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Moduł ten zapewnia dostęp do:

 n Rozkładu zajęć zalogowanego studenta

 n Rozkładu zajęć poszczególnych kierunków

 n Rozkładu zajęć w salach wykładowych oraz 
ćwiczeniowych

 n List planów studiów wraz z szczegółowymi 
opisami przedmiotów (nazwa przedmiotu, 
liczba godzin, liczba punktów ECTS)

Platforma Smart Education to kompleksowe 
rozwiązanie webowe sterujące i wspomagające 
procesy dydaktyczne i biznesowe na uczelniach 
wyższych. System ma przyjazny interfejs dla 
użytkownika. Dzięki temu codzienna praca staje się 
przyjemnością.

sprawy studenckie

Platforma studenta

Harmonogram

 n Składać wnioski i podania wraz z załącznikami
 n Pobierać wypełnione i złożone wnioski
 n Weryfikować status obsługiwanej sprawy

Aplikacja udostępnia profil studenta, który zbiera 
informacje o:

 n Studiowanym kierunku, trybie studiów, statusie

 n Rozliczeniach studenta, np. saldzie na dzień 
bieżący, numerze dokumentów rozliczeniowych, 
numerze konta bankowego do wpłaty, aktualnych 
wpłatach i wypłatach

 n Prowadzących zajęcia, formie zaliczenia, ilości 
punktów ECTS za przedmiot

 n Wirtualnym indeksie oraz średniej ocen 

Platforma 
smart 
education

Moduł pozwala:



 n Dwukierunkową wymianę wiadomości pomiędzy studentami a wykładowcami oraz studentami  
a dziekanatem

 n Wgląd do list ogłoszeń, które zostały zdefiniowane przez studenta mającego uprawnienia do wysyłania 
ogłoszeń do studentów spoza ich grup

 n Wysyłkę poprzez system i/lub jako e-mail do odbiorców ( przesyłane informacje mogą zostać uzupełniane 
o załącznik)

 n Moduł wyszczególnia wszystkie grupy studenta 
z uwzględnieniem ich rodzaju i toku studiów.

 n Komponent daje możliwość zapisu na zajęcia 
np. wychowanie fizyczne, przedmioty do 
wyboru, specjalności czy seminaria.

Grupy studenta

 n Moduł informuje o odbytych przez studenta 
praktykach zawodowych. 

 n Nasze rozwiązanie pozwala prowadzić  
szczegółowy dziennik praktyk.

Praktyki

Dostęp do panelu studenta możliwy jest wyłącznie po pozytywnej weryfikacji danych osobowych studenta. 
Platforma posiada konfigurowalne menu użytkownika w zależności od przydzielonych uprawnień. System 
ma przyjazny interfejs. Skróty do komunikatów, ogłoszeń, ankiet oraz bieżących spraw wyróżnione są 
kolorystycznie wraz z liczbą nieprzeczytanych wiadomości.

Rozwiązanie pozwala umieszczać informacje 
o terminach konsultacji z wykładowcami i ich 
zmianach czy nieobecnościach prowadzących na 
zajęciach. 

Przejrzystość i bezpieczeństwo 

Kontakt z wykładowcą 

Nasz system umożliwia prowadzenie rejestru 
prac dyplomowych studenta wraz z opisem 
zawierającym temat pracy, dane promotora  
oraz recenzenta. 

Prace dyplomowe 

Administrator systemu może konfigurować udostępniane treści i funkcjonalności z poziomu Platformy 
Studenta.

Konfiguracja 

Komunikacja

Moduł zapewnia:
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