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I. Opis problemu i proponowanego rozwiązania 

Jak wiadomo w każdej organizacji wprowadzanie innowacji powinno być procesem 

ciągłym. Uczelnia, aby mogła funkcjonować coraz lepiej musi być traktowana jako 

przedsiębiorstwo, a więc potrzebuje ciągle nowych rozwiązań innowacyjnych. Tym bardziej, 

że nasz uniwersytet, jest uczelnią ekonomiczną, która uczy również zarządzania. Nie ma 

możliwości sprostania wszystkim problemom od razu, natomiast można próbować robić 

to stopniowo. Zagadnieniem, które chce poruszyć jest usprawnienie personalizacji 

powiadomień UEK. 

Opis problemu zawiera sugestię stworzenia od podstaw programu, który miałby 

zajmować się wysyłaniem spersonalizowanych wiadomości dotyczących między innymi zmian 

w harmonogramie, informacji z dziekanatów lub odpowiednika newsletter ’a informującego 

o wydarzeniach odbywających się na Uniwersytecie. Na ten moment informacje są dostarczane 

z wielu źródeł, często przekazywane pomiędzy studentami drogą prywatną. 

Chciałbym zaproponować innowacyjne rozwiązanie wspomnianego problemu. Lepszą 

drogą jest wykorzystanie gotowych rozwiązań, które mogą zaoferować nam dostawcy 

systemów Marketing Automation. Koncepcja obejmowałaby wszystkich odbiorców wiadomości 

w sposób taki, jak w przedsiębiorstwach traktowani są klienci. Do każdego ze studentów 

przypisane byłyby różne tagi, związane np. grupą do jakiej należą, koło naukowe, wydział, itp. 

Dzięki systemom Marketing Automation można tworzyć scenariusze, według których 

przebiegać będzie wysyłka powiadomień (email lub popup ’ów na stronie uczelni). Scenariusze 

mogą być realizowane według ustalonych kryteriów, takich jak przypisane tagi, płeć, nazwisko, 

data urodzenia itp. Systemy Marketing Automation służą zautomatyzowaniu wysyłanych 

powiadomień i jednocześnie większej personalizacji. Jest to dokładnie tym, co może rozwiązać 

problem personalizacji powiadomień UEK. 

Miałem przyjemność pracować na wersjach testowych kilku z platform oferujących 

systemy Marketing Automation. Były to między innymi GetResponse, Salesmanago 

oraz iPresoo. Oczywiście wszystkie z wymienionych systemów są gotowymi rozwiązaniami, 

jednak z doświadczenia wiem, że dla takiego projektu, firmy te bez problemu będą mogły 

dopasować się pod potrzeby uczelni. Dodatkowym atutem opisywanych rozwiązań jest 

możliwość integracji z innymi uczelnianymi systemami poprzez API, co jest rozwiązaniem 

bardziej uniwersalnym i prostszym. Bardzo ważnym argumentem za wprowadzeniem gotowych 

już rozwiązań jest to, że w ich przypadku uczelnia nie musi angażować dużych środków 

pieniężnych. Wszystkie wymienione platformy oferują okresy testowe, jak również umowy 

np. 3- miesięczne. 

Jedynie poglądowo zostały zamieszczone grafiki przedstawiające przykładowe działania 

scenariuszy Marketing Automation. Zaproponowane rozwiązanie jest pionierskie, więc nie jest 

możliwym zaprezentowanie już istniejących rozwiązań. 

W przypadku wybrania mojej propozycji, będę zaszczycony mając możliwość brania 

udziału w pracach wdrożeniowych. 
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II. Wizualizacja innowacji 

Poniższa grafika jest tylko i wyłącznie przedstawiona w celach poglądowych. 

Jest ona przykładem działań marketingowych mających na celu generowanie większej 

sprzedaży. Postaram się przybliżyć cel, w jakim moglibyśmy wykorzystać wspomniany system. 

Chciałbym podać siebie jako przykład, w jaki sposób można wykorzystać te systemy 

w celach uczelnianych. Jestem studentem kierunku Rachunkowość i Controlling, 

należę do grupy 1023, uczęszczam na przedmiot Współczesne Koncepcje Zarządzania, 

który jest prowadzony przez profesora XYZ. W systemie będę miał przypisane tagi: STUDENT, 

SUM RiC, 1023, WKZ XYZ. Tagi zostały mi przypisane w momencie przyjęcia na kolejny semestr 

studiów. 

W dniu 25.05.2017 r. następuje zmiana w harmonogramie, prowadzący XYZ nie może być 

obecnym na zajęciach, zostają one przełożone. Dzięki integracji systemu MA z uczelnianych 

harmonogramem, zmiany które zostały naniesione automatycznie są wysyłane do wszystkich 

studentów posiadających tagi: STUDENT, SUM RiC, 1023, WKZ XYZ. Oczywiście 

przy dotychczasowych rozwiązaniach jest to również możliwe, ale wiadomość musi być 

wygenerowana bezpośrednio przez prowadzącego i wysłana do studentów, KTÓRZY MUSZĄ 

BYĆ ZAPISANI NA KURS prowadzony przez profesora XYZ. Jak wiemy z praktyki, bardzo wielu 

studentów mimo próśb prowadzącego nie zapisuje się na kursy lub robi to dopiero pod koniec 

semestrów. 

Proponowane rozwiązanie może być wykorzystywane w o wiele większym zakresie, 

natomiast powyżej został przedstawiony jedynie przykład. Dzięki wdrożeniu proponowanego 

systemu studenci będą mogli otrzymywać również różnego rodzaju materiały edukacyjne 

od prowadzących lub informacje związane z wydarzeniami uczelnianymi. Marketing 

Automation ma możliwość personalizowania wysyłanych treści dzięki zaciąganiu np. imienia 

i nazwiska lub nazwy przedmiotu z gotowych baz studentów. Całość jest łatwa w obsłudze 

dzięki gotowym CRM ’om. 
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Opis propozycji na rozwiązanie problemu został przedstawiony jedynie poglądowo. 

W przypadku wybrania mojego projektu i chęci wdrożenia MA na uczelni niezbędne będą 

rozmowy z firmami posiadającymi w ofertach system Marketing Automation. 
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