
ROZWIĄZANIA IT 
DLA EDUKACJI 
Czy dla uczelni, w dobie powszech
nych wśród studentów komputerów, 
tabletów czy smartfonów, rozwiąza
nia IT mogą być wciąż interesującym 
zagadnieniem? 

Rzeczywiście, podstawowy sprzęt kom
puterowy jest zauważalny na uczelniach 
na każdym kroku. W większości wypad
ków jest to komputeryzacja, która zastę
puje ręczne wypełnianie i przetwarzanie 
formularzy z wykorzystaniem sprzętu 
IT oraz bazami danych. Kolejnym eta
pem jest informatyzacja polegająca na 
optymalizacji raz wprowadzonych da
nych przez różne systemy informatycz
ne obejmujące swym zakresem procesy 
administracyjno-zarządcze, jak również 
dydaktyczne i naukowo-badawcze. Kom
puteryzacja w wielu polskich uczelniach 
rozpoczęła się w drugiej połowie lat 
80-tych ubiegłego wieku, a informaty
zację większość placówek wyższych ma 
wciąż przed sobą. 

Jakie korzyści może odnieść szkoła 
wyższa z szerokiego zastosowania roz
wiązań IT? 
Wedługdanych GUS w Polsce w 2010 ro
ku było 460 szkól wyższych, w których 
kształciło się około 1841 tysięcy studen
tów. Przyjmując obecny współczynnik 
skolaryzacji i tendencję demograficzną, 
w roku 2020 liczba studentów spadnie 
o 600 - 800 tysięcy. Szkoły wyższe będą 
zmuszone „walczyć" o studentów, zachę
cając ich do podjęcia studiów w swoich 
murach, a jakość i powszechny odbiór 
uczelni decydować będą o liczbie chęt
nych. Rozwiązania IT ułatwią zarzą
dzanie kosztami, poprawią skuteczność 
działania, wzmocnią wizerunek oraz po
zwolą uzyskać wzrost sprzedaży, czyli 
zwiększyć liczbę studentów. 

Jakie innowacyjne rozwiązania moż
na zaproponować szkołom wyższym? 
W każdym obszarze działania szkoły 
wyższej jest miejsce na innowacyjność. 
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Telefonia IP np. w procesie rekrutacji po
zwala kandydatowi łatwo i bez udziału 
operatora uzyskać informacje o harmo
nogramie rekrutacji, procedurach odwo
ławczych czy dostępnych kierunkach. 
Systemy wideokonferencyjne w proce
sie dydaktycznym umożliwiają uczest
nictwo w konferencjach czy seminariach 
odbywających się w innych uniwersyte
tach. Jednocześnie ta sama technika sta
je się platformą wymiany doświadczeń 
naukowych pomiędzy współpracujący
mi ze sobą ośrodkami. Uzupełnieniem 
typowej wideokonferencji jest streaming 
wideo polegający na dostarczaniu infor
macji multimedialnej zarówno w czasie 
rzeczywistym, jak i na żądanie. 
Ważnym aspektem jest należyta ochro
na wyników badań naukowych przed 
niepowołanym dostępem. Zastosowanie 
w tym obszarze znajdują, obok systemów 

autoryzacji i kontroli treści, systemy mo
nitoringu IP, które mogą pracować bez 
udziału człowieka, nagrywając niepożą
dane zdarzenia i samodzielnie wzbudza
jąc alarm. 

Te rozwiązania nie są tanie, czy polskie 
uczelnie na nie stać? 
Polskie uczelnie dotowane są z budże
tu państwa, wykorzystują środki własne 
oraz środki zewnętrzne pozyskiwane 
w większości z UE. Warto zwrócić uwa
gę na trzy programy operacyjne: Innowa
cyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz 
Infrastruktura i Środowisko. W latach 
2007-2013 do zadysponowania polskie 
uczelnie miały ponad 18 mld zł. Co cie
kawe, do dziś zagospodarowanych zosta
ło około 86 proc. środków unijnych, czyli 
wciąż znaczne kwoty pozostają do wyda
nia na innowacyjne rozwiązania IT. 

Proces informatyzacji wymaga wie
dzy i doświadczenia. Czy integratorzy 
są przygotowani do świadczenia usług 
doradczych polskim uczelniom? 
Wielu integratorów od lat współpracuje 
z uczelniami, przygotowując dla nich sie
ci LAN i WAN czy dostarczając admini
stracyjne systemy informatyczne. Zdając 
sobie sprawę z wagi zmian, jakie czekają 
uczelnie - konieczność zwiększenia kon
kurencyjności, uatrakcyjnienie oferty za
równo w zakresie merytorycznym, jak 
i wykorzystywanych technik innowacyj
nych w procesie dydaktycznym - dbamy 
o kompleksowość naszej propozycji IT 
oraz kompetencje integratorów. Dzielimy 
się naszym doświadczeniem i doradzamy 
w zakresie rozwiązań IT, które przyniosą 
oczekiwaną poprawę jakości kształcenia 
oraz funkcjonowania jednostek edukacyj
nych. Chętnie wspieramy również partne
rów podczas prac modernizacyjnych sieci 
LAN uczelni, budowy bezpiecznych sieci 
bezprzewodowych, wdrażania rozwią
zań wideokonferencyjnych czy dedyko
wanych systemów bezpieczeństwa. 
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