
Spersonalizowanie powiadomienia UEK – Projekt aplikacji mobilnej 

 Głównym założeniem mojego usprawnienia jest stworzenie aplikacji mobilnej, która połączy 

systemy powiadomień występujące na Uczelni Ekonomicznej w Krakowie. Projekt i zawarte w nim 

rozwiązania podparte są badaniem ankietowym przeprowadzonym wśród studentów uczelni UEK, 

oraz własnymi doświadczeniami. 

 

Dlaczego aplikacja mobilna? Z racji na popularność  

i wszechobecność smartfonów zapewniony będzie ciągły 

dostęp do danych dla użytkownika. Jest to zarazem  

wybór, który cechuje się dużą możliwością rozwoju, 

szerokim zastosowaniem np. poprzez implementacje 

dodatkowych funkcji, nie tylko związanych z 

powiadomieniami. Co więcej w porównaniu z 

powiadomieniami generowanymi poprzez wiadomości 

SMS, nie będziemy zależni od żadnego pośrednika – w  

przypadku SMS byłby nim operator sieciowy odbiorcy. 

Do działania aplikacji mobilnej wymagane będzie jedynie 

połączenie internetowe, które na Uczelni Ekonomicznej w 

Krakowie jest już zapewnione dzięki programowi 

„EDUROAM”. 

Powiadomienia w aplikacji będą generowane jako „push”. 

Najprościej rzecz ujmując będą to wyskakujące okienka 

informujące użytkownika o przykładowych zmianach w 

jego planie zajęć, wiadomościach od organów uczelni czy 

też wydarzeniach z kalendarza wydarzeń UEK.1 

Aby aplikacja spełniała wszelkie wymagania koniecznie 

będzie stworzenie funkcji którą pozwoliłem nazwać 

„filtrami użytkownika”. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik aplikacji, czy to student, czy pracownik 

uczelni będą w stanie określić na jaki temat chcą otrzymywać powiadomienia, do jakiej grupy 

docelowej, segmentu chcą być przydzieleni. Co za tym idzie spersonalizować otrzymywane 

informacje. 

· Pierwszymi, podstawowymi kategoriami które będziemy wybierali będą grupy dziekańskie oraz 

grupy Studium Języków Obcych. Proponuję również dodanie poszczególnych zajęć dla studentów 

WISE, oraz możliwość wybrania zajęć według nazwiska wykładowcy. 

· Kolejne warianty, które podlegają wyborom, to konkretne grupy wydarzeń z Kalendarza Wydarzeń 

UEK – w kalendarzu tym istnieje już wewnętrzny podział ze względu na charakter wydarzeń. 
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 Przykładowe powiadomienie zilustrowane na Rysunku 1 

Rysunek 1 



W ten oto sposób może prezentować się końcowa aplikacja.2 

Największy wpływ na jej  wstępną wizualizację miało 

przyjęcie założeń o potrzebie stworzenia aplikacji 

przejrzystej, prostej w użytkowaniu oraz atrakcyjnej 

wizualnie dla użytkownika. Zaraz po uruchomieniu odbiorca 

będzie miał dostęp do wszystkich funkcji, poczynając od 

wiadomości, aż do ustawień w których będziemy mogli 

skonfigurować wcześniej omawiane filtry użytkownika. 

Sugerując się opiniami studentów, zawartością innych, 

pokrewnych aplikacji oraz własnymi doświadczeniami 

zaprojektowałem w niej funkcje  stanowiące moim zdaniem 

kompleksową, a zarazem ograniczoną do niezbędnego 

minimum użyteczność.  

Rozpoczynając od Wiadomości. Funkcjonalność tej zakładki 

jest jednym z  najważniejszych punków całego projektu. 

Obecnie na Uczelni Ekonomicznej w Krakowie mamy kilka 

źródeł powiadomień, m.in. Studium Języków Obcych, Sekcja 

Promocji Kancelarii Rektora, czy Centrum E-learningu. 

Odczytanie tych wiadomości wiąże się z logowaniem z 

osobna do każdego z tych serwisów (gdzie każdy z nich 

wymaga innego loginu oraz hasła), bądź też odczytanie powiadomienia na poczcie e-mail. Moim 

zdaniem najefektywniejszym sposobem kontaktu uczelni z studentem będzie połączenie systemów 

powiadomień, tak aby wszystkie pokazywały się w zakładce wiadomości naszej aplikacji. Dzięki 

powiadomieniom push w naszym smartfonie stworzymy możliwie najszybszy system powiadamiania 

użytkowników, który będzie zawierał w sobie: 

· Powiadomienia o ewentualnych zmianach w planie zajęć 

· Powiadomienia o wiadomościach z Studium Języków Obcych 

· Powiadomienia o wiadomościach z Sekcji Promocji Kancelarii Rektora  

· Powiadomienia o wiadomościach z Centrum E-learningu 

· Powiadomienia o wiadomościach od Rektora uczelni 

· Powiadomienia o interesujących wydarzeniach zgodnie z filtrami użytkownika 

Dodatkowo Sekcja Promocji może pobierać opłatę od organizatorów zewnętrznych za wyróżnienie 

wydarzenia – aspekt finansowy. Niemniej należy pamiętać, iż nie jest to główny cel aplikacji. 

Drugą w kolei zakładką będzie Plan zajęć. Obecnie na rynku aplikacji mobilnych  udostępniona jest 

aplikacja mobilna „UEK PLAN”. Odnosząc się do oficjalnych statystyk, aplikacja została pobrana na 

ponad 10.000 urządzeń. 
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 Wizualizacja aplikacji na Rysunku nr 2 

Rysunek 2 



Według badania ankietowego, które przeprowadziłem na grupie 450 losowych studentów naszej 

uczelni, okazuje się, że aktualnie, aż 67% z nich korzysta z tej aplikacji. Co więcej, uzyskała tak wysoką 

frekwencję nie będąc promowaną przez żaden organ uczelni, oraz występuje wyłącznie na platformie 

Android. Ponadto, badanie przeprowadzone przez firmę analityczną Gartner wskazuje, iż pomijana 

tutaj platforma iOS (iPhone) posiada, aż 17,9% całkowitego udziału w rynku mobilnym, a sumarycznie 

te dwa systemy posiadają, aż 97% udziału w całym rynku.3 Oznacza to, że jeżeli stworzymy aplikację 

dostępną na tych dwóch systemach diametralnie zwiększymy liczbę jej użytkowników. 

Również z racji na to, iż nie jest to oficjalny produkt UE w Krakowie, niektórzy wykładowcy odmówili 

możliwości udostępniania ich planu zajęć – nie ukazują się one w wspomnianej aplikacji. 

Patrząc przez pryzmat frekwencji jaka występuje, plan zajęć to nieodłączny element naszej nowej, 

oficjalnej aplikacji. Dodatkowo dzięki zastosowaniu filtrów użytkownika, będziemy w stanie połączyć 

plan zajęć językowych oraz grup dziekańskich. Proponuję również, aby plan zajęć uzupełnić o 

informacje o godzinach dziekańskich, kalendarz uczelniany (np. przerwy sesyjne) oraz terminy 

końcowe zadań na platformie E-moodle. 

Trzecim elementem koniecznym będzie wdrożenie w zakładce Wydarzenia, narzędzia 

wykorzystywanego przez Sekcję Promocji – „Kalendarza Wydarzeń UEK”. Poprzez zastosowanie 

filtrów użytkownik będzie mógł sam zdecydować które z wydarzeń będą dla niego interesujące. 

Aktualnie na UE w Krakowie istnieje plan wydarzeń, którego wydarzenia dzielone są na kategorie: 

uroczystości, naukowe, kulturalne, sportowe, spotkania. Dzięki rozbudowie tego podziału oraz 

implementacji go w systemie filtrów, użytkownik tejże aplikacji będzie mógł wybrać o których 

wydarzeniach chce otrzymywać powiadomienia.  

Dwie ostatnie opcje użytkowe, które proponuje tj. Mapa kampusu oraz odnośnik do E-uczelni są 

opcjonalne. Tak jak wspomniałem na początku, aplikacja ta ma ogromne możliwości implementacji 

dodatkowych funkcjonalności. Jeżeli jesteśmy w stanie powiadomić użytkownika o zmianie w planie 

zajęć, dlaczego nie wskazać mu w którym pawilonie owe zajęcia będą się odbywały? Będzie to 

szczególnie pomocne dla studentów pierwszego roku, nie wszyscy od początku potrafią sprawnie 

poruszać się po kampusie. 

Ostatnią zakładką będą Ustawienia – podstawowa personalizująca zakładka naszej aplikacji. To w niej 

użytkownicy będą mogli określić interesujące ich grupy powiadomień, wybierając omawiane już 

wcześniej filtry użytkownika. Będzie to niezwykle istotne, aby użytkownik otrzymywał jedynie te 

wiadomości na które wyrazi zgodę. Wiadomości push, dzięki swojej metodzie działania dostarczają 

informacje w bardzo szybkim czasie, niestety jeżeli są wysyłane ze zbyt dużym natężeniem, będą 

odbierane jako spam i blokowane przez osoby je odbierające.  

Aplikacja ta powinna być narzędziem, skutecznym kanałem komunikacji uczelni ze studentami. 

Dlatego też, jako ostatnią funkcje w zakładce ustawienia,  proponuję dodanie możliwości przesyłania 

uwag oraz sugestii co do całej aplikacji. Aby narzędzie osiągnęło maksimum użyteczności, było 

odpowiedzią na potrzeby studentów powinna być przez nich również współtworzona.  

Dawid Maszorek 
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 Badanie przeprowadzone w czwartym kwartale 2016r. 


