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Ogólne zasady...

§ 15 ust 3 (po zmianach)

W przypadku prowadzenia teczki akt
osobowych studenta w postaci
elektronicznej, w celu włączenia
do niej dokumentu, który został
sporządzony w postaci papierowej,
sporządza się odwzorowanie cyfrowe tego
dokumentu oraz opatruje się je
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
pracownika uczelni albo kwalifikowaną
pieczęcią elektroniczną uczelni. Dokument
sporządzony w postaci papierowej brakuje
się.

§ 15 ust 3 a (dodany po zmianach)

Odwzorowanie cyfrowe dokumentu
sporządza się w formacie PDF, zapewniając
jego czytelność oraz stosując zasadę,
zgodnie z którą jeden plik PDF odpowiada
jednemu odwzorowywanemu
dokumentowi.



Założenia projektu

Bezpieczeństwo danych i zapewnienie 
ciągłości prowadzonej dokumentacji

Integracja z istniejącymi systemami: 
Dziekanat, e-Wnioski

Elektroniczne archiwum akt studenta

Usprawnienie procesów obsługi studenta

Podniesienie jakości obsługi studenta 



Wyzwania

Formalno-prawne regulowane 
przepisami prawa

Techniczne dot. 
kwalifikowanego podpisu oraz 

pieczęci uczelni

Procesowe dot. organizacji 
pracy



Integracje z innymi systemami IT

e-Teczka

Dziekanat

e-Wnioski

e-Zaświadczenia

e-Decyzje



Podział widoków

• Przeglądanie własnej teczkiStudent

• Przeglądanie dokumentów studentów

• Zarządzanie dokumentami studentów
Dziekanat

• Zarządzanie użytkownikami

• Zarządzanie dokumentami oraz kategoriami

• Zarządzanie ustawieniami systemu

• Odczytywanie aktywności użytkowników

Administrator



Rodzaje dokumentów



Wewnętrzny podział teczki

Studia podyplomowe i MBA

Studia jednolite magisterskie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kursy i szkolenia

Szkoła doktorska



Podział dokumentów

Dokument rekrutacyjne

Dokumenty toku studiów

Karty okresowych osiągnięć studentów

Obrona, Dyplom

Zaświadczenia

Inne dokumenty



Widok studenta



Widok pracownika

19-05-2000



Widok pracownika

19-05-2000



Widok administratora



Widok administratora



Korzyści

✓Podniesienie jakości obsługi studenta – dziekanat otwarty 24h

✓Automatyzacja procesów, podpisu oraz akceptacji

✓Bezpieczeństwo danych (dane przechowywane w chmurze)

✓Elektroniczne archiwum akt studenta (szybki i łatwy dostęp do danych)

✓Oszczędność przestrzeni biurowej i materiałów biurowych (koszt
wysyłki)

✓Redukcja zapytań oraz zgłoszeń od studentów

✓Oszczędność wydruku

✓Oszczędność czasu poprzez procesy online



e-Teczka i co dalej……..



Co dalej……

• Budowa systemów e-
Zaświadczenia, e-Decyzje

• Rozwój obecnych systemów 
rekrutacyjnych, e-Wnioski

Rozwój 
systemów

• Elektroniczny obieg karty 
okresowych osiągnięć studenta

• Rejestracja dokumentów 
ścisłego zarachowania

Digitalizacja 
procesów



technologia
✓Microsoft AZURE - Usługa chmurowa

pozwalająca na łatwe skalowanie –
usługa rośnie razem z naszymi
potrzebami, jednocześnie zapewniająca
najwyższy poziom bezpieczeństwa
danych, niezawodność i dostęp do
infrastruktury.

✓Dostawca rozwiązania e-Teczka –
firma informatyczna z ogromnym
doświadczeniem programistycznym,
integrator usług od wielu lat na rynku
jako dostawca kluczowych rozwiązań
informatycznych dla biznesu oraz
edukacji.



Dziękuję za uwagę


