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1. Przedstawienie rozwiązania.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie obecnie potrzebuje skutecznego kanału komunikacji
ze studentami za pomocą dowolnej aplikacji mobilnej. Aby rozwiązać ten problem, powstała 
aplikacja mobilna „Komunikaty UEK”.  Dzięki niej Uczelnia będzie mieć możliwość wysyłania 
spersonalizowanych powiadomień np. o aktualnym harmonogramie zajęć, komunikatów od rektora,
aktualności oraz innych treści, które powinny zostać odczytane przez użytkownika końcowego.

2. Aplikacja mobilna.

Projekt aplikacji („Komunikaty UEK”) wykonany w ramach „UEK HACK CUP” działa na 
urządzeniach mobilnych wyposażonych w system android w wersji 4.0 i większej.  Wykorzystuje 
ona Firebase – platformę stworzoną przez Google, która umożliwia m.in. wysyłanie bezpłatnych 
komunikatów do aplikacji mobilnych działających na systemach Android oraz iOS. Platforma 
umożliwia wysyłanie wiadomości do pojedynczego użytkownika, grupy użytkowników bądź do 
urządzeń, które subskrybują dany „Temat”. „Tematem”  może być w tym przypadku wybrany 
kierunek, wydział, koła naukowe, starostowie, pracownicy itp. 

2.1. Działanie aplikacji.

Użytkownik loguje się do aplikacji „Komunikaty UEK” poprzez wprowadzenia danych 
logowania takich samych jak na „Wirtualnej Uczelni UEK” (Rys. 1). Dzięki takim informacjom jak
kierunki oraz rok studiów, na które uczęszcza użytkownik, zostaje on automatycznie przypisany 
do odpowiedniego „Tematu”. Poprzez takie rozwiązanie będzie on otrzymywał informacje, które 
dotyczą go bezpośrednio. Na dalszym etapie rozwoju aplikacji należałoby dodać również 
możliwość subskrypcji innych „Tematów”, z których student bądź pracownik chciałby 
otrzymywać powiadomienia. Rys. 2 przedstawia wygląd głównej aktywności urządzenia. 
Wyświetlane są tutaj komunikaty przeczytane oraz nie przeczytane.



Rys.1. Ekran logowania.



Rys. 2. Ekran główny aplikacji – widok powiadomień.

Po utworzeniu wiadomości w internetowym kreatorze, o którym mowa w podpunkcie 3, 
użytkownik otrzymuje „powiadomienie push”. W zależności od wybranego priorytetu: 

• priorytet bardzo wysoki - komunikat pojawia się na „pasku stanu” *(1), towarzyszy mu 
sygnalizacja dźwiękowa w postaci alarmu wiadomości,

• priorytet wysoki - komunikat pojawia się na pasku stanu, bez sygnalizacji dźwiękowej,
• priorytet normalny – komunikat widoczny w aplikacji, bez powiadomienia push.

*(1) – górna część systemu Android wyświetlająca informację o godzinie, stanie baterii, sile 
sygnału GSM, itp. 



Wykonując gest odpowiadający za rozwinięcie paska stanu, użytkownik może podejrzeć 
nagłówek otrzymanego powiadomienia (Rys. 3). Podczas kliknięcia w otrzymane powiadomienie, 
uruchamiana jest aplikacja „Komunikaty UEK” wyświetlająca treść otrzymanej wiadomości (Rys. 
4). 

Rys. 3. Powiadomienie o nowym komunikacie.



Rys. 4. Ekran odczytu wiadomości.



3. Aplikacja web.

Aby aplikacja „Komunikaty UEK” mogła otrzymywać powiadomienia, konieczne było 
stworzenie serwisu internetowego wyposażonego m.in. w kreator wiadomości (Rys. 5). Aplikacja 
webowa również posiada system logowania. Służy on weryfikacji uprawnień, tak by tylko 
wybrani pracownicy mieli możliwość wysyłania komunikatów. W polu „Do:” pracownik podaje do
kogo ma zostać wysłany komunikat. Odbiorcami mogą być studenci wpisani po średniku 
numerami albumu, pracownicy, subskrybenci Tematu. Na rys. 6 formularz został wypełniony 
przykładowymi wartościami. Wiadomość zostanie wysłana do dwóch studentów o numerach 
albumu: 1806691, 1806047, do prof. UEK, dr hab. Jarosława Kaczmarka oraz do wszystkich 
studentów kierunku Rachunkowość i controlling informując ich o Zmianie sali w której mają 
odbyć się zajęcia.

Rys. 5. Formularz tworzenia komunikatu.



Rys. 6. Formularz tworzenia komunikatu – uzupełniony.


