
OPIS PROBLEMU 
Każda Uczelnia Wyższa, w szczególności ta o statusie Uniwersytetu, stanowi ogrom-
ną bazę wiedzy, która tkwi w zatrudnionych tam pracownikach naukowych oraz ich  
podopiecznych studentach. Specjalistyczna wiedza z rozmaitych dziedzin  
niejednokrotnie nie ma szans zostać wykorzystana w praktyce. Pracodawcy, przed-
siębiorcy, organizacje pozarządowe i inne, nie do końca wiedzą w jaki sposób dotrzeć do 
takiej pomocy. Z drugiej strony nie ma też miejsca, w którym odnaleźć moglibyśmy infor-
macje o projektach, w których potrzebni są właśnie tacy mentorzy i fachowcy. Po prze-
prowadzonym wywiadzie z kilkoma pracownikami Uczelni wyższych stwierdzić możemy, 
że skala problemu jest spora, a potencjał do wykorzystania ogromny. Poniżej przedsta-
wiamy własny pomysł aplikacji/platformy, która stanowić będzie swoisty “most” pomiędzy 
tymi dwoma grupami.

*Opisywana funkcjonalność stanowi jeden z elementów aplikacji, zaproponowanej w 
pierwszej części projektu
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GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

- Ułatwienie kontaktu instytucjom poszukującym fachowej wiedzy z osobami, które taką 
wiedzę posiadają
- Zaangażowanie pracowników naukowych w projekty realizowane poza uczelnią, a tym 
samym praktyczne wykorzystywanie umiejętności
- Realizacja badań i analiz na zlecenie jednostek spoza uczelni
- Umożliwienie przeprowadzania prac badawczych pracowników uczelni wraz ze wsparciem 
praktyków tj. różnego rodzaju instytucji, korporacji i przedsiębiorstw
- Ułatwienie pracownikom znalezienia sponsorów ich prac badawczych, oraz pozyskiwania 
funduszy w tym zakresie
- zaproponowanie studentom realizacji swoich prac dyplomowych w ramach konkretnych 
zleceń różnego rodzaju instytucji
- rozbudowa istniejacej platformy studenckiej i stworzenie spojnej aplikacji, która nie została 
zaproponowana dotychczas przez żadną Uczelnię Wyższą w Polsce, a stanowić będzie 
niezywkle użyteczne narzędzie w rekach pracowników naukowych, studentów a także wszel-
kich instytucji zainteresowanych współpracą
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ADMINISTRATORzy
Parlament Studencki, Akademickie Centrum Kariery - 
jednostki odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie 
platformy. Ich zadaniem jest samodzielne wyszukiwanie 
atrakcyjnych dla odbiorców ofert, zatwierdzanie i umi-
eszczanie w witrynie ofert przychodzących bezpośrednio 
od zleceniodawców oraz reklama i marketing dotyczący 
aplikacji. Administratorzy są też odpowiedzialni za przy-
porządkowywanie ogłoszeń do odpowiednich kategorii, 
aby zachować spójność platformy. Wymaga się od nich 
pełnej dyscypliny i zaangażowania.

PRACOWNIK NAUKOWY
Osoba posiadająca pełny profil dotyczący swojej kari-
ery oraz doświadczenia - uzupełniany samodzielnie 
według zaprojektowanego formularza. Dzięki rzetelnie 
wypełnionym profilom tych użytkowników, wszelkiego 
rodzaju instytucje nie będą mieć problemu ze znalezie-
niem odpowiedniego kandydata do swojego zlecenia 
(np. specjalistycznej konsultacji prawnej, przeprow-
adzenia szkolenia z zarządzania zasobami ludzkimi dla 
menedżerów firmy lub wykonania automatyzacji proce-
su księgowań, który do tej pory odbywał się ręcznie)

ZLECENIODAWCA
Zleceniodawcą może być zarówno osoba fizyczna jak i instytuc-
ja niezwiązana bezpośrednio z uczelnią, pracownik naukowy, 
a także student, każdy, którego oferta może faktycznie znaleźć 
właściwego odbiorcę na tej platformie, również wszelkiego rodza-
ju fundacje i stowarzyszenia. Może to być równie dobrze trener, 
który potrzebuje doświadczonego siatkarza, pływaka czy piłkar-
za do wykonania określonych testów (mamy przecież na uczelni 
fantastycznych zawodników). Ogłoszenia wysyłane przez zlece-
niodawców zatwierdza jeszcze przed ich opublikowaniem ad-
ministrator systemu. Każdy zarejestrowany zleceniodawca ma 
też pełny wgląd do wszystkich profili użytkowników tj. studentów 
i pracowników naukowych. Może samodzielnie wyszukiwać i 
kontaktować się dowolnym użytkownikiem. Co istotne, każdy 
zarejestrowany pracodawca również posiada własną wizytówkę, 
opisana tam jest charakterystyka jego działalności lub prac bad-
awczych, profil poszukiwanych kandydatów oraz linki do aktu-
alnych ofert współpracy.

STUDENT
Posiada własny profil analogiczny do profilu pracown-
ika naukowego, tak samo też z niego korzysta. Dla 
niego dedykowane są przede wszystkim panele za-
wierające informacje o tematyce prac dyplomowych 
wykonywanych na zlecenie, wsparciu prac badaw-
czych, wszelkiego rodzaju akcji charytatywnych, a 
także oferty staży i praktyk. Rozróżnienie profilu stu-
denta od pracownika naukowego ma na celu, przede 
wszystkim, ułatwienie szybkiego dotarcia zlece-
niodawców do właściwej osoby (z doświadczeniem 
lub bez). Oferty współpracy mogą być specjalnie de-
dykowane, co będzie jednoznaczne z wyświetlaniem 
ich tylko w określonej uprzednio grupie docelowej 
(niewidoczne dla pozostałych).

Jak to będzie działać?

WYGLĄD

Personalizowana według konkretnych potrzeb i zain-
teresowań użytkownika. Wygląd powinien być no-
woczesny, a zarazem minimalistyczny.  Widoczne na 
ekranach użytkowników kafelki, odpowiadać będą 
wcześniej zdefiniowanym, konkretnym preferenc-
jom. Ich kliknięcie powodować będzie automatyczne 
przejście do poszczególnej kategorii. Na ikonach wi-
doczne będą powiadomienia o nowo umieszczonych 
ofertach, widoczna cyfra symbolizować będzie ilość 
nowych ofert, które zostały umieszczone od ostat-
niego zalogowania użytkownika.

FILTROWANIE
Proponowane kategorie, które widoczne będą w 
dwóch opcjach oferuję/poszukuję, tak aby również 
pracodawca/sponsor/instytucja miały możliwość 
wyszukania projektów, w które chcieliby się zaan-
gażować: 
- Konsultacje specjalistyczne
- Projekty badawcze
- Finansowanie/ sposoring
- Staż
- Praktyki
- Praca
- Prace dyplomowe
Pracodawca może sam dodać ogłoszenie albo 
znaleźć znaleźć pracownika.
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FUNKCJONALNOŚCI
pracownik naukowy/student

PERSONALIZACJA 
Dla łatwego i sprawnego wyszukiwania ofert aplikacja posiadałaby opcje personalizacji, polegającej na 
umieszczeniu w obszarze “wybrane” tylko tych zagadnień, które faktycznie będą nas interesować.
PROFIL
Każdy student oraz pracownik naukowy będzie mieć możliwość stworzenia własnej wizytówki i 
wirtualnego CV. Poza ustandaryzowany formularzem z podstawowymi informacjami i danymi 
(obszar zainteresowań, wykształcenie, doświadczenie, dorobek naukowy itp.) będzie można załączyć
 własne materiały służące bardziej szczegółowemu przedstawieniu własnej osoby lub też prezentacji 
zrealizowanych projektów/prac.
KLASYFIKACJA 
Dla szybszego wyszukiwania właściwych osób pracownicy przyporządkowani będą do wydziału i katedry w 
jakiej pracują, studenci do kierunku studiów. Nie oznacza to jednak ostatecznego “zaszufladkowania”. 
Każdy definiować będzie obszary zainteresowań w jakich chciałby się rozwijać i realizować, a zatem student      

   Analityki Gospodarczej może określić, że chętnie pomoże w projekcie związanym ze sprawami 
administracyjnymi.
STATUS
Każdy z użytkowników, przy wirtualnej wizytówce, określi swój obecny status, który będzie 
odzwierciedleniem chęci zaangażowanie w projekty zewnętrzne (zainteresowany współpracą full/part time, 
możliwość udzielenia konsultacji, zajęty/niedostępny do data itp.)
FILTROWANIE WYNIKÓW
Filtrowanie odbywać mogłoby się według kilku kluczy:
1) oferuję/poszukuję - zarówno pracownik naukowy jak i instytucja zewnętrzna mogą zlecać i być 
zleceniobiorcą wykonania danego projektu,
przykłady: w ramach większej pracy badawczej jeden z pracowników może zaproponować studentom 
napisanie pracy licencjackiej zawierającej w sobie określoną analizę danych - dzięki temu student, który
 nie ma jeszcze pomysłu na swoją pracę dyplomową zyskuje inspirację, a pracownik dodatkową pomoc
lokalne przedsiębiorstwo, potrzebujące usprawnienia/zautomatyzowania procesu księgowania danych,
 umieszcza ogłoszenie z ofertą na zrealizowanie takiej usługi
2) Temat/dziedzina które stanowią obszar naszego zainteresowania (zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie
finansami, organizacja administracji publicznej, prawo, handel międzynarodowy, turystyka,  społeczna 
odpowiedzialność biznesu itd.)  
3) Projekt/praca badawcza pracy dyplomowej itp. w który chcielibyśmy 
się zaangażować tj. student może wybrać opcję propozycji pracy dyplomowych, bez względu jakiej tematyki
 będą dotyczyć, zależy mu na tym żeby godziny spędzone na jej opracowaniu miały faktyczne, użyteczne 
zastosowanie

ZLECENIODAWCA
WYSZUKIWANIE 
każdy zleceniodawca ma możliwość samodzielnego 
poszukiwania osób do współpracy. Pomocne w tym 
celu będą filtry, których użycie powodować będzie 
wyświetlanie tylko konkretnej grupy osób (przykład: 
poszukiwany: pracownik naukowy, kategoria: fi-
nanse, specjalizacja: podatki, dalej zleceniodaw-
ca zobaczy profile kandydatów, których status 
sugeruje w chwili obecnej zainteresowanie podjęcia 
współpracy)

WSTAWIANIE OGŁOSZEŃ
kilkoma kliknięciami zleceniodawca będzie w 
stanie umieścić ofertę projektu/ pracy/ stażu itp., 
do którego aktualnie trwa rekrutacja. Odpowied-
nia klasyfikacja takiej oferty trafi bezpośrednio do 
grupy osób, których profile odpowiadać będą pro-
filowi poszukiwanego kandydata. Oferta ta będzie 
również widoczna na profilu zleceniodawcy - osoby, 
które niejako “polubiły” profil tego zleceniodawcy 
umieszczając go w swoim panelu zainteresowań, 
również dostaną powiadomienie o jej umieszcze-
niu.


