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Informacje ogólne 
W ramach uczestnictwa w UEK Hackcup przeze mnie została opracowana aplikacja UEK 
Schedule Environment. 
 
UEK SE jest interaktywnym i konfigurowalnym spersonalizowanym planem zajęć. 
Aplikacja pozwala na stworzenie własnego planu zajęć poprzez łączenie dowolnej liczby 
grup dziekańskich, harmonogramów nauczycieli i sal. 
 
Wdrożona funkcjonalność: 
1. Kompilacja i przeglądanie osobistego planu zajęć; 
2. Usuwanie pojedynczych pozycji osobistego planu; 
3. Komentowanie pojedynczych zajęć; 
4. Wyszukiwanie harmonogramów bez konieczności ich dodawania do 
spersonalizowanego planu; 
5. Wybór okresu wyszukanego lub osobistego planu; 
6. Możliwość zapisywania wyszukanego lub osobistego planu do późniejszego 
przeglądania w trybie offline; 
7. Możliwość oglądania ważnych komunikatów od rektora oraz informacji o 
interesujących wydarzeniach dziejących się na terenie uczelni 
 
Nie wdrożona funkcjonalność: 
1. Transmisja na żywo z najbardziej popularnych miejsc na uniwersytecie 
2. Nawigacja po kampusie i poza nim, stosując zarówno jako głównych składników 
aplikacji, tak i serwisów zewnętrznych. 
3.  Panel nauczyciela 
 

Wdrożona funkcjonalność  
 

1. Kompilacja i przeglądanie osobistego planu zajęć.  
Głównym elementem aplikacji jest wyświetlanie osobistego planu zajęć. Przy pierwszym 
uruchomieniu aplikacji, użytkownik jest proszony o zapoznanie się z możliwością łączenia 
harmonogramów. Przy czym nie ma znaczenia, będzie to grupa dziekańska, harmonogram 
nauczyciela lub sali. Po ponownym uruchomieniu natychmiast otwiera się okno łącznego 
planu zajęć, zwanego „Mój harmonogram”. W głównym oknie otwierają się skrócone 
informacje o zajęciach. Tylko nazwa, czas i obraz pawilonu, w którym odbędzie się lekcja. 
Aby zobaczyć pełen opis zajęcia wystarczy kliknąć na element. 
 
2. Usuwanie pojedynczych pozycji osobistego planu 
W „Mój harmonogram” możliwe jest usunięcie nie interesujących użytkownika pozycji 
sylabusy. Na przykład, często pojawia się pozycja «język obcy» w planie zajęć studentów. 
Przy czym pozycja nie niesie żadnych informacji o sali lub nauczycielu, a nawet więcej, z 
reguły, zajęcia w określonym czasie w ogóle nie ma. Więc dlaczego to pokazać, jeśli jest 
możliwe, aby połączyć plan grupy a dziekańskiej i grupy SJO? Aby to usunąć lub podobne 



stanowisko wystarczy użyć przesuń palcem (swipe) w lewo. Po usunięciu w sekcji menu 
rozwijanego aplikacji pojawi się „Kosz zajęć” w którym wszystkie usunięte elementy są 
widoczne, i w razie potrzeby, mogą być zwrócone po kliknięciu na jeden z nich. 
 
 
3. Komentowanie pojedynczych zajęć 
Funkcjonalność aplikacji pozwala studentom i nauczycielom dodawać komentarze do 
poszczególnych lekcji. Aby wyświetlić lub dodać komentarz należy nacisnąć odpowiedni 
przycisk w oknie ze szczegółowym opisem zajęcia. Przy wdrożeniu systemu komentowania 
Miałem do czynienia z następującymi problemami: 
Jeśli student i nauczyciel mogą dodawać komentarze na równych warunkach, student może 
skorzystać z tej możliwości dla dezinformacji całej grupy. Uważam, że jest to pytanie 
krytyczne, dlatego przeze mnie został wdrożony system autoryzacji nauczycieli. Każdy 
nauczyciel może otrzymać specjalny kod. Po wprowadzeniu kodu, jego komentarze będą 
oznaczone jako sprawdzone (verified). Kod może być wprowadzony po otwarciu menu w 
oknie komentarzy któregokolwiek z zajęć. Jest tylko jedna zakładka "Kod nauczyciela". 
Również opracowałem  specjalny REST API, służący do tego celu. Więc dostęp do 
komentarzy jest dostępny dla każdego dewelopera, który chce napisać swoją aplikację. 
Niestety, ja nie mam możliwości umieścić serwer w strefie domeny uek.krakow.pl dlatego 
zamieściłem go na swoim osobistym hostingu.  Z tego powodu, komentarze nie mogą być 
przeglądane za pomocą sieci uniwersyteckiej „UEK Open”. Ale mam nadzieję, że ten 
problem może być rozwiązany przy wsparciu administracji uniwersyteckiej. 
 
4. Wyszukiwanie harmonogramów bez konieczności ich dodawania do 
spersonalizowanego planu 
Użytkownik ma możliwość wyszukiwania  harmonogramu dowolnej grupy, nauczyciela lub 
sali. Aby to zrobić, należy użyć przycisku w prawym dolnym rogu ekranu. Plan znaleźć 
można również zapisać i wyświetlić w trybie offline 
 
 
5. Wybór okresu wyszukanego lub osobistego planu 
W menu rozwijanym aplikacji można znaleźć sekcje "okresy", gdzie można wybrać 
potrzebny okres zajęć. 
 
 
6. Możliwość zapisywania wyszukanego lub osobistego planu do późniejszego 
przeglądania w trybie offline 
Korzystając z przycisku w prawym górnym rogu ekranu, użytkownik może zapisać  otworzy 
plan zajęć. Zapisany plan można znaleźć w menu rozwijanym aplikacji. Kliknięcie na tej 
zakładce otworzy okno wyboru zapisanego planu. Aby usunąć zapisany plan należy użycz 
“przesuń palcem”(swipe) w lewo. Aby otworzyć wystarczy kliknąć na elemencie listy. 
 
7. Możliwość oglądania ważnych komunikatów od rektora oraz informacji o 
interesujących wydarzeniach dziejących się na terenie uczelni 
Aplikacja posiada również możliwość przeglądania ważnych komunikatów od rektora oraz 
informacji o interesujących wydarzeniach dziejących się na terenie uczelni. Aby je zobaczyć, 



należy skorzystać z zakładki „Aktualności” w menu rozwijanym aplikacji. Na tym etapie, 
źródło informacji jest RSS feed, nadawany z mojego Wizarda. Tak więc, wiadomości są w 
strefie domeny uek.krakow.pl i ma się możliwość zobaczenia je w sieci "UEK Open". 
Proponuję używać RSS dla dostarczania ważnych komunikatów od rektora oraz informacji o 
interesujących wydarzeniach dziejących się na terenie uczelni. UEK SE umożliwia łączenie 
różnych kanałów RSS, które pozwolą na elastyczne dostosowanie wiadomość dla każdego 
użytkownika. 
 
 

Nie wdrożona funkcjonalność  
Transmisja na żywo z najbardziej popularnych miejsc na uniwersytecie и 
są opisane szczegółowo w zgłoszeniu są opisane szczegółowo w aplikacji. Aby to zrobić, 
należy otworzyć odpowiednie zakładki w menu aplikacji. 
 
Panel nauczyciela 
Ze względu na bardzo ograniczony czas do opracowania aplikacji wiele rzeczy nie udało się 
zrealizować w czasie. Jedną z tych rzeczy jest „Panel nauczyciela”. 
Moim zdaniem UEK SE - przydatna aplikacja nie tylko dla studentów, ale również dla 
nauczycieli. 
Chciałbym opracować oddzielny panel nauczania, do którego można uzyskać dostęp 
poprzez wpisanie specjalnego klucza nauczyciela (dokładnie w rozdziale 3 “Komentowanie 
pojedynczych zajęć”). 
W ramach tego panelu będzie można wdrożyć wiele użytecznych i innowacyjnych rzeczy. 
Przedstawiam Państwu kilka interesujących pomysłów: 
● Osobista strona każdego nauczyciela; 
● Czat nauczyciela ze studentami; 
● Częściowo lub całkowicie otwarty system monitoringu obecności studentów; 
● Możliwość usuwania / modyfikacji poszczególnych zajęć przez nauczycieli. 
 
 

Podsumowujàc 
 
UEK SE - Aplikacja zawierająca rozwiązania wielu problemów, napotykanych przez nie tylko 
studentów, ale także nauczycieli. 
Oczywiście, w tak napiętych terminach nie byłem w stanie zrealizować wszystkich 
pomysłów. 
Z tego samego powodu mojej uwadze mogli uciec jakieś błędy w aplikacji za co z góry 
przepraszam. 
Niemniej jednak realizując tą aplikacje, starałem się wykorzystywać innowacyjne podejście 
do rozwiązywania istniejących problemów. 
Jestem pewien, że UEK SE może stać nowym słowem w kwestii efektywnej komunikacji 
między studentami i uczelnią. 
 


