
 

 

 

Platforma UEK to rozwiązanie technologiczne mające na celu ułatwienie 
przekazywania informacji między uczelnią a jej studentami. Aplikacja w  
błyskawicznym czasie powiadamia wszystkich zarejestrowanych studentów 
różnymi kanałami komunikacji internetowej wykorzystując do tego systemy 
notyfikacji w czasie rzeczywistym. Możliwość ustawienia odpowiedniego  
priorytetu wiadomości oraz grupy docelowej przez nadawcę czyni to  
narzędzie idealnym do spersonalizowanego informowania o wydarzeniach 
przeznaczonych dla konkretnego odbiorcy. 
 
 

 

 

  
 
 

 

Ponad miliard osób na 
całym świecie korzysta 

z Facebook 
Messengera. 

 
W Polsce, 

najpopularniejszą grupą 
wiekową jest 19-25. To 

czyni tę platformę 
idealną do przesyłania 

powiadomień. 

99,9% użytkowników 
Internetu posiada 
skrzynkę mailową. 

 
Powiadomienia e-mail 
gwarantują dotarcie 

informacji do 
zdecydowanej większości 

zainteresowanych 
studentów. 

Z telefonem mało kto się 
rozstaje.  

 
Wykorzystanie SMS-ów 
jako kanału komunikacji 
pozwala na błyskawiczne 
poinformowanie studenta 

o bieżącej sytuacji na 
uczelni nawet na kilka 

minut przed 
rozpoczęciem zajęć. 

 

  

Powiadomienie SMS Powiadomienie na Messengerze 

https://uek.kochanow.ski/


Publikacja 
Platforma UEK umożliwia nadawcom kontrolę nad grupą docelową danego 
powiadomienia. Możliwe jest wysyłanie notyfikacji do danego wydziału, kierunku 
bądź grupy. Część kanałów dystrybucji, takich jak E-mail czy Messenger, wspiera 
pliki multimedialne. Na chwilę obecną możliwe jest załączenie grafiki, która 
wyświetli się wraz z powiadomieniem . 
 

 

Monitoring zaangażowania 
Platforma UEK umożliwia administratorom monitorowanie konwersji danej 

notyfikacji. System umożliwia sprawdzenie z jakiego kanału studenci najczęściej 

korzystają. Dokładne wykresy pozwolą zrozumieć jaki jest średni czas dotarcia do 

uczniów.  

 

 

Plan zajęć 

Platforma UEK używa systemu 

planzajec.uek.krakow.pl jako źródła planów 

zajęć. Poza wyświetlaniem planu lekcji w 

przyjazny użytkownikowi sposób, co 30 minut 

sprawdzany jest stan planu zajęć. W przypadku wykrycia przez algorytm zmian, 

automatycznie wysyłane jest 

powiadomienie do studentów objętych 

danymi różnicami. Takie rozwiązanie 

pozwala uniknąć sytuacji, w której 

student nie zjawia się a zajęcia, bądź 

pojawia się gdy zostały one odwołane 

lub przeniesione.  

Automatyczne powiadomienie 

Tablica z dynamicznym planem zajęć 

Wybór grupy docelowej oraz priorytetu dla wysyłanego komunikatu 

http://planzajec.uek.krakow.pl/
https://uek.kochanow.ski/


Dodatkowe informacje 

Aplikacja została zaprojektowana jako Progressive Web App. Oznacza to, że jest 
dostosowana do każdego rodzaju urządzenia, a ponadto, może działać jak inne aplikacje 
natywne dla wielu systemów mobilnych, między innymi Android. 
 
Prototyp aplikacji jest w pełni funkcjonalny. Wdrożenie systemu do środowiska 
produkcyjnego wymaga jedynie zgłoszenia aplikacji do procesu certyfikacji dla 
Deweloperów Facebooka, podpięcie własnego serwera mailowego i dostawcy usług 
SMS. Wszystkie zaprezentowane powyżej funkcjonalności są częścią rzeczywistego 
systemu, który został stworzony przez: Macieja Mionskowskiego i Marka 
Kochanowskiego. 
  
Kod źródłowy aplikacji dostępny jest na portalu github.com: 

• Back-end: https://github.com/maciekmm/hackathon-uek-platforma-backend 
• Front-end: https://github.com/Xememah/hackathon-uek-platforma-frontend 

 

Wersja demonstracyjna systemu: https://uek.kochanow.ski  

 

Kontakt 

Back-end: Maciej Mionskowski, maciej@mionskowski.pl 

Front-end: Marek Kochanowski, marek@kochanow.ski 
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