
CEL POWSTANIA APLIKACJI
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów i pracowników uczelni, stosując niezwykle 
proste i intuicyjne rozwiązania, których funkcjonalności doceni każdy użytkownik, wnieść 
możemy na Uniwersytet nieocenioną wartość dodaną. Dlaczego Uczelni, której 
wykształcenie daje solidne przygotowanie do pracy zawodowej, nie dodać jeszcze 
epitetów: nowoczesna i najbardziej innowacyjna w kraju? Praca ta przedstawia projekt 
aplikacji, która, mamy nadzieję, dzięki zastosowanym rozwiązaniom może udoskonalić 
pracę dziekanatów, wydziałów i administracji, usprawnić działalność kół naukowych, a 
przede wszystkim ułatwić aktywne studiowanie wszystkim studentom naszej Uczelni.
Za główny cel powstania tej aplikacji uznajemy stworzenie każdemu studentowi 
spersonalizowanego, mobilnego kalendarza. Będzie można odnaleźć w nim informacje doty-
czące zarówno spraw stricte uczelnianych, poprzez organizowane na Uniwersytecie semi-
naria, aż do wydarzeń kulturalnych i sportowych. Uważamy, że dostęp do takiego narzędzia, 
jest w stanie zdecydowanie zwiększyć poczucie zaangażowania i przynależności każdego 
studenta do społeczności uczelnianej oraz ułatwić jego kontakt z jednostkami organizacy-
jnymi uczelni. Kalendarz oraz aplikacja będzie posiadać wbudowane 
powiadomienia.

INFORMACJE O APLIKACJI

Użytkownicy

#INNOVATIVEUNIVERSITY

#UEKCOMMUNICATIONCENTRE

- Studenci
- Wykładowcy
- Pracownicy administracji uczelni
- Pracownicy naukowi

- Minimalistyczny
- Prosty
- Intuicyjny
- Minimalna ilość kliknięć

SZATA GRAFICZNA

Ułatwienie i usprawnienie 
komunikacji i funkcjonowania 
wszystkim jednostkom i osobom ucze-
stniczącym w życiu 
Uniwersytetu. Powiadomienia 
wysyłane automatycznie, tylko te które 
chcemy!

DLACZEGO ?

- kokpit - rozbudowany odpowiednik 
dzisiejszego wirtualnego dziekanatu
- automatycznie uzupełniany 
kalendarz oraz planer
-notatnik
- personalizowany panel kategorii 
“ulubionych”, a tym samym użyteczny 
panel skrótów
- panel powiadomień

podstawowe funkcje



OPIS FUNKCJONALNOŚĆI APLIKACJI

#INNOVATIVEUNIVERSITY

#UEKCOMMUNICATIONCENTRE

OPIS:
Główna składowa aplikacji. Każdy użytkownik otrzyma kalendarz w wersji basic zawierający nieedytowalne (przez 
niego) informacje. Ponadto z paneli znajdujących się poniżej będzie mógł uzupełnić go o inne wydarzenia Uczel-
niane oraz prywatne.
Tutaj też na stałe przypięte będą ikony stanowiące skróty do przedstawionych poniżej kategorii.
Administratorzy: 
Samorząd studencki, administracja uczelni - dziekanaty, pracownicy sekretariatów wydziałów, wykładowcy
Zawartość:
HARMONOGRAM studiów PLAN ZAJĘĆ zgodnie z zadeklarowanym wyborem przedmiotów WIRTUALNY 
INDEKS - informacje o uzyskanych ocenach  INFORMACJE o dniach wolnych od zajęć, godzinach revktorskich i 
dziekańskich TERMINY i DATY składania podań, wniosków, rozliczenia semestru. KOMUNIKATY i aktualności 
dotyczące spraw uczelnianych związanych bezpośrednio ze studiami

Funkcjonalności: 
Umieszczamy i usuwamy wydarzenia według uznania, jedyną nieedytowalną sekcją jest sekcja zawierająca 
informacje związane bezpośrednio ze studiami. Każdy użytkownik może dodać do dowolnego wydarzenia własny 
komentarz.

Kalendarz oraz sprawy uczelniane

OPIS:
W pełni edytowalny obszar z szybkim dostępem do zadeklarowanych wcześniej zagadnień, którymi jesteśmy 
zainteresowani. Połączony bezpośrednio z kalendarzem, dający możliwość autouzupełniania kalendarza o eventy z 
kategorii “ulubione”. Umieszczone tutaj ikony dają możliwość szybkiego przejścia na strony ich administratorów.
Administratorzy: 
- Określone osoby odpowiedzialne za edycję danych poszczególnych paneli np.
- Edukacja: Seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, targi pracy: samorząd studentów, 
   wybrane osoby z kół naukowych, jednostka zajmująca się marketingiem i reklamą
- Sport: wybrani członkowie AZS
- Koncerty/eventy: samorząd studencki, jednostka zajmująca się marketingiem i reklamą
- Akcje charytatywne: samorząd studencki (na wniosek pomysłodawców), stowarzyszenia uczelniane

Funkcjonalności: 
Panel zawierać będzie szereg ikon reprezentujących konkretne zagadnienia, którymi możemy być zainteresowani, 
np. programy zagraniczne, sport, koncerty, seminaria, spotkania z ważnymi osobami, a także sprawy biblioteczne, 
akcje charytatywne, oferty pracy, staży i inne. Po kliknięciu na pojedynczą ikonę ukaże nam się rozwijana lista 
tematów dotyczących wybranej kategorii, i tak np. dla kategorii sport będziemy mieć opcję przejścia na stronę 
Akademickiego Związku Sportowego, forum członków AZSu, profilu FB, wyboru dyscypliny, a dalej kolejnego 
treningu, zebrania drużyny lub zawodów/rozgrywki. Wszystkie nowe wydarzenia z kategorii znajdujących się pane-
lu 

Sekcja ulubione

Obszar pozostałych skrótów nie wybranych wcześniej w 
panelu Favourites. Informacje o nowych wydarzeniach z 
tej sekcji nie będą wyświetlać nam komunikatów i 
powiadomień. W dowolnym momencie możemy włączyć 
kolejną kategorią do panelu Favourites lub też przenieść 
ją do Other.

ulubione/inne
Miejsce na notatki własne, które niekoniecznie 
chcemy umieszczać w kalendarzu.
Docelowo- znajduje siępo prawej stronie w formie 
małego paska ze skrótami. Powiadomienia 
umiejscowione będą u góry po prawej 
stronie - więcej informacji na następnej stronie. 

NOTATKI oraz powiadomienia



POWIADOMIENIA APLIKACJI

#INNOVATIVEUNIVERSITY

#UEKCOMMUNICATIONCENTRE

FILTROWANIE KATEGORII
Każda z dostępnych w aplikacji kategorii tematyc-
znych będzie zawierać różne podkategorie. Kliknięcie 
na ikonę spowoduje rozwinięcie wszystkich moż-
liwych do wyboru opcji. Użytkownik niekoniecznie 
musi być zainteresowany wszystkimi informacjami z 
danego działu, dlatego komunikaty i powiadomienia 
dla każdego będą wyświetlać się według preferencji 
użytkownika na wybranym poziomie szczegółowości 
(przykład: osoba trenująca w AZS UEK siatkówkę, 
będzie chciała być informowana o terminach kole-
jnych treningów, natomiast niekoniecznie istotne będą 
dla niej komunikaty o zebraniach i eventach fun clubu 
siatkarzy). Proponowane dostępne podkategorie: 

ZAŁOŻENIA PLATFORMOWE
W czasach, kiedy już najwięcej ruchu w sieci 
wywołują urządzenia mobilne, konieczne jest 
stworzenie systemu na:

Iphone Android Web

Umiejscowienie na stronie stronie

Umiejscowione powiadomienia będą u góry 
strony po prawej strony, gdzie komunikaty przy-
dzielone będą do jednej z trzech kategorii: mail, 
studies, favourite. O każdym nowym komunika-
cie użytkownik będzie informowany.

ZATWIERDZANIE WYDARZEŃ

- O umieszczaniu wydarzeń w kalendarzu z sekcji ulu-
bione użytkownik będzie decydować na bieżąco - może 
“zaakceptować” dane wydarzenie jednocześnie 
umieszczając je w kalendarzu i otrzymując kolejne infor-
macje o ewentualnych jego aktualizacjach, potwierdzić 
zainteresowanie, które spowoduje umieszczenie 
wydarzenia w kalendarzu bez otrzymywania dotyczą-
cych go powiadomień (tylko usunięcie) lub odrzucić je 
całkowicie.
Jednocześnie wydarzenia w kalendarzu będą oznac-
zone poziomem ich istotności (o którym zdecyduje użyt-
kownik) - high/medium/low.

NAGŁE ZMIANY
Komunikaty o wszelkich niespodziewanych  
zmianach w planie przychodzić będą bezpoś 
rednio na prywatnego maila oraz w wyjątkowych 
sytuacjach jako sms. Każda taka zmiana i 
aktualizacja pojawi się natychmiast w  
kalendarzu. 

Przekierowania
Najważniejsza jest dla nas intuicyjna i prosta obsłu-
ga aplikacji oraz zoptymalizowanie ilości koniec-
znych do wykonania kliknięć, które doprowadzać 
będą użytkownika do właściwej informacji. Kliknię-
cie powiadomienia o nowym mailu spowoduje au-
tomatyczne przekierowanie do skrzynki mailowej. 
Kliknięcie w informacje o zmianie terminu wydarze-
niu automatycznie przenosi nas do kalendarza, 
natomiast wszelkie inne komunikaty poprowadzą 
nas wprost na stronę danego eventu.

ZAŁOŻENIA DZIAŁANIA APLIKACJI

Aby efektywnie wykorzystać wszystkie możliwoś-
ci, które dostarcza nam zaproponowana aplik-
acja należy wprowadzić obowiązującą wszyst-
kich użytkowników zasadę. Każdy student ma 
obowiązek, każdego dnia, wyłączając weekendy, 
sprawdzić przynajmniej dwa razy dziennie otr-
zymane w aplikacji wiadomości. Tak samo oso-
by odpowiedzialne za umieszczanie informacji 
zobowiązane są do niezwłocznych aktualizacji 

KONCEPT

 
DLA WSZYSTKICH KATEGORII:
   Eventy    Spotkania z prelegentam     Zebrania
   Wolontariat    Imprezy integracyjne    Gale
   Wspólne wyjazdy


