rodzaju i ilości zajęć z poszczególnych
przedmiotów na dany rok akademicki dla wybranego pracownika
(rys. 6.7).
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Rys. 6.6. Tworzenie nowej wiadomości wewnętrznej
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6.7. Interfejs edycji obsady pracownika
Źródło: opracowanie własne
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4.3.

Plany pracowników – funkcja umożliwiająca sprawdzenie planów

poszczególnych pracowników, a także generację planu w formacie PDF
do wydruku (rys. 6.8).

Rys. 6.8. Plan pracownika wygenerowany w postaci pliku PDF
Źródło: opracowanie własne

4.4.

Przydziały roczne pracowników – jest to przegląd obsady pracownika

(także historycznej) oraz realizacji planu rocznego, tzn. podsumowaniem
wykonanych godzin zajęć.
5. Plany – jest to moduł zarządzania planami zajęć, który zawiera:
5.1.

Przypisywanie zajęć do

sal

– funkcja umożliwiająca ręczne

wprowadzanie do systemu Spark planu zajęć układanego przez
dziekanat.

Zajęcia

w określonych
Mechanizm

z

określonych

godzinach
planowania

do

sal

śledzi

przedmiotów

wprowadzane

wykładowych

i

zmiany

i

są

laboratoryjnych.

uniemożliwia

błędne
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wprowadzenie danych, np. dwóch różnych zajęć w jednej sali w tym
samym czasie.
5.2.

Plany zajęć w salach – funkcja do przeglądu wszystkich zajęć

w wybranej sali z możliwością wydruku w postaci tabeli generowanej do
pliku PDF.
5.3.

Plany pracowników – funkcja dostępna także w planowaniu zajęć,

a umieszczona w tym miejscu dla logicznego porządku.
5.4.

Zarządzanie pracami dyplomowymi – jest to moduł na który składają

się funkcje:
5.5.

Prace

dyplomowe

–

przegląd

administracyjny

wszystkich

prowadzonych prac dyplomowych.
5.6.

Promotorzy – dodawanie pracowników do grupy i usuwanie z niej

promotorów prac inżynierskich i magisterskich.
5.7.

Dyplomanci – funkcja uruchamiająca widok z listą dyplomantów.

Studenci mogą być usuwani z listy dyplomantów.
5.8.

Ustawienia – ostatnia funkcja modułu służąca do konfiguracji

konfiguracji ustawień domyślnych modułu, jak np. domyślnego statusu
nowej pracy dyplomowej.
5.9.

Konto – jest to moduł umożliwiający konfigurację własnego konta

w systemie Spark, np. zmianę nazwy użytkownika i hasła. Tak samo
moduł ten funkcjonuje dla ról pracownika i studenta.
5.10. Problemy – moduł wspólny dla wszystkich ról użytkowników. Służy do
zgłaszania problemów związanych z działaniem systemu. Problemy
rejestrowane są automatycznie w systemie zarządzania zmianami
w projekcie.
Wymienione

funkcje

dostępne

dla

użytkownika

posiadającego

rolę

administracyjną w systemie. Zwykle jest to specjalny użytkownik techniczny systemu,
ale może być nim także inny pracownik jeżeli zostanie mu przypisana odpowiednia
rola przez administratora.
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Drugą rolą jaką może posiadać użytkownik systemu Spark jest rola pracownika.
Pracownik z założenia jest pracownikiem dydaktycznym w związku z tym system
udostępnia mu inne menu niż administratorowi. Opcje w menu wiążą się
z prowadzonym procesem dydaktycznym a nie administracją systemu. Pracownik
może m.in. sprawdzać obecności studentów na zajęciach, wystawiać oceny albo
udostępniać materiały dydaktyczne.
Dostępne dla pracownika moduły systemu i szczegółową listę zawartych w nich
funkcji dostępnych z menu systemu przedstawiono poniżej:
1. Przydziały – moduł przydziałów, za pomocą którego pracownik może
zapoznać się ze swoją obsadą na dany rok akademicki. Po wybraniu innego
roku akademickiego system wyświetla przydziały historyczne.
1.1.

Plan – drugi moduł pracownika dotyczący jego planu zajęć:

1.2.

Lista przydziałów – zawiera listę przypisanych przedmiotów na

bieżący semestr oraz ilość wybranych grup zajęciowych w stosunku do
przypisanych. Z tego miejsca można przejść bezpośrednio do układania
własnego planu.
1.3.

Mój plan – otwiera widok z planem zajęć na dany semestr. Na tym

widoku możliwe jest także układanie planu. Plan układa się poprzez
wybieranie nieprzypisanych do innego pracownika zajęć z przedmiotu
zgodnego z obsada na dany semestr. Moduł śledzi przypisania i ostrzega
o ewentualnych kolizjach godzin (rys. 6.9).
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Rys. 6.9. Układanie planu pracownika
Źródło: opracowanie własne

1.4.

Zajęcia dodatkowe – pracownik może wprowadzić do swojego planu

zajęcia dodatkowe, nie związane z konkretną grupą studentów, np.
konsultacje lub koło naukowe.
2. Zajęcia – trzeci najczęściej wykorzystywany moduł pracowniczy, w którym
dostępne są funkcje takie jak:
2.1.

Wystawianie ocen – funkcja umożliwiająca pracownikowi wystawiane

ocen dla studentów. Najpierw wyświetlany jest plan, z którego można
wybrać zajęcia, a następnie tabela ocen do uzupełnienia.
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Obecności – funkcja działająca analogicznie do funkcji wystawiania

ocen tylko służąca do sprawdzania obecności na zajęciach.
2.3.

Zapisywanie studentów – funkcja umożliwiająca przypisywanie

studentów do konkretnej grupy laboratoryjnej niezależnie od tego czy
zajęcia te związane są z jego grupą dziekańską. Jednym z założeń
systemu jest bowiem możliwość przenoszenia studentów pomiędzy
różnymi grupami laboratoryjnymi mającymi zajęcia z tego samego
przedmiotu (rys. 6.10).

Rys. 6.10. Zapisywanie studentów na zajęcia
Źródło: opracowanie własne

3. Prace dyplomowe – moduł zarządzania prowadzonymi przez pracownika
pracami dyplomowymi. Pracownik ma możliwość dodania nowej pracy zmiany
jej statusu, robienia notatek związanych z pracą i dokonania oceny.
4. Plany – moduł planów umożliwia przegląd planów zajęć we wszystkich
zdefiniowanych salach.
5. Pliki – jest to moduł do wymiany plików pomiędzy wykładowcą i studentami.
Umożliwia załadowanie plików z materiałami dydaktycznymi na serwer,
przypisywanie plików do wszystkich lub wybranych grup zajęciowych
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związanych z wybranym przedmiotem. Udostępnianie może być na różne
sposoby konfigurowane, np. działać tylko w godzinach zajęć lub w określone
dni i w określonych godzinach. Moduł ten umożliwia także definicję obszaru
i okna czasowego na dane przesyłane przez studentów. W związku
z powyższym może być także stosowany do przeprowadzania kolokwiów,
których wynikiem są pliki. Przykładową listę udostępnionych plików
przedstawia rys. 6.11.

Rys. 6.11. Lista udostępnionych studentom materiałów dydaktycznych.
Źródło: opracowanie własne

Ostatnią rolą użytkownika zdefiniowaną w systemie Spark jest rola studenta. Jest
to rola o najmniejszej funkcjonalności. Nowy student zanim rozpocznie pracę
z systemem musi się w nim zarejestrować. Opcja rejestracji dostępna jest bez
logowania na widoku powitalnym systemu. Do rejestracji konieczne jest podanie
imienia z nazwiskiem, numeru PESEL i adresu poczty elektronicznej z domeny
pollub.pl.

Po zalogowaniu student

otrzymuje powiadomienia na ekranie

powitalnym systemu dotyczące, np. wystawienia oceny czy udostępnienia pliku przez
wykładowcę.
System udostępnia studentowi następujące funkcje w menu:
1. Start – moduł startowy umożliwiający przegląd własnego planu zajęć oraz
zestawienia ocen i nieobecności.
2. Praca dyplomowa – umożliwia podgląd stanu pisanej pracy oraz dokonania
przeglądu dostępnych tematów prac ogłoszonych przez promotorów.
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3. Plany – przegląd planów zajęć odbywających się w poszczególnych salach.
Taki sam przegląd ma w menu pracownik.
4. Pliki – moduł do pobierania plików udostępnionych przez prowadzącego
zajęcia, na które zapisany jest student oraz do umieszczania plików na
serwerze dla prowadzącego zajęcia. Opcja ładowania na serwer musi być
włączona przez pracownika prowadzącego zajęcia.

6.5.

PODSUMOWANIE

Projekt „Absolwent na miarę czasu” wymagał wprowadzenia systemu do zarządzania
pracą dydaktyczną i kontaktów wykładowca-student na potrzeby obsługi studentów
objętych projektem. W odpowiedzi na istniejące zapotrzebowanie stworzono system
internetowy Spark. System został wykonany w najbardziej popularnej i sprawdzonej
technologii budowy aplikacji internetowych J2EE. Jego podstawą są technologie
szkieletowe takie jak Spring i Hibernate zapewniające lekkość, modułowość
i możliwości szybkiej rozbudowy w przyszłości. System posiada wiele modułów
funkcjonalnych od importu danych z systemów zewnętrznych poprzez ewidencję
pracowników i studentów, planowanie zajęć, prowadzenie ewidencji ocen, obecności,
zarządzanie pracami dyplomowymi, udostępnianie materiałów dydaktycznych po
generowanie raportów. Po wstępnych testach okazało się, że system spełnia
wszystkie wymagania określone w zapotrzebowaniu. Został także dobrze oceniony
przez jego użytkowników.
System Spark w dalszym ciągu jest rozwijany i powstają jego nowe wersje. Być
może wkrótce będzie udostępniał funkcje znacznie wykraczające poza określone
w zamówieniu

wymagania

zapewniając

jeszcze

lepsze

dydaktycznej związanej z nowymi specjalnościami studiów.

wsparcie

dla

pracy
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7
Aspekty realizacyjne projektu
„Absolwent na miarę czasu”

Konieczność

dostosowania

systemu

kształcenia

na

kierunku

informatyka

prowadzonym na wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej
do wymogów ministerialnych spowodowała podział jednolitych studiów magisterskich
na dwa etapy kształcenia. Pierwszym etapem są 3,5 letnie studia inżynierskie, których
ukończenie uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia
kończące się nadaniem tytułu magistra. Studia drugiego stopnia trwają trzy semestry.
W ramach studiów drugiego stopnia realizowane są programy (specjalności)
obejmujące różne dziedziny informatyki. Są to:


Aplikacje internetowe



Technologie wytwarzania oprogramowania



Eksploatacja systemów informatycznych



Systemy i aplikacje multimedialne



Systemy teleinformatyczne



Systemy mobilne i techniki multimedialne.

Studenci w procesie rekrutacji określają program jaką chcieli by realizować na drugim
stopniu kształcenia. Konieczne jest podanie tej informacji już na tym etapie gdyż
studenci już od pierwszego semestru rozpoczynają realizację programu, co związane
jest z prowadzeniem różnych zajęć dla każdej ze specjalności. Wiąże się to

98

Kompetentny absolwent informatyki. 2011

oczywiście z koniecznością wcześniejszego zaplanowania zajęć, uwzględniającego
przydział prowadzących oraz sal wykładowych i laboratoryjnych spełniających warunki
pozwalające na realizację określonego typu zajęć.
Aby ułatwić uruchomienie drugiego stopnia studiów na kierunku Informatyka,
opracowany został projekt „Absolwent na miarę czasu”, dzięki któremu możliwe było
pozyskanie środków finansowych na ten cel. Projekt finansowany jest w 85% przez
Unię Europejską a w 15% przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W projekcie przewidziane zostały środki zarówno na przygotowanie merytoryczne
pięciu nowych specjalności, jak również na wzmocnienie zaplecza technicznego
uczelni, zarządzanie projektem, realizację staży i praktyk, nawiązanie kontaktów
z przedstawicielami firm oraz instytucji zatrudniających informatyków (pracodawcami).
Udział w projekcie instytucji zatrudniających absolwentów kierunku Informatyka
jest bardzo cenny. Oczywistym jest, że zależy nam na wypromowaniu naszych
absolwentów na rynku pracy, jednak nie jest to jedyny cel. Działania promocyjne mają
ograniczony zasięg i nie jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich pracodawców.
Dlatego przewidziano dostosowanie sylwetki absolwenta do potrzeb pracodawców.
Możliwe było to dzięki panelom dyskusyjnym zorganizowanym w ramach projektu.
W każdym panelu wzięli udział przedstawiciele znanych firm zatrudniających
informatyków.

Podczas

cyklu

trzech

paneli,

zaprezentowano

pracodawcom

proponowane programy studiów, które zostały następnie poddane dyskusji. Pozwoliło
to pracodawcom na określenie swoich potrzeb co do umiejętności jakie powinien
posiadać kandydat na rynku pracy oraz wskazanie propozycji zmian w programie
studiów, tak by absolwenci różnych specjalności byli jak najlepiej przygotowani
do pełnienia obowiązków na różnych stanowiskach pracy.
Dzięki przeprowadzonym panelom możliwe było opracowanie programów
studiów dostosowanych do potrzeb pracodawców [MIŁ11]. Pozwala to na uzyskanie
absolwentów, którzy będą posiadali wiedzę i umiejętności pozwalające im skutecznie
konkurować na rynku pracy.
Dodatkowo każdy z beneficjentów może brać udział w seminariach i warsztatach
organizowanych w ramach projektu, dzięki którym będzie miał możliwość zapoznania
się z najnowszymi technologiami.
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7.1.

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT

Realizacja projektu jest ogromnym przedsięwzięciem, wymagającym dużego nakładu
pracy. Niezbędny jest więc zespół, który będzie w stanie przeprowadzić wszystkie
czynności niezbędne do realizacji zadań zapisanych w projekcie.
Zarządzanie projektem odbywa się zgodnie z metodyką PRINCE 2. Definicja tej
metodyki zawarta na stronie www.wikipedia.org/wiki/PRINCE2 brzmi:
„PRINCE2

–

to metodyka

zarządzania

projektami

oparta na

pozytywnych

i negatywnych doświadczeniach uzyskanych przez kierowników projektów z krajów
anglosaskich. Zastosować ją można do zarządzania i sterowania projektami
wszelkiego rodzaju i wszelkiej wielkości.
Nazwa jest skrótem angielskich słów: Projects In a Controlled Environment tzn.
Projekty w sterowanym środowisku.”
W metodyce PRINCE 2 projekt jest zdefiniowany jako [WIK11]:
„Organizacja powołana na pewien czas w celu wytworzenia - w przyjętym czasie oraz
przy wykorzystaniu uprzednio określonych zasobów - niepowtarzalnych, a wcześniej
określonych wyników czy rezultatu.
czy też
Warunki zarządzania stworzone w celu dostarczenia jednego lub wielu produktów
natury biznesowej zgodnie z określonym uzasadnieniem biznesowym.”.

W metodyce PRINCE 2 ujęte zostały następujące właściwości projektu:


„Określony i skończony czas trwania



Zdefiniowane i mierzalne produkty biznesowe (wyniki projektu)



System działań niezbędnych do budowy produktów biznesowych



Określona pula zasobów



Struktura organizacyjna z zakresem obowiązków każdej z ról niezbędnej
do zarządzania projektem” [WIK11].
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W PRINCE 2 zdefiniowane zostały trzy rodzaje zasobów:


Pieniądze



Ludzie



Sprzęt niezbędny do realizacji projektu

Zgodnie z przyjętą metodyką do realizacji projektu „Absolwent na miarę czasu”
utworzona została struktura organizacyjna, w skład której wchodzą:


Komitet Sterujący



Koordynator Projektu



Biuro Projektu



Wykładowcy



Zespół Techniczny.

Komitet Sterujący jest odpowiedzialny za zarządzanie strategiczne projektem.
Angażuje się on na granicach etapów zarządczych decydując o kontynuacji prac
i przejściu do następnego etapu realizacji projektu. Odbywa się to podczas
zwoływanych okresowo zebrań Komitetu Sterującego, w których biorą udział wszyscy
jego członkowie oraz koordynator projektu i osoby wchodzące w skład biura projektu.
Podczas tych spotkań omawiana jest bieżąca realizacja projektu oraz określane
są strategiczne cele do realizacji w następnym etapie realizacji projektu. Koordynator
zdaje raport z realizacji poprzedniego etapu projektu po czym uzyskuje pozwolenie
na realizację kolejnego etapu. Komitet Sterujący reaguje również w przypadku
zgłoszenia problemów z realizacją projektu. Jest to zgodne z zasadą zarządzania
przez wyjątki zawartą w metodyce PRINCE 2. Bieżące zarządzanie projektem należy
wyłącznie do koordynatora.
W skład Komitetu Sterującego projektu „Absolwent na miarę czasu” wchodzą:


Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki.



Prodziekan do spraw studenckich na kierunku informatyka Wydziału
Elektrotechniki i Informatyki.
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Dyrektor Instytutu Informatyki Politechniki Lubelskiej.



Zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki do spraw kształcenia.



Dyrektor Międzynarodowego Centrum Szkoleń i Kompetencji – partnera
w realizacji projektu.

Zgodnie z przyjętą metodyką do realizacji projektu „Absolwent na miarę czasu”
powołany został zespół realizacyjny.
Osobą kierującą zespołem oraz procesem realizacji projektu jest koordynator. Do
jego zadań należy:


przygotowanie i planowanie projektu od strony organizacyjnej,



zarządzanie budżetem,



koordynacja wszystkich zadań w projekcie,



nadzór nad przebiegiem bieżącej realizacji projektu,



dobór i koordynacja pracy zespołu realizującego projekt,



koordynacja

działań

promocyjnych

i

wydatkowania

środków

harmonogramu załączonego do wniosku o dofinansowanie projektu,


kontrola osiąganych rezultatów i produktów,



raportowanie na poziomie Komitetu Sterującego,



organizacja okresowych spotkań Komitetu Sterującego,



opracowanie raportu końcowego.

Koordynatorowi podlega Biuro Projektu. W jego skład wchodzą:
Asystent merytoryczny, do którego zadań należy:


nadzór nad przebiegiem bieżącej realizacji projektu,



koordynacja pracy zespołu realizującego projekt,



zarządzanie pracą zespołów oraz wykładowców,



koordynacja procesów dydaktycznych i nadzór nad ich treścią,



realizacja procedur zakupu środków trwałych,

według
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opracowywanie dokumentacji związanej z zamawianiem usług i procesem ich
wyboru i realizacji.

Specjalista do spraw monitoringu, sprawozdawczości i promocji, którego zakres
obowiązków obejmuje:


opracowywanie, gromadzenie i archiwizację dokumentów,



prowadzenie akcji informacyjno – promocyjnych,



sprawozdawczość.

Specjalista do spraw ewaluacji odpowiadający za:


opracowanie narzędzi ewaluacji i ich wdrożenie,



opracowywanie raportów i sprawozdań.

Specjalista do spraw obsługi finansowej realizujący zadania z zakresu:


prowadzenia księgowości projektu,



dokonywania płatności za zrealizowane zadania,



przygotowania dokumentacji i zestawień finansowych,



opracowania raportów i wniosków o płatność,

Specjalista do spraw współpracy z partnerami odpowiedzialny za:


organizację konferencji z udziałem pracodawców,



organizację seminariów oraz warsztatów,



nadzór nad realizacją warsztatów i seminariów

Specjalista do spraw organizacji staży i praktyk, którego zakres obowiązków
obejmuje:


przygotowanie i organizację praktyk i staży dla studentów będących
beneficjentami projektu,



kontakty

z

przedstawicielami

przemysłu

w

zakresie

do zorganizowania staży i praktyk,


koordynację procesu rekrutacji studentów na staże i praktyki,



nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji praktyk i staży,



Opracowanie raportu końcowego z realizacji praktyk i staży.

niezbędnym
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Każda z osób wchodzących w skład Biura Projektu odpowiada za wyznaczone
jej zadania, z których wykonania składa comiesięczny raport koordynatorowi projektu.
Koordynator natomiast odpowiada za realizację całości działań przed Rektorem
Politechniki Lubelskiej, któremu składa comiesięczny raport z wykonanych czynności.
Do realizacji studiów niezbędne są oczywiście programy studiów, sylabusy
do poszczególnych przedmiotów ujętych w programach studiów oraz materiały
dydaktyczne do wykorzystania w procesie kształcenia. Do wykonania tych materiałów
zatrudniony został zespół wykładowców, będących specjalistami w dziedzinach
obejmowanych przez przedmioty prowadzone na drugim stopniu studiów na kierunku
informatyka, do których opracowywane są materiały dydaktyczne.
Do realizacji zadań w projekcie został powołany również zespół techniczny.
Ma on zapewniać

obsługę

techniczną

systemów

oraz

przeprowadzić

proces

ich tworzenia i wdrażania. W skład zespołu wchodzą:


Projektant

systemu

opracowanie
pozwalającego

gromadzenia

projektu

systemu

na komunikację

wiedzy,

wymiany
pomiędzy

którego
wiedzy

z

zadaniem

było

pracodawcami,

pracodawcami,

studentami

i pracownikami Politechniki Lubelskiej oraz zapewnienie funkcjonalności
z zakresu przygotowywania prac dyplomowych, organizacji staży i praktyk,
zamieszczania ofert pracy.


Programista

systemu

gromadzenia

wiedzy,

odpowiedzialny

za

implementację zaprojektowanej funkcjonalności systemu i utworzenie jego
wersji instalacyjnej wraz ze strukturą bazy danych


Programista

systemu

do

komunikacji

pomiędzy

wykładowcami

i studentami mający za zadanie zbudowanie systemu umożliwiającego
ewidencję obecności oraz ocen studentów, udostępnianie materiałów
dydaktycznych,

komunikację

pomiędzy

użytkownikami

systemu

oraz

układanie planów wraz z zapisywaniem studentów na zajęcia.


Grafik, którego zadaniem było opracowanie elementów interfejsu graficznego
systemu wymiany wiedzy z pracodawcami, loga projektu, materiałów
promocyjnych oraz szablonów dokumentów.
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Administrator serwerów odpowiedzialny za zainstalowanie na serwerach
oprogramowania niezbędnego do uruchomienia systemu gromadzenia
wiedzy, systemu do komunikacji pomiędzy wykładowcami i studentami oraz
platformy e-learningowej. Dodatkowo do zadań administratora należało
prawidłowe skonfigurowanie serwerów i instalacja kompletu oprogramowania.



Administrator platformy e-learningowej odpowiedzialny za wdrożenie
i nadzór nad poprawną pracą aplikacji wchodzących w skład platformy
e-learningowej. Osoba ta jest również odpowiedzialna za tworzenie kursów,
umieszczanie w nich materiałów dydaktycznych, gromadzenie statystyk
wykorzystania

serwera,

archiwizacja

danych

oraz

analizę

działań

użytkowników i zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem.


Administrator systemu gromadzenia wiedzy, którego zadaniem jest opieka
nad powierzonym systemem. Należy do niej instalacja, konfiguracja
i wdrożenie

systemu,

umieszczanie

w

nim

treści,

tworzenie

kont

użytkowników i nadzór nad działaniami wykonywanymi przy ich pomocy,
umieszczanie nowych treści w systemie.
Zespół techniczny jako całość odpowiada za prawidłowe działanie Wirtualnego
Kampusa. Jest to nowe rozwiązanie wdrażane dla studentów Wydziału Elektrotechniki
i Informatyki, mające na celu usprawnienie procesu dydaktycznego jak również
podniesienie jakości kształcenia. Oczywiście oprócz zespołu opiekującego się
wdrażanym rozwiązaniem potrzebny jest sprzęt niezbędny do uruchomienia aplikacji
Wirtualnego Kampusa.

7.2.

ZAPLECZE TECHNICZNE

Projekt „Absolwent na miarę czasu” obejmuje realizację wielu zadań, które wymagają
specjalistycznego sprzętu. W wielu przypadkach sprzęt posiadany przez jednostki
realizujące projekt czyli Instytut Informatyki i Katedrę Elektroniki był niewystarczający.
Dzięki środkom finansowym z projektu możliwe było uzupełnienie braków oraz
wymiana części przestarzałego sprzętu na nowy umożliwiający realizację wszystkich
zaplanowanych w projekcie zadań.
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Korzystając ze środków projektu zakupiono dwie nowoczesne pracownie
komputerowe przeznaczone dla specjalności Aplikacje Internetowe oraz Systemy
Teleinformatyczne. Kierując się potrzebami, oraz posiadanym oprogramowaniem
dobrano odpowiednie konfiguracje sprzętu.
Laboratorium Aplikacji Internetowych zostało wyposażone w 16 zestawów
komputerowych (15 stanowisk laboratoryjnych dla studentów oraz stanowisko
prowadzącego). Każdy zestaw zawiera czterordzeniowy 64- bitowy procesor i7-870
firmy Intel o częstotliwości taktowania 2,94GHz obsługujący technologię nested
paging, umożliwiającą komfortową pracę przy zastosowaniu maszyn wirtualnych, 4GB
pamięci RAM 1333MHz, trzy karty sieciowe, dysk twardy o pojemności 1 TB,
nagrywarkę DVD Dual Layer SATA, kartę graficzną GeForce 9500GT wyposażoną w
512 MB RAM umożliwiającą programowanie w technologii CUDA. Każdy zestaw
wyposażony jest ponadto w mysz i klawiaturę oraz panoramiczny monitor LCD
o przekątnej 19” i wysokiej rozdzielczości 1280x1024 pikseli.
Aby dodatkowo wzmocnić bazę dydaktyczną zakupionych zostało 5 zestawów
do prowadzenia wykładów zawierających laptop Dell Vostro V3500 oraz rzutnik Vivitek
D535. Dobrze dobrane parametry sprzętowe umożliwiają wyświetlanie z dobrym
odwzorowaniem kolorów i szczegółów. Istotna jest również wysoka jasność projektora
pozwalająca

na

wyświetlanie

obrazu

przy

wysokim

natężeniu

światła

w pomieszczeniu.
Dodatkowo zakupione zostało wyposażenie serwerowni na potrzeby instalacji
Wirtualnego Kampusa. W jego skład wchodzi szafa serwerowa 19” APC NetShelter
SX 48u 600x1070 w której umieszczono serwery Wirtualnego Kampusa oraz
zasilający je UPS. Dwa serwery służące do obsługi platformy e-learningowej oraz
systemu

komunikacji

wykładowca-student

posiadają

taką

samą

konfigurację

sprzętową. Są to maszyny Dell PowerEdge R510 QC E5620 wyposażone
w czterordzeniowy 2,4GHz procesor, pięć dysków SAS o pojemności 300GB każdy
podłączonych do kontrolera macierzy PERC H700 3Y NBD, 16GB pamięci RAM
i nagrywarkę DVD.
Serwer przeznaczony do obsługi systemu gromadzenia wiedzy posiada nieco
słabsze parametry sprzętowe ze względu na mniejsze obciążenie tego systemu. Jest

106

Kompetentny absolwent informatyki. 2011

to maszyna Dell PowerEdge R410 QC E5620 wyposażona w czterordzeniowy 2,4GHz
procesor, trzy dyski SAS o pojemności 146GB każdy podłączonych do kontrolera
macierzy PERC 6/i RPS 3Y NBD, 4GB pamięci RAM i nagrywarkę DVD.
Dostęp do wszystkich serwerów zapewniony jest poprzez konsolę KVM
wyposażoną w 17 calowy monitor.
Całość sprzętu zasilana jest poprzez zasilacz awaryjny smart-UPS RT SVR TD50
5000 RM+ firmy APC, wyposażony w kartę zarządzającą oraz dodatkowy moduł
bateryjny umożliwiający osiągnięcie mocy 5000kVA pozwalający na ciągłą pracę
systemów Wirtualnego Kampusa w przypadku przerw w zasilaniu oraz na prawidłowe
wyłączenie serwerów w przypadku długotrwałego zaniku zasilania.
Całość zakupionego sprzętu wzmocniła bazę dydaktyczną wykorzystywaną
do nauczania studentów kierunku Informatyka. Pracownie i platforma e-learningowa
wykorzystywane są do przekazywania studentom wiedzy. System komunikacji
wykładowca-student usprawnia wymianę informacji oraz ułatwia organizację zajęć
dydaktycznych. System gromadzenia wiedzy pozwala na gromadzenie doświadczeń
zdobywanych w drodze kontaktów z pracodawcami oraz na komunikację z nimi
w zakresie staży, prac dyplomowych i ofert pracy.

7.3.

WSPÓŁPRACA Z PARTNEREM

Projekt „Absolwent na miarę czasu” realizowany jest przez Politechnikę Lubelską przy
współpracy z przemysłem. Oznacza to że część zadań zapisanych w projekcie
wykonywana jest przez wybranego partnera jakim jest zewnętrzna firma. Partnerem
w niniejszym projekcie jest Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji [ABS10].
Na etapie podpisywania umowy określone zostały zadania, które będą realizowane
przez partnera. Podziału dokonano bazując na profilu działalności partnera. Jako
że jest to firma szkoleniowa z branży IT posiadająca kontakty w środowisku
informatycznym oraz doświadczenie w realizowaniu projektów finansowanych
z Europejskich Funduszy Strukturalnych, powierzono jej zadania:


przeprowadzenia egzaminów certyfikujących dla studentów (ECCC, CISCO,
Microsoft),
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przeprowadzenia warsztatów dla studentów,



przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla studentów z zakresu
korzystania z Wirtualnego Kampusa,



ewaluacji zadań realizowanych w ramach projektu,



pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów z pracodawcami oferującymi staże
i praktyki dla beneficjentów projektu.

W momencie otrzymania środków finansowych, Politechnika Lubelska dokonuje
przelewu części środków na konto partnera. Przelewana jest kwota niezbędna
do realizacji zadań partnera w bieżącym kwartale. Rozwiązanie to pozwala partnerowi
na pokrywanie kosztów wykonywanych zadań z otrzymanej transzy, nie zmuszając go
do inwestowania własnych środków. Z drugiej strony jednak może powodować
problemy w przypadku gdy partner nie wydatkuje ich w przewidzianym terminie –
na koniec każdego kwartału należy rozliczyć się z otrzymanych środków. Jeżeli nie
zostało wydane co najmniej 70% środków otrzymanych w ostatniej transzy, instytucja
prowadząca obciąża realizującego projekt odsetkami karnymi. Większą swobodę
zapewnia rozwiązanie polegające na zwróceniu partnerowi kosztów poniesionych
na realizację poszczególnych zadań – w przypadku niewywiązania się partnera
ze zobowiązań daje możliwość wykorzystania środków na realizację innych zadań
co zapewnia

wydatkowanie

na

odpowiednim

poziomie.

Jednak

rozwiązanie

to wymaga od partnera inwestowania własnych środków w realizację zadań.

7.4.

PODSUMOWANIE

Realizacja projektów finansowanych przez Unię Europejską pozwala na realizację
szeroko zakrojonych przedsięwzięć, które bez wsparcia finansowego często były by
niemożliwe do zrealizowania. Wymaga jednak bardzo dobrej organizacji zespołu
realizującego projekt oraz przestrzegania procedur. Bardzo istotnym elementem jest
dobra komunikacja wewnątrz zespołu oraz odpowiedni podział ról. Każda osoba musi
mieć określony zakres obowiązków i odpowiedzialności, jednak jako że różne zadania
są ściśle ze sobą powiązane to realizacja ich musi odbywać się w ścisłej współpracy
pomiędzy realizującymi je osobami.
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Realizacja projektów studenckich szansą
na zwiększenie konkurencyjności absolwentów
na rynku pracy

Wiele ośrodków akademickich na całym świecie używa jako swojego motta łacińskiej
sentencji 'Non scholae, sed vitae discimus', która jest często tłumaczona na język
polski jako 'Nie (dla) szkoły, lecz (dla) życia uczymy (się). Słowa te przypisywane są
rzymskiemu filozofowi Senece Młodszemu, żyjącemu w I wieku n.e. Jednak
w pismach Seneki [SEN61] zdanie to brzmi dokładnie odwrotnie: Non vitae, sed
scholae discimus (Nie (dla) życia, lecz (dla) szkoły uczymy (się)).
Warto zauważyć, że – w obydwu przywołanych powyżej znaczeniach – sentencja
ta charakteryzuje bardzo ważny problem dydaktyczny, wskazując na konieczność
harmonijnego powiązania ze sobą wiedzy naukowej z praktyką życia codziennego,
tworząc w ten sposób kompletny proces kształcenia.

Związek pomiędzy teorią

a praktyką w procesie nauczania jest oczywisty: teoria to zespół twierdzeń,
które umożliwiają

poznanie

i

wyjaśnienie

danej

dziedziny

rzeczywistości

oraz mechanizmów jej przekształcenia, praktyka zaś to materialna działalność,
która przekształca

rzeczywistość

stosownie

do

potrzeb

osób

podejmujących

konkretne działanie [OKO95].
W procesie nauczania akademickiego wykorzystywanych jest wiele różnych
metod dydaktycznych. Część z nich, jak np. wykład, opierają się na jednostronnym
przekazywaniu wiedzy (głównie teoretycznej) od wykładowcy do studenta. Inne,
jak np. zajęcia laboratoryjne bądź ćwiczeniowe, zakładają pewną (mniej lub bardziej
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ograniczoną) formę interakcji pomiędzy obydwoma stronami procesu dydaktycznego,
umożliwiając

jednoczesne

sprawdzenie

części

zdobytej

wiedzy

teoretycznej

w praktyce. Ponieważ wspomniane metody opierają się głównie na pracy odtwórczej,
nie wykorzystują w pełni możliwości poznawczych studentów, jak również nie dają
możliwości do rozwijania umiejętności kreatywnego myślenia. Najbardziej efektywną
formą nauki jest samodzielne zdobywanie wiedzy poprzez stawianie sobie pytań,
poszukiwanie odpowiedzi, rozwiązywanie problemów. Istotne jest, aby młodzi ludzie
szukali praktycznego rozwiązania postawionego sobie zadania, a nie jedynie
korzystali z utartych ścieżek i gotowych rozwiązań.

8.1.

METODA PROJEKTOWA

Nauczanie metodą projektową jest uważane za jedną z najbardziej atrakcyjnych
metod dydaktycznych [OKO95]. Podstawową zaletą jest wspomniana wcześniej
możliwość połączenia teorii z praktyką, czyli realizacji idei nauczania holistycznego
[KLI99], co stanowi atrakcyjną alternatywę dla systemu nauczania ćwiczeniowolaboratoryjnego, w którym występuje proste i bierne nauczanie [KLI99]. Nauczanie
metodą projektową pomaga uzyskać studentom kompleksową wiedzę, często łącząc
ze sobą elementy z wielu różnych przedmiotów, jak i rozszerzając zasób
już posiadanych informacji z jednej, określonej dziedziny.
Nauczanie projektowe wprowadzano po raz pierwszy w szkołach amerykańskich
na początku XX wieku. Szybko zostało spopularyzowane zwłaszcza w Anglii i Danii.
W Polsce pierwsze próby podjęto już w 1928 r. [KLI99].
Obecnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
przynajmniej 50% zajęć na kierunku Informatyka powinny stanowić ćwiczenia
projektowe, audytoryjne bądź laboratoryjne [MIN97]. W chwili bieżącej główny nacisk
położony jest w programie nauczania na tradycyjne zajęcia laboratoryjne. Wynika to
głównie z faktu, że zajęcia projektowe są trudniejsze w realizacji w środowisku
akademickim: wymagają większego zaangażowania od prowadzącego, który musi
nie tylko określić główny obszar tematyczny i cel projektu, ale również dokładnie
opisać

przedstawianą

studentom

sytuację

problemową,

czuwać

nad

pracą
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poszczególnych zespołów, a także rozwiązywać i objaśniać problemy powstałe przy
realizacji poszczególnych zadań (choć warto podkreślić, że prowadzący zajęcia pełni
w tym przypadku bardziej rolę konsultanta niż specjalisty w danej dziedzinie).
Należy zauważyć, że pomimo dość dużych wymagań stawianych prowadzącemu,
metoda projektu oferuje studentom największą swobodę działania oraz uczy
samodzielności w organizacji pracy i przy podziale obowiązków w grupie.
Poza skutecznym pozyskiwaniem wiedzy dotyczącej przedmiotu projektu, studenci
mają możliwość rozwijania zdolności interpersonalnych, takich jak komunikatywność,
asertywność, umiejętność forsowania własnych pomysłów, które w dzisiejszych
czasach mają wysokość wartość w pracy zawodowej.

8.2.

PROJEKTY KONKURSOWE JAKO ELEMENT UZUPEŁNIAJĄCY PROCES
NAUCZANIA

Jak zostało już wspomniane wcześniej, projekty realizowane przez studentów mogą
zawężać się tylko do jednego przedmiotu, bądź łączyć ze sobą elementy wielu
różnych przedmiotów, często z całego cyklu nauczania. Ten drugi rodzaj projektów
jest znacznie bardziej atrakcyjny, zarówno dla prowadzącego, jak i dla studentów,
jednak wymaga również więcej pracy od obydwu stron. Niestety, projekty
wieloprzedmiotowe

nie

są

często

uwzględnianie

w

programie

nauczania.

W Politechnice Lubelskiej na kierunku Informatyka projekty zespołowe, łączące
umiejętności studentów pozyskiwane z różnych przedmiotów, zawsze były elementem
kształcenia informatyków [MIŁ02]. Zajęcia projektowe w tej postaci (tj. projekt
zespołowy - zwykle dwusemestralny) są od wielu lat istotnym elementem kształcenia
informatyków na Politechnice Lubelskiej, łączącym w sobie wiele przedmiotów.
Dodatkowym rozwiązaniem mogą być tu różnego rodzaju konkursy i zawody,
skierowane do środowiska akademickiego. Ta forma pracy jest dla studentów
dodatkowo atrakcyjna, gdyż poza zdobyciem nowej wiedzy i doświadczenia
oraz poszerzeniem

już

posiadanych

informacji

istnieje

również

możliwość

sprawdzenia się w rywalizacji ze studentami z innych uczelni, a także zdobycia
(często dość atrakcyjnych) nagród. Co więcej, wiele konkursów i zawodów wymaga
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zarówno od studentów, jak i od prowadzących wyjścia poza zakres materiału
poznawany w trakcie studiów i uwzględniony w programie nauczania.
Jednym z takich konkursów skierowanych do środowiska akademickiego jest
Google Online Marketing Challenge, w którym w bieżącym roku wzięli udział studenci
kierunku Informatyka w Instytucie Informatyki Politechniki Lubelskiej, m.in. w ramach
Koła Naukowego Informatyki Pentagon prowadzonego przez autora.

8.3.

GOOGLE ONLINE MARKETING CHALLENGE

Konkurs Google Online Marketing Challenge jest organizowany od 2008 roku jako
ćwiczenie praktyczne dla studentów, umożliwiające zdobycie i uporządkowanie
posiadanej

wiedzy

z

zakresu

systemów

informacyjnych,

marketingu

oraz

nowoczesnych narzędzi gospodarki elektronicznej, takich jak reklama elektroniczna,
zintegrowana komunikacja marketingowa czy e-socjotechnika.
Zasady konkursu są proste: zespoły studenckie – liczące minimum 3 osoby –
mają za zadanie nawiązać współpracę z lokalnymi firmami w celu przygotowania
dla nich skutecznych kampanii marketingowych. Od roku 2011 beneficjentami
konkursu mogą być również instytucje pozarządowe (NGO). Nie każda firma bądź
instytucja może wziąć udział w Google Online Marketing Challenge, musi bowiem
spełniać następujące warunki (za [GOO11]):


nie używała reklam AdWords w przeciągu sześciu miesięcy przed przystąpieniem
do konkursu;



nie mogła brać udziału w poprzedniej edycji konkursu;



nie może działać w niektórych sektorach rynku, m.in. zajmować się
projektowaniem i hostingiem stron internetowych, działać na rynku ubezpieczeń
i kredytów, a także zajmować się tzw. marketingiem wielopoziomowym
(ang. Multi-level marketing).
W ramach konkursu każdy zespół otrzymuje budżet w wysokości 200 USD

do wykorzystania na kampanię w Google AdWords. Zadaniem studentów jest
opracowanie strategii, uruchomienie kampanii trwającej trzy tygodnie, ocenienie jej
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wyników i przekazanie firmom i organizacjom rekomendacji dotyczących dalszego
rozwoju działań marketingowych w Internecie.
Każdy zespół oceniany jest przez panel niezależnych nauczycieli akademickich
z całego świata na podstawie osiągniętych wyników w kampanii oraz dwóch
pisemnych raportów – przygotowanego przed rozpoczęciem kampanii, zawierającego
m.in. analizę aktualnej sytuacji opis planowanych działań oraz drugiego, analizującego
przebieg kampanii i osiągnięte wyniki.
Google Online Marketing Challenge jest dobrym sposobem na zdobycie
praktycznego doświadczenia na rynku reklamy elektronicznej, zarówno dla kadry
profesorskiej, jak i studentów. Dodatkową motywacją jest również nagroda: zwycięzcy
finału globalnego wraz z prowadzącym wygrywają wyjazd do Kalifornii połączony
z wizytą w siedzibie firmy Google, zaś zwycięzcy regionalni (konkurs dzieli świat
na trzy regiony: EMEA, czyli Europę, Bliski Wschód i Afryka, AMERICAS czyli oba
kontynenty amerykańskie oraz APAC, czyli Australię, Azję oraz kraje z basenu
Oceanu Spokojnego) wraz z prowadzącym odbędą jednodniową wizytę w regionalnej
siedzibie Google.

8.4.

GOOGLE ONLINE MARKETING CHALLENGE NA POLITECHNICE
LUBELSKIEJ – STUDIUM PRZYPADKU

W roku akademickim 2010/2011 do Google Online Marketing Challenge po raz
pierwszy przystąpili studenci kierunku Informatyka na Politechnice Lubelskiej. Warto
zauważyć, że w latach poprzednich w konkursie brali udział studenci z ówczesnego
Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, lecz bez większych sukcesów.
Beneficjentem kampanii reklamowej została jedna z lubelskich firm działająca od
11. lat na rynku fryzjersko-kosmetycznym. Za tym wyborem przemawiały następujące
czynniki:


branża ta na rynku lokalnym nie posiada dobrej reprezentacji w Internecie,
co przekłada się na niewielką liczbę konkurentów online;



firma posiadała od ponad roku swoją stronę internetową, jednak praktycznie
nie podejmowała żadnych działań na polu reklamy elektronicznej;
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istnieje spora grupa konkurencyjnych firm używająca tradycyjnych form reklamy
w celu dotarcia do klientów;



branża fryzjersko-kosmetyczna nie wydaja się być atrakcyjnym rynkiem
dla reklamy internetowej – duża cześć klientów przywiązana jest do jednego
salonu przez wiele lat, bazując na położeniu firmy względem swojego miejsca
zamieszkania bądź ze względu na poziom oferowanych usług.

Te wszystkie czynniki spowodowały, że opracowanie i wdrożenie kampanii
reklamowej on-line dla firmy z tej branży stanowiło spore wyzwanie.
Pierwszym
początkowego,

zadaniem
obrazującego

grupy

projektowej

aktualną

sytuację

było
na

sporządzenie
rynku

oraz

raportu
działania

marketingowe, które do tej pory były podejmowane przez firmę. Zgodnie z wymogami
konkursu, powinien on mieć maksymalnie 4 strony i składać się z dwóch części: opisu
klienta, który powinien zawierać profil klienta, analizę rynku i stosowanych do tej pory
form marketingu oraz proponowanej strategii kampanii AdWords. Konieczność
opracowania takiego raportu stanowiła zachętę dla członków grupy projektowej do jak
najdokładniejszego poznania klienta oraz jego działalności. Pozwoliło to również
na zdefiniowanie profilu przeciętnego klienta oraz na określenie grupy docelowej,
do jakiej skierowana zostanie kampania reklamowa. Innym interesującym aspektem
związanym z tworzeniem raportu była analiza 'gorących okresów', czyli zdefiniowanie
ram czasowych, w których odnotowywany jest największy ruch klientów w salonie.
Grupa projektowa zawarła w raporcie początkowym następujące wnioski:


typowym klientem salonu jest kobieta zamieszkała w Lublinie, głównie
w promieniu do 3 km od siedziby firmy, w przedziale wiekowym 20-45 lat;



w ciągu dnia salon jest odwiedzany przeciętnie przez około 20 osób;



wzmożony ruch zaobserwować można w okolicy ważniejszych świąt (Boże
Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc), w maju i czerwcu (okres Pierwszych
Komunii) oraz w styczniu i lutym (okres balów studniówkowych i karnawałowych).
Największy spadek wizyt klientów odnotowywany jest w okresie wakacji oraz
na jesieni – jest to spowodowane wyjazdami wakacyjnymi oraz brakiem
uroczystości, które wymagałyby skorzystania z usług salonu;
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lokalny rynek (zwłaszcza na poziomie dzielnicy) nie jest jeszcze nasycony znajduje się tam stosunkowo niewiele firm działających w tej samej branży.

Studenci przeanalizowali również dotychczas wykorzystywane środki marketingowe.
Do tej pory, główny nacisk położony był na klasyczne formy reklamy, m.in. na terenie
osiedla, na którym ulokowany jest zakład, regularnie (kilka razy do roku, głównie
w okresie, w którym notowany się mniejszy ruch) roznoszone były ulotki reklamowe.
Ciekawych wniosków dostarczyła również analiza ruchu na stronie internetowej
firmy, przedstawiona na rys. 8.1. Od dnia uruchomienia (15 maja 2010) do dnia
rozpoczęcia kampanii reklamowej w ramach Google Online Marketing Challenge
(20 maja 2011) stronę odwiedziło 921 osób,. Jeden odwiedzający przeglądał średnio
6 stron oraz spędzał na witrynie średnio 3 minuty. Ponieważ strona posiada
stonowaną i przejrzystą szatę graficzną, potencjalny klient z łatwością dociera do
poszukiwanych informacji. Dzięki temu w omawianym okresie współczynnik odrzuceń,
czyli procent odwiedzin tylko jednej strony lub odwiedzin, podczas których osoba
opuściła witrynę po zobaczeniu strony wejściowej (docelowej), wynosił jedynie 19%
(vide rys. 8.1.). Ważną informacją było również to, że ponad 60% odwiedzających
stronę to nowi użytkownicy.
Jedynym

działaniem marketingowym

związanym

ze

stroną

internetową,

a podjętym przed rozpoczęciem kampanii w ramach Google Online Marketing
Challenge było uruchomienie w kwietniu 2011 tzn. strony fanowskiej na portalu
społecznościowym Facebook. Przełożyło się to na zwiększenie liczby odwiedzin, które
można zaobserwować na rys. 8.1, a w konsekwencji na zwiększenie liczby klientów.
Przed rozpoczęciem kampanii salon posiadał kilkudziesięciu fanów, wśród których
znajdowali się stali klienci, pracownicy salonu oraz ich najbliższa rodzina, znajomi itd.
Początek kampanii w ramach Google Online Marketing Challenge ustalono
na 21 maja 2011, zaś jej zakończenie na 10 czerwca 2011. Ramy czasowe zostały
określone na podstawie wcześniejszej analizy profilu klienta – w tym właśnie okresie
następuje

zwiększone

zainteresowanie

usługami

kosmetyczno-fryzjerskimi

spowodowane przygotowaniami do uroczystości rodzinnych związanych z Pierwszą
Komunią Świętą. I na tej właśnie grupie potencjalnych klientów (obydwu płci)
postanowiono skupić się w trakcie kampanii.
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Rys. 8.1. Analiza ruchu na stronie internetowej firmy przed rozpoczęciem kampanii w ramach
Google Online Marketing Challenge
Źródło: własne na podstawie danych z Google Analytics
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Główne cele przeprowadzanej kampanii zdefiniowano następująco:


zwiększenie liczby odwiedzin strony internetowej;



zmniejszenie współczynnika odrzuceń;



zwiększenie średniego czasu spędzonego przez pojedynczego użytkownika na
stronie.

Dodatkowo, w celu zachęcenia do skorzystania z usług świadczonych przez salon,
a także aby zbudować bazę stałych klientów, studenci zaproponowali, aby każda
osoba odwiedzająca stronę miała możliwość uzyskania kuponu zniżkowego
w wysokości 10%. Aby go otrzymać, konieczne będzie dołączenie do newslettera
za pomocą formularza znajdującego się na stronie, a następnie wydrukowanie kuponu
z unikalnym kodem rabatowym, który zostanie przesłany na podany adres e-mail.
Umożliwi to budowę bazy danych klientów, która może zostać użyta w przyszłości
jako narzędzie wspierające wszystkie działania marketingowe.
Planowana kampania została podzielona na trzy odrębne tygodnie. Założono,
że w pierwszym tygodniu dzienny budżet wyniesie 9,5$, zaś maksymalny koszt
za jedno kliknięcie ustawiono domyślnie na kwotę 0,06$. Pozwalałoby to uzyskać
do 150 odwiedzin w ciągu dnia. Ustalono, że wyniki z pierwszego tygodnia będą
poddawane bieżącej analizie, tak, aby móc wprowadzić odpowiednie zmiany w trakcie
trwania reszty kampanii. Studenci założyli, że w przypadku całkowitego wykorzystania
budżetu kampanii w jej trakcie stronę powinno odwiedzić nawet do 3000 osób.
Już po kilku pierwszych dniach kampanii okazało się, że należy podnieść stawki
za jedno kliknięcie niemal dla wszystkich słów kluczowych. Na przestrzeni pierwszych
dni trwania kampanii koszt jednego kliknięcia wzrósł z 0,06$ do 0,08-0,12$ za mniej
popularne słowa kluczowe oraz 0,06$ do 0,50$ za najbardziej popularne słowa
kluczowe takie jak „fryzjer lublin”, „salon fryzjerski lublin”, „zakład fryzjerski lublin”,
„salon kosmetyczny lublin”. W ostatnim tygodniu trwania kampanii koszt za jedno
kliknięcie (ang. Cost-Per-Click, CPC) został ponownie zwiększony ze względu
na niewykorzystywanie dziennego budżetu w pierwszym oraz drugim tygodni trwania
kampanii. Ponadto zmieniona została metoda wyświetlania reklam z standardowej
na przyśpieszoną. W przypadku metody standardowej reklamy wyświetlane były
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w stałych odstępach czasowych natomiast w metodzie przyśpieszonej reklamy
wyświetlane były jak najszybciej.
Dodatkowo, w trakcie trwania kampanii zwiększono listę słów kluczowych
o zestaw sześciu słów zaproponowanych przez system Google AdWords. Co więcej,
wprowadzony został podział na dwie następujące grupy promowanych produktów:


usługi kosmetyczne



usługi fryzjerskie.

Dzięki temu użytkownikom wyszukującym hasła związane z kosmetyką wyświetlane
były reklamy o nieco innej treści niż osobom wyszukującym hasła związane
z usługami fryzjerskimi. Możliwość konfiguracji odpowiednich grup produktów nie była
przewidziana przez zespół w raporcie początkowym, gdyż studenci poznali
tą funkcjonalność dopiero w trakcie trwania kampanii.
W czasie praktycznie całej kampanii (w momencie pisania niniejszego rozdziału
wyniki dotyczące jej ostatniego dnia nie były jeszcze dostępne) stronę odwiedziło 489
użytkowników, z czego 401 odwiedzin było związanych z kliknięciem w reklamę
AdWords. Ponad 86% odwiedzających to nowi użytkownicy. Oznacza to, że w trakcie
trzech tygodni trwania kampanii stronę odwiedziło praktycznie tyle samo osób,
co w przeciągu poprzedniego pół roku. Ponad 40 osób skorzystało z możliwości
uzyskania kuponu rabatowego w zamian za zapisanie się do newslettera.
Analizując ruch na stronie w trakcie kampanii (przedstawiony na rys. 8.2)
zauważono wzrost współczynnika odrzuceń z 19% do 25%. Oznacza to, że 1 na 4
osoby opuszczały stronę po obejrzeniu tylko strony głównej. Jak się okazało jedną
z przyczyn tego zjawiska był drobny błąd projektowy – odwiedzający mógł uzyskać
kupon rabatowy bezpośrednio z poziomu strony głównej, nie musząc wchodzić
na żadną z podstron.

Również

zmniejszenie średniego czasu spędzanego

na witrynie przez jednego użytkownika świadczy o tym, że strona wymaga zmian
projektowych, które spowodowałyby 'zatrzymanie' odwiedzającego na dłużej.
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Rys. 8.2. Analiza ruchu na stronie internetowej firmy w trakcie kampanii w ramach Google
Online Marketing Challenge
Źródło: własne na podstawie danych z Google Analytics
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Zestawienie porównawcze okresu poprzedzającego kampanię oraz samej
kampanii znajduje się na rys. 8.3.

Element mierzony

Przed

W trakcie

kampanią

kampanii

Średnia ilość odwiedzin (dziennie)

2,48

24,45

886%

Ilość nowych odwiedzin (%)

60,48

86,09

42%

Współczynnik odrzuceń (%)

19,11

25,36

32%

212

121

-43%

6,13

4,33

-29%

Średni czas spędzony na witrynie (s)
Ilość stron przeglądanych podczas jednych
odwiedzin (strony/odwiedziny)

Zmiana

Rys. 8.3. Zestawienie porównawcze okresu poprzedzającego kampanię oraz samej kampanii
Źródło: opracowanie własne

8.5.

PODSUMOWANIE

Zaprezentowaną kampanię reklamową, zrealizowaną w ramach Google Online
Marketing Challenge, można uznać za udaną pomimo nieosiągnięcia wszystkich
założeń opisanych w raporcie początkowym. Świadczy o tym chociażby zwiększona
liczba klientów, którzy za pośrednictwem strony docierali do oferty salonu, a następnie
korzystali ze świadczonych przez niego usług. Dowodem na skuteczność kampanii
jest również fakt, że firma zdecydowała się na przeprojektowanie strony (zlecając to
studentom z grupy projektowej), jak również na kontynuowanie kampanii reklamowej
przy użyciu AdWords (dzięki czemu organizator konkursu zyskał nowego klienta).
Podczas realizacji konkursu zarówno studenci, jak i prowadzący poszerzyli zasób
posiadanych informacji oraz zdobyli nowe umiejętności, które natychmiast zostały
wykorzystane w praktyce przy modyfikacji ustawień kampanii. Dodatkowo zostali
zmotywowani do dalszego rozwoju i zdobywania wiedzy z zakresu e-commerce.
Również oferta pracy, jaka została przedstawiona studentom jest dowodem na to,
że w toku studiów większy nacisk powinien być kładziony na zajęcia projektowe,
zwłaszcza te łączące elementy wielu przedmiotów.
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9
Struktura programu magisterskich studiów
informatycznych "Aplikacje internetowe”

Podział studiów magisterskich na dwa etapy skutkuje powstaniem programów studiów
wyższych drugiego stopnia, realizowanych w 3 semestry. Jeden z opracowanych
w ramach projektu „Absolwent na miarę czasu” programów na kierunku Informatyka
nosi nazwę "Aplikacje internetowe". Jest ona jednym z sześciu programów
dostępnych do wyboru dla studenta, który pozytywnie zakończył pierwszy etap
studiów. Program ten obejmuje zagadnienia związane z budową współczesnych
aplikacji internetowych. Od określania wymagań, przez zapoznanie z technologiami
budowy baz danych, server-side, interfejsów dla różnych grup urządzeń stacjonarnych
i mobilnych, integrację tych technologii, po zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa
systemów internetowych oraz aspekty etyczno-prawne ich użytkowania, wreszcie
zapewnienia

narzędzi

internetowych

w

procesie

zarządzania

różnorakimi

przedsięwzięciami.
Branża usług związanych z internetem jest jedną z najbardziej dynamicznie
rozwijających się. Stały popyt na specjalistów z dziedzin tworzenia aplikacji
internetowych uległ wzmożeniu w wyniku gwałtownego rozrostu rynku internetowych
aplikacji na platformy mobilne. Profil specjalizacji odpowiada na te potrzeby, oferując
edukację w zakresie współczesnych technologii tworzenia aplikacji internetowych
zarówno stacjonarnych jak i mobilnych, dając solidne podstawy absolwentowi przyszłemu specjaliście w tej branży.
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9.1.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Studenci obierający program "Aplikacje internetowe" mają już za sobą 7 semestrów
studiów pierwszego stopnia. Zakres i sylabusy przedmiotów przygotowanych dla
program

"Aplikacje

studentów

internetowe"

kompetencji

w

uwzględnia

zakresie

posiadanie

zagadnień

przez

informatyki

potencjalnych

niezbędnych

do

kontynuowania nauki na studiach stopnia drugiego. Dla omawianego programu
największe znaczenie ma posiadanie przez studentów kompetencji w zakresie
Programowania



strukturalnego

i

obiektowego

w

popularnych

językach

programowania.


Stosowania algorytmów i metod numerycznych, wykorzystywania struktur danych



Protokołów transmisji danych w sieciach komputerowych



Języków opisu stron WWW, technologii wykorzystywanych do budowy wyglądu
strony internetowej po stronie klienta



Podstaw języka Java



Podstaw baz danych

9.2.

OPIS PRZEDMIOTÓW SPECJALIZACYJNYCH
Semestr pierwszy

Zaczynając od pierwszego semestru zajęcia rozdzielone są na część wspólną oraz
część

specyficzną

dla

danego

programu.

Wyszczególnienie

przedmiotów

w poszczególnych semestrach zostało przedstawione w [MIŁ11].
W pierwszym semestrze nauczanie na przedmiotach specjalizacyjnych jest
ukierunkowane na poznanie podstaw budowy aplikacji internetowych od strony
projektowej jak i technologicznej.
Przedmiot "Podstawy i technologie gospodarki elektronicznej" obejmuje temat
aplikacji internetowych z szerszej perspektywy i przedstawia aspekty projektowania
aplikacji internetowych[FLA01] takie jak


Omówienie specyfiki budowy aplikacji internetowych - logiczna architektura
aplikacji, model DOM, model MVC, aplikacje RIA.
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Przedstawienie metodyk tworzenia aplikacji internetowych - HDM, OOHDM,
UML, WebML, WSDM.



Faza wstępna projektowania - definiowanie celu, kontekstu i wymagań,
specyfikowanie funkcjonalności



Aspekty

użyteczności

aplikacji

internetowych.

Problemy

osób

niepełnosprawnych.


Wprowadzenie do pozycjonowania serwisów internetowych



Omówienie zagrożeń i metod ochrony aplikacji internetowych



Przedstawienie podstaw gospodarki elektronicznej, bankowość elektroniczna,
systemy CRM, CMS, aspekty prawne

Pozostałe przedmioty pierwszego semestru skupiają się na technologicznych
podstawach budowy aplikacji internetowych. Przedmiot „Systemy baz danych”
obejmuje przedstawienie technik projektowania i zarządzania bazami danych
[MEN01], elementem niezbędnym we współczesnych aplikacja internetowych.
Przedmiot obejmuje:


Klasyfikację i zasady nazewnictwa obiektów baz danych



Przedstawienie strukturalnych języków zapytań SQL i PL/SQL, podstawowe
instrukcje



Definiowanie i modyfikacja struktury tabel, rodzaje złączeń tabel, reguły
poprawności i więzy integralności



Operacje analityczne na danych, funkcje, perspektywy i struktury kontrolne



Deklarowanie, zagnieżdżanie i wywoływanie wyjątków

Kolejny przedmiot „Programowanie aplikacji internetowych” skupia się na budowie
aplikacji

internetowych

wykorzystując

język

Java,

jako

przykład

języka

programowania, funkcjonującego w architekturze WWW [HAL01]. W ramach
przedmiotu omówione zostaną:


Architektura WWW, warstwy aplikacji, protokoły, specyfika działania serwera
i przeglądarki WWW.



Technologie implementacji interfejsu użytkownika (client-side)
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Technologie implementacji logiki aplikacji, prezentacyjnej(serwlety Java, Java
Server Pages) i biznesowej(znaczniki JSP, JavaBean)



Architektura

Model-widok-Kontroler

i

jej

implementacja

w technologii

JavaServer Faces


Implementacja w języku Java ochrony aplikacji internetowych przed
zagrożeniami

Ostatnim przedmiotem specjalizacyjnym w semestrze pierwszym jest przedmiot
„Przetwarzania mobilne”. Obejmuje on zagadnienia związane z budową aplikacji dla
platform mobilnych, wykorzystywanych jako urządzenia klienckie podczas korzystania
z internetu [HAS01]. Dynamika wzrostu ilości użytkowanych urządzeń mobilnych
z dostępem do internetu jest znacznie większa od dynamiki przyrastania ilości
pełnowymiarowych komputerów podłączonych do internetu. Zapoznanie z jedną
z technologii tworzenia aplikacji internetowych na platformy mobilne jest więc
niezbędne dla przyszłych projektantów aplikacji internetowych – absolwentów
specjalizacji. Przedmiot ten obejmuje zagadnienia:


Krótka charakterystyka platform mobilnych i ich systemów operacyjnych



Wprowadzenie do języka Java dla platform mobilnych, omówienie platformy
J2ME, omówienie platformy Android



Zapoznanie z narzędziami programistycznymi dla tych platform



Omówienie technik budowy aplikacji Java dla platformy Android, składniki
aplikacji, GUI, dostęp do plików i baz danych, bezpieczeństwo i komunikacja
sieciowa, multimedia, komponenty, obsługa GPS, Bluetooth.

Po pierwszym semestrze studenci powinni nabyć wiedzę i umiejętności (kompetencji):
1.

Projektowania aplikacji internetowych, od definiowania wymagań biznesowych
i specyfikowania funkcjonalności, przez dobór technologii, określania wymagań
użyteczności i bezpieczeństwa, po planowanie i zarządzanie realizacją prac
związanych z budową i wdrożeniem aplikacji.

2.

Projektowania relacyjnych baz danych, projektowania struktury danych
z wykorzystaniem współczesnych modeli danych. Doboru rodzaju bazy danych
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do potrzeb aplikacji. Posługiwania się językiem SQL i PL/SQL do tworzenia
i obsługi baz danych. Pozyskiwania i przetwarzania danych z wykorzystaniem
języka zapytań na poziomie podstawowym (dodawanie, usuwanie, modyfikacja
rekordów) i zaawansowanym (struktury kontrolne, perspektywy itp)
3.

Projektowania i programowania aplikacji internetowych w

technologiach

bazujących na języku Java, tworzenia i wykorzystywania serwletów Java, stron
JSP i komponentów JavaBeans. Definiowania i wykorzystywania dostępu do
baz danych z wykorzystaniem interfejsu JDBC i technologii odwzorowania
danych na obiekty – Hibernate. Wykorzystania w budowie aplikacji architektury
MVC, stosowania się do zasad MVC podczas pracy w środowiskach
wykorzystujących tą architekturę. Stosowania w budowanych aplikacjach metod
zabezpieczania przed niepowołanym dostępem i innymi zagrożeniami
4.

Poruszania się w nomenklaturze współczesnych platform mobilnych, ich
systemów

operacyjnych

i

środowisk

budowy

dedykowanych

aplikacji.

Dostosowania projektu aplikacji do wykorzystywania na platformie mobilnej.
Praktyczną umiejętność budowy prostych aplikacji Java, przeznaczonych na
platformy J2ME i Android. Umiejętność wykorzystania zaawansowanych
aspektów programowania Java na platformę Android do budowy złożonych
aplikacji, wykorzystujących różne interfejsy i protokoły.
Semestr drugi
W

semestrze

drugim

nauczanie

na

przedmiotach

specjalizacyjnych

jest

ukierunkowane na wybrane aspekty budowy aplikacji internetowych jakim są: szybka
budowa aplikacji (ang. Rapid Application Development) i re-użytkowanie modułów,
integracja systemów internetowych oraz bezpieczeństwo aplikacji internetowych
Przedmiot „Wytwarzanie aplikacji internetowych sterowane modelami” obejmuje
zagadnienia wysokopoziomowego tworzenia aplikacji internetowych z wykorzystaniem
projektowania sterowanego modelem[CER01]. Projektowanie sterowane modelem
(MDE) jest młodą dziedziną w projektowaniu aplikacji, skierowaną na zastąpienie
powtarzalnego kodu przez odpowiednie elementy modelu opisującego aplikację
i dalsze automatyczne generowanie aplikacji na podstawie modelu zaproponowanego
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przez projektanta. Popularność takiego podejścia jest potwierdzona ustanowieniem
standardów dla projektowania sterowanego modelem (standard Model Driven
Architecture

ustanowiony

przez

OMG).

Przedstawienie

studentom

ustandaryzowanych zasad projektowania sterowanego modelem, takich jak Model
Driven Software Development, Model Driven Architecture, Model Driven Engineering
i ich zastosowań w projektowaniu aplikacji internetowych jest jednym z celów
przedmiotu. Szersze omówienie języka WebML przybliża możliwości zastosowania
projektowania sterowanego modelem w budowie

aplikacji internetowych ze

wskazaniem zalet (łatwość rozbudowy i tworzenia dokumentacji) i wad (ograniczenie
do funkcjonalności opisywanych przez elementy modelu) takiego rozwiązania.
W ramach przedmiotu poruszone zostaną zagadnienia:


Przedstawienie standardów projektowania sterowanego modelem MDA, MDE,
MDSD



Omówienie terminu: język specyficzny dla domeny (DSL)



Przedstawienie i objaśnienie języka WebML – standardu MDE dla aplikacji
internetowych.



Przedstawienie procesu modelowania aplikacji internetowej z wykorzystaniem
WebML



Przedstawienie

zintegrowanego

środowiska

do

tworzenia

aplikacji

internetowych, sterowanego modelem z uwzględnieniem specyfiki aplikacji
zarządzających dużymi ilościami danych.
Kolejnym przedmiotem jest „Integracja systemów”. Odnosi się on do problemu
współpracy i integracji rożnych aplikacji internetowych, funkcjonujących w jednym
przedsiębiorstwie lub placówce [ROS01]. Wykorzystywanie w przedsiębiorstwie wielu
różnych

systemów

związanym

z jego

informatycznych
rozwojem.

jest

częstym

Umożliwienie

zjawiskiem,

poprawnego

i

nierozerwalnie

nie

uciążliwego

przenoszenia informacji pomiędzy tymi systemami; tworzonymi często przez różnych,
nie koniecznie współpracujących ze sobą producentów; jest ważnym aspektem
projektowania i konserwowania aplikacji internetowych.
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Waga problemu jest na tyle duża, że doczekał on się powstania wielu architektur,
technik integracyjnych i wzorców integracji miedzy systemami informatycznymi.
Omówienie ich jest jednym z celów przedmiotu.
Przedmiot ten porusza zagadnienia:


Przedstawienie

problematyki

związanej

z

koniecznością

wymiany

informacji w systemach informatycznych, pojęcia i zasady integracji
systemów


Omówienie typów integracji: portale informacyjne, wymiana plików,
współdzielenie baz danych, zdalne wywoływanie procedur, wiadomości
i serwisy



Przedstawienie poziomów i sposobów integracji aplikacji internetowych



Przedstawienie wzorców i technologii stosowanych w integracji.



Zapoznanie z formatami i protokołami wymiany dokumentów i informacji,
stosowanymi w integracji aplikacji internetowych.



Zapoznanie z komercyjnym i otwartym oprogramowaniem integracyjnym.

Ostatni

z

przedmiotów

semestru

drugiego

„Bezpieczeństwo

systemów

informatycznych” skupia się na zagadnieniach określenia zagrożeń i zapewnienia
bezpieczeństwa aplikacji internetowych [GAR01]. Takie aspekty jak ochrona przed
niepowołanym

dostępem,

ochrona

zgromadzonych

informacji,

ochrona

funkcjonowania aplikacji przed wirusami i atakami hakerów są wiedzą niezbędną dla
profesjonalistów

zajmujących

projektowaniem

i

utrzymywaniem

aplikacji

internetowych. Poruszone zagadnienia to:


Podstawy

metodologii

i

zasady

bezpieczeństwa

systemów

informatycznych, klasyfikacja systemów informatycznych pod względem
bezpieczeństwa.


Organizacja

administrowania

i

kontroli

dostępów

do

systemu

informatycznego.


Techniczne i organizacyjne środki ataku na systemy informatyczne.
Klasyfikacja ataków na system.
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Ochrona informacji z wykorzystaniem metod administracyjnych oraz
kryptograficznych i steganograficznych.



Metody ochrony antywirusowej aplikacji i poczty elektronicznej.



Bezpieczeństwo baz danych systemów informatycznych.



Ochrona przed atakami hakerów.

Po drugim semestrze studenci powinni nabyć wiedzę i umiejętności:
1.

Rozumienie zasad i znajomość nomenklatury projektowania sterowanego
modelem. W szczególności umiejętność projektowania aplikacji internetowych
sterowanego modelem. Znajomość zasad projektowania z wykorzystaniem
modułów wielokrotnego użycia.

2.

Umiejętność projektowania aplikacji internetowych z wykorzystaniem WebML,
tworzenie

modelu

danych,

prostego

i

zaawansowanego

modelu

hipertekstowego prezentacji i operacji server-side. Konwersji modelu na
aplikację internetową z wykorzystaniem

środowiska programistycznego dla

WebML. Wykorzystywania modelu hipertekstowego WebML do szybkiego
dodawania funkcjonalności do aplikacji i tworzenia jej bieżącej dokumentacji.
3.

Znajomość

podstawowych

pojęć

związanych

z

integracją

systemów

i stosowanych technik. Umiejętność wykorzystywania wzorców integracji,
rozwiązań EAI, ESB i SOA. Znajomość technik integracyjnych, w tym opartych
na języku Java. Umiejętność wyboru odpowiednich technik integracji.
Umiejętność konwersji plików z danymi pomiędzy różnymi formatami. Importu
i eksportu danych z bazy danych do plików tekstowych i XML. Umiejętność
zbudowania parsera plików. Znajomość oprogramowania integracyjnego
4.

Znajomość zagrożeń i technik ochrony aplikacji internetowych. Zapoznanie
z typowymi metodami wykorzystywania luk w zabezpieczeniach systemów
informatycznych.
komputerowymi

Umiejętność
pod

kątem

organizacji

administrowania

bezpieczeństwa

różnych

sieciami
systemów

informatycznych. Umiejętność wykorzystania metod cybernetyki, kryptografii,
steganografii komputerowej do ochrony informacji gromadzonych przez
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aplikacje internetowe. Umiejętność organizacji przeciwdziałania atakom na
komunikację w sieci, komputery sieci lokalnych, bazy danych itp.
W semestrze drugim, na przedmiocie „Zespołowy projekt programistyczny” studenci
rozpoczynają wykorzystywanie uzyskanej wiedzy w praktyce, projektując i tworząc
aplikacje internetowe na zajęciach projektowych. Studenci określają cel, zakres
i wymagania

funkcjonalne

z oczekiwaniami

projektowanej

klienta – wykładowcy.

aplikacji,

konfrontując

Kompletny projekt

je

następnie

UML ostatecznie

sprecyzowanej aplikacji jest owocem zajęć w tym semestrze
Semestr trzeci
Semestr trzeci jest ostatnim semestrem studiów stopnia drugiego. W semestrze tym
nauczanie na przedmiotach specjalizacyjnych jest ukierunkowane na omówienie
rozwiązań kompleksowej obsługi przedsiębiorstw w dziedzinie aplikacji internetowych.
Przewidziane jest również zaznajomienie studentów z najnowszymi trendami
w budowie aplikacji internetowych na wykładzie monograficznym. W semestrze tym
kontynuowana jest również część praktyczna nauki. Przedmiot „Zespołowy projekt
programistyczny” wkracza w fazę budowy i wdrożenia aplikacji.
Przedmiot „Hurtownie danych i systemy business intelligence” obejmuje aspekty
wykorzystania aplikacji internetowych jako narzędzi wspomagających analizę
i pozyskiwanie wiedzy na podstawie zgromadzonych danych [SUR01]. Typowymi
grupami systemów BI są: systemy informowania kierownictwa, systemy wspomagania
decyzji, systemy informacyjne zarządzania, systemy informacji geograficznej.
Efektywne wykorzystanie narzędzi BI wymaga utworzenia hurtowni danych, uzyskując
w ten sposób ujednolicenie i powiązanie danych zgromadzonych z różnorodnych
systemów informatycznych przedsiębiorstwa.
Przedmiot porusza zagadnienia:


Omówienie

podstawowych

pojęć

implementacji systemów klasy BI

analityki

biznesowej,

obszarów
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Przedstawienie koncepcji hurtowni danych i umiejscowienie jej w architekturze
systemów klasy BI, omówienie podstawowych pojęć o definicji związanych
z hurtowniami danych



Klasyfikacja

systemów

informatycznych

wykorzystywanych

w przedsiębiorstwach, umiejscowienie hurtowni danych w hierarchii tych
systemów i przedstawienie obszarów ich zastosowań


Omówienie architektury i struktury funkcjonalnej hurtowni danych



Omówienie metod projektowania hurtowni danych, określanie strategii
budowy, poszczególne etapy projektowania



Przedstawienie modeli danych wykorzystywanych w hurtowniach danych,
procesów ekstrakcji, integracji i konwersji danych



Omówienie metod szukania trendów, zależności, wzorców, itp. - eksploracja
i drążenie danych (data mining) w hurtowniach danych



Przedstawienie wybranych narzędzi projektowania i implementacji hurtowni
danych

Po trzecim, ostatnim semestrze studenci powinni nabyć wiedzę i umiejętności:
1.

Znajomość i rozumienie zasad funkcjonowania systemów business intelligence,
umiejętność umiejscowienia ich w systemach informacyjnych organizacji,
umiejętność projektowania tego typu systemów.

2.

Znajomość technologii hurtowni danych, umiejętność wykorzystania jej do
wspomagania procesów decyzyjnych w projektowanym systemie, umiejętność
projektowania struktury hurtowni danych, umiejętność doboru narzędzi
ekstrakcji danych z hurtowni, umiejętność projektowania procesów ekstrakcji,
transformacji i napełniania hurtowni danych.

3.

Umiejętność przeprowadzenia analizy danych za pomocą wybranych narzędzi
typu business intelligence.

4.

Praktyczna

umiejętność

zaprojektowania

i

wyprodukowania

aplikacji

internetowej, umiejętność pracy w zespole projektowym.
5.

Umiejętność testowania aplikacji internetowej, oceny jej użyteczności oraz
zgodności ze standardami.

Struktura programu magisterskich studiów informatycznych „Aplikacje internetowe"

6.

Praktyczna

umiejętność

zabezpieczenia

aplikacji
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internetowej

przed

zagrożeniami ze strony czynników zewnętrznych (ataki hackerskie, błędy
użytkowników, luki w systemach narzędziowych, monitoring systemów
webowych, reakcja na incydenty).

9.3.

PODSUMOWANIE

Ukończenie specjalizacji "Aplikacje internetowe" ma dać absolwentowi solidne
podstawy do podjęcia pracy / rozpoczęcia działalności w branży projektowania
serwisów www. Poznane technologie, a przede wszystkim podstawy teoretyczne,
metodyki i szablony, pozwolą na operowanie od razu z poziomu zaawansowanego,
dając tym samym przewagę w biznesie WWW.
Zakres

technologii

omawianych

na

przedmiotach

programu

"Aplikacje

internetowe" odpowiada współczesnym trendom w branży usług internetowych,
zapewniając tym samym aktualność zdobytej wiedzy w chwili ukończenia studiów.
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Szaleństwo czy innowacja?

Sukcesy cieszą, zwłaszcza jeśli dotyczą nas samych. Dumą w ostatnim czasie
napawała nas informacja, że polscy gimnazjaliści zdobyli główną nagrodę w konkursie
organizowanym przez amerykańską agencję techniczną NASA. Nowatorski sposób
podejścia do problemu oraz konstrukcja drezyny napędzanej pułapką na myszy,
przedstawiona przez Maxa, Tomka, Michała, Rafała i Magdę, zaskoczyła samych
jurorów, którzy spośród prac młodych wynalazców z całego świata, jako najbardziej
innowacyjny uznali projekt pochodzący z Polski.
Definicji innowacji jest wiele, ale wszystkie one koncentrują się wokół jednej
zasadniczej konkluzji. Produkt innowacyjny będący efektem pracy jego twórców nie
musi być opracowywany tylko i wyłącznie w oparciu o najnowszej klasy rozwiązania
i komponenty, ale liczy się pomysł, idea, kreatywne działanie, którego skutkiem będzie
coś nowego, innego od tego co powszechnie znane i stosowane. Jeśli taki projekt
zostanie wdrożony możemy uznać, że mamy do czynienia z innowacją.
Współczesna cywilizacja, a zwłaszcza biznes, dość często używają terminu
innowacyjność

dla

osiągnięcia

zamierzonego

efektu

marketingowego,

dla

podkreślenia własnej konkurencyjności i atrakcyjności. Inwestowanie w innowacje jest
opłacalne ekonomicznie, ale również niesie za sobą korzyści społeczne. Jest to
inwestycja w zasoby ludzkie, bo przecież pierwszym i najważniejszym ogniwem w tym
procesie jest człowiek, jego potencjał i kreatywnie wykorzystana inteligencja. Kolejnym
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natomiast - umiejętności interpersonalne, ponieważ sukces ma zazwyczaj wielu ojców
i nigdy nie jest dziełem przypadku.
Pierwszy rosyjski czołg, zwany Nietoperzem, skonstruowany w latach 1914-1915,
został w niedługim czasie ostatecznie zezłomowany, ponieważ konstruktorowiwynalazcy zabrakło nie tylko szczęścia, ale przede wszystkim wsparcia. Genialny
pomysł inżyniera Lebiedenko być może zostałby skutecznie wdrożony, gdyby znalazł
on więcej zainteresowania dla tak nietypowej na owe czasy idei. Po latach Lebiedenkę
uznać więc możemy za wizjonera, ale jemu współcześni, po pierwszej nieudanej
próbie prezentacji przed carską komisją, pomysł uznali za zbyt szalony i kosztowny,
aby warto było nad nim pracować.
Ten przykład doskonale pokazuje, że ważny jest nie tylko sam pomysł, ale
również umiejętność przekonywania i zaangażowania w tę ideę innych. Bez
solidarnej, twórczej i efektywnej pracy, na wielu różnych płaszczyznach całego
zespołu, nawet najbardziej genialny projekt nie będzie miał szans stać się innowacją,
ponieważ zabraknie w nim fazy skutecznego wdrożenia.
Prześledźmy inny przykład, który doskonale oddaje współczesną rzeczywistość
twórczej pracy zespołowej w małym przedsiębiorstwie i efektu, który był niewątpliwym
sukcesem oraz innowacją.
W początku lat 90-tych przedsiębiorczość w Polsce, po czasach ustroju
socjalistycznego,

mogła wreszcie zaistnieć bez większych przeszkód obok

dotychczasowych form działalności państwowej. Pojawiły się nowe możliwości, ale
lata alienacji, stwarzały ogromne bariery związane z transferem wiedzy lub technologii
światowych. To powodowało, że aby zaistnieć w realiach ówczesnego rynku,
konieczny był nie tylko świetny pomysł, ale również wiele wysiłku, zaangażowania,
aby stworzyć coś oryginalnego, nowatorskiego w oparciu nie o nadzwyczaj
nowoczesne technologie, ale w oparciu o to było dostępne w tych warunkach jakie
wówczas panowały. Kreatywność dotyczyć musiała nie tylko fazy wykonawczej, ale
również, a może przede wszystkim, pomysłu na produkt.
W tych okolicznościach grupa młodych inżynierów, absolwentów Politechniki
Lubelskiej, postanowiła poszukać swojej szansy w rodzimej przedsiębiorczości
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i założyła niewielkie przedsiębiorstwo konstrukcyjno-programistyczne. Dysponując
niewielkim budżetem, ale w zamian za to niesłychanie twórczym potencjałem
intelektualnym, otwartością na zmiany i zaangażowaniem, w niedługim czasie podjęła
prace nad realizacją swojego pierwszego pomysłu – cyfrowym rejestratorem rozmów
telefonicznych i radiowych.
Sam pomysł skonstruowania rejestratora rozmów wydawał się wówczas
niezwykły, a nawet dziwaczny, z co najmniej kilku powodów. W świadomości
potencjalnych klientów do nagrywania i przechowywania dźwięku służyły, popularne
w tamtym czasie, magnetofony lub inne urządzenia zapisujące ścieżkę dźwiękową na
taśmach magnetycznych. Urządzenia cyfrowe, a więc oparte o technologię PC, nie
były postrzegane jako rozwiązania, które mógłby stanowić następcę lub poważną
konkurencję dla dotychczas stosowanych.
Mariaż branży telekomunikacyjnej, elektronicznej i informatycznej w postaci
systemów integrujących, stanowił nadal pewne novum, do którego w wielu
środowiskach

odnoszono

się dość nieufnie.

Trzeba było zatem

nie tylko

zaprojektować i skonstruować urządzenie, ale również podjąć ryzyko walki ze
stereotypami. Nie bez znaczenia były też inne czynniki makrootoczenia nowej
demokracji, jak choćby ten dotyczący zmieniającego się stanu prawnego warunków
nagrywania rozmów, czy ich wykorzystania w potencjalnych sprawach dowodowych.
Zatem już

od samego początku wiadomo było, że realizacja takiej koncepcji nie

będzie łatwa, a jej efektem będzie produkt niszowy. Inne, niż w przypadku konstrukcji
Lebiedenki, było jednak podejście do realizacji idei. Przewaga, która pozwoliła na
osiągnięcie celu i sukces, zapewne wynikała z odmiennego, bardziej systemowego
podejścia do problemu. Realizatorzy koncepcji postawili przede wszystkim na pracę
zespołową nie zapominając przy tym, że realizując pewien zakres własnej wizji
przedsięwzięcia, nie mogą ograniczać innego członka zespołu, bo każdy z nich
odpowiada za nie mniej istotny element systemu. Innowacyjne było zatem również
podejście organizacyjne. Nie wynikało ono, ani ze znanych wówczas tradycyjnych
wzorców organizacji pracy, ani też, jak to bywa obecnie, ze stosowania metodyki
zarządzania projektami (np. PRINCE2, PMI czy PCM). Nowa wartość organizacyjna
była efektem predyspozycji, kreatywności,

wiary w słuszność podjętych działań
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i zaangażowania całego zespołu. Nie bez znaczenia była tutaj również pewnego
rodzaju skromność, dzięki której młody zespół mógł w sposób nieskrępowany dla
własnych autorskich ambicji korzystać z wiedzy i doświadczenia innych, w tym m.in.
ekspertów fonoskopii, kryminalistyki czy specjalistów w zakresie prawa autorskiego
czy patentowego. „Otwarty umysł” i „świeże spojrzenie” pozwoliło w porę osiągnąć
niezbędne kompromisy, rozsądnie dobrać technologię oraz zaplanować, w oparciu
o nią, użyteczność i ergonomię mającego powstać produktu. Umożliwiło także
przewidzieć najwłaściwsze dla tego rodzaju produktów standardy bezpieczeństwa,
normy oraz inne czynniki jakościowe, które miały istotny wpływ na uzyskanie atestów
i certyfikatów niezbędnych do wprowadzenia urządzenia do obrotu.
Efektem

kilkumiesięcznej

pracy

zespołu

konstrukcyjno-projektowego

było

pierwsze, rodzime opracowanie cyfrowego rejestratora rozmów telefonicznych
i radiowych

oraz

komponentów

mających

zastosowanie

w

systemach

telekomunikacyjnych i informatycznych.
Zastosowanie technologii DSP pozwoliła na zaprojektowanie:


własnej implementacji algorytmu DTMF;



własnej implementacji algorytmu FSK;



własnej implementacji algorytmu kompresji G.711;



własnej implementacji algorytmu kompresji G.723.1;



własnej implementacji algorytmu ARW (Automatyczna Regulacja Wzmocnień),
compandery.

W oparciu o technologię FPGA powstały:


własna implementacja Mostka PCI;



wielokanałowy kontroler HDLC;



własna implementacja algorytmu kompresji G.711;



cyfrowe pole komutacyjne;



cyfrowe mostki konferencyjne;



mostek encoder MU-Law, A-Law
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mikrokontrolery



unikalne układy do interfejsów do aparatów systemowych



wielokanałowe karty dźwiękowe.

Rys. 10.1. Cyfrowy rejestrator COMPREC

Produkt pod nazwą „COMPREC” (rys. 10.1) został wprowadzony na rynek
w 1992 roku,

a trwająca już w okresie projektowym

intensywna kampania

informacyjna, mająca na celu zbudowanie świadomości oraz zmianę stereotypów
myślenia o rejestrowaniu dźwięku wśród potencjalnych klientów, spowodowała, że
został życzliwie przyjęty, w pierwszej kolejności, przez odbiorców z branży
telekomunikacyjnej, a następnie, służby dyspozytorskie działające w innych sektorach.
Stał się również na pewien czas sztandarowym produktem młodego, dynamicznie
rozwijającego się przedsiębiorstwa, które jak dotąd z dużą skutecznością wprowadza
na polski rynek innowacyjne produkty. Zawdzięcza to przede wszystkim ogromnej
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wrażliwości i kreatywności zespołu, który podobnie jak tegoroczni zdobywcy głównej
nagrody w konkursie organizowanym przez NASA, zdołali zachować pewien dystans
oraz

odrobinę

dziecięcej

i wykorzystać ją dla rozwoju.

ciekawości

pozwalającej

uruchomić

wyobraźnię
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