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“SNOW” 
Dialog UEK z lokalnym otoczeniem 

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w  Krakowie pracuje bardzo wielu specjalistów z 

najróżniejszych dziedzin - od zarządzaniem przedsiębiorstwem poczynając, poprzez zarządzanie 

finansami, organizację administracji publicznej, prawo, handel międzynarodowy, turystykę a na 

społecznej odpowiedzialności biznesu kończąc. Są otwarci na współpracę z lokalnymi 

przedsiębiorcami, samorządem i organizacjami społecznymi. Nie chcą, by ich studenci pisali 

prace dyplomowe "do szuflady", za to bardzo chcą, aby prowadzone przez studentów badania 

oraz tworzone rozwiązania jak najlepiej i bezpośrednio służyły lokalnej gospodarce i 

społeczeństwu. Jak do tego doprowadzić? 

 

Zadanie polega na stworzeniu efektywnego modelu współpracy uniwersytetu z lokalnym 

otoczeniem, wspierającym powstawanie prac wdrożeniowych, których celem będzie 

rozwiązywanie rzeczywistych problemów, z jakimi borykają się lokalni przedsiębiorcy, sektor 

publiczny oraz organizacje pozarządowe. 

Youtube [ https://www.youtube.com/watch?v=zUESZQFta2g ]  

BitBucket https://bitbucket.org/josejo911/snow/overview  SOURCE CODE 

Rozwiązanie: 

Ta aplikacja jest projektem, który odbył się w Universidad del Valle de Guatemala w celu 

nagłaśnianie działań prowadzonych na uniwersytecie. Aplikacja nazywa się śnieg i to 

serwis społecznościowy, który wykorzystuje metodologię Instagram i snapchat aby 

umieścić zdjęcia z tekstem. Prototyp może jedynie wprowadzić publikacji (tekst, zdjęcia) 

i wyświetla je w postaci publikacji. Publikacje są przechowywane w oddzielnym 

serwerze, który obsługuje API używając zaprogramowany przez serwer. 

Funkcja SNOW głównie jest publikowanie zdjęć z tekstami w anonimowym środowisku 

i społeczeństwu przez 12 godzin, ponieważ po tym czasie publikacji powinno być 

usunięcie. 

Śnieg może być rozwiązaniem dla dialogu z lokalną CUE środowiska, ponieważ jest 

skutecznym modelem pomóc informować społeczność o pracach budowlanych lub 

lokalnych przedsiębiorców w sektorze publicznym lub sektorze prywatnym są ujawnione 

w zgłoszeniu a więc studenci mogą nauczyć. 

 

W skrócie, Śnieg to serwis społecznościowy, który może być zaprogramowany do 

każdego środowiska nauki lub pracy. 
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W tym oknie publikacja 

towarzyszy tekst i obraz jest 

generowany. Publikacja jest 

jednolity i przesłane do serwera, 

a następnie wyświetlane w oknie 

publikacji. 

 



 

W tym oknie wyświetlane są 

publikacje, które są 

przechowywane na serwerze. Są 

one wyświetlane z „hashtag” 

Univeridad logo i daty publikacji. 

 

 

 

 

 

 


