
 

 
 

Projekt „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego, związanych z edukacją” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

1 

Projekt „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego 
związanych z edukacją” – informacje dla mediów 

Podstawowe dane o projekcie 
Tytuł projektu: „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” 
Cel projektu: Wzrost poziomu wykorzystania TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na 
Uniwersytecie Warszawskim, dla podniesienia dostępności, jakości i efektywności kształcenia w 
regionie i rozwoju działań w sferze skierowanej do społeczeństwa (front-office). 
Finansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, Oś 
priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla 
Mazowsza 
Wartość projektu: 4 064 971,30 zł 
Beneficjent: Uniwersytet Warszawski 
Czas realizacji: lata 2016-2019 

Kontakt dla mediów 
http://euslugi.uw.edu.pl 
Biuro Projektu działa przy Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego. 
E-mail: euslugi@uw.edu.pl 
Adres do korespondencji: ul. Stefana Banacha 2C, 02-097 Warszawa 

Opis projektu 
Elektroniczna rekrutacja na studia, system zapisów na zajęcia w smartfonie, e-portfolio dla 
studentów, wirtualne laboratoria – to kilka przykładów usług, jakie powstaną na Uniwersytecie 
Warszawskim w ramach projektu: „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych 
z edukacją”. Dzięki wdrożeniom i usprawnieniom, jakie przewiduje projekt, wzrośnie dostępność 
usług realizowanych za pośrednictwem nowych technologii.    
 
Celem projektu „e-UW - rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” jest  
opracowanie i wdrożenie 10 zintegrowanych e-usług, służących usprawnieniu funkcjonowania uczelni 
na polu administracyjnym i dydaktycznym. Pośród nich znajdą się:   
 

http://euslugi.uw.edu.pl/
mailto:euslugi@uw.edu.pl
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• e-rekrutacja kandydatów na studia za pomocą systemu informatycznego (IRK), jako usługa w 
chmurze, 

• moduł w elektronicznym systemie rekrutacji wspierający mobilność studentów i pracowników, 
• aplikacja mobilna dla studentów i pracowników UW zawierająca funkcjonalność USOSweb 

(internetowy Uniwersytecki System Obsługi  Studentów z planami zajęć, ocenami, ankietami,  
umożliwiający także m.in. zapisy za zajęcia), 

• uniwersytecki system e-portfolio (rozbudowanych, elektronicznych CV) dla studentów,  
pozwalający monitorować losy absolwentów UW, 

• elektroniczne formularze (np. wnioski o akademiki, stypendia rektora, pomoc socjalną), 
• system do wideokonferencji i webinariów w e-nauczaniu, dobudowany do istniejącej platformy e-

learningowej, 
• platforma edukacyjna, popularyzująca naukę i  wspierająca współpracę uczelni ze szkołami 

średnimi, 
• e-wypożyczalnia (zawierająca 10 tys. zdigitalizowanych publikacji), 
• wirtualne laboratoria komputerowe (m.in. do prowadzenia badań na odległość). 

Jest to projekt typu front office – czyli skierowany do szerokiej grupy społecznej odbiorców, do której 
należą:  studenci,  doktoranci, kandydaci na studia, uczestnicy kursów organizowanych przez 
Uniwersytet, uczniowie szkół mazowieckich, a także pracownicy uczelni. 
Projekt „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” jest 
współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
i realizowany jest w latach 2016-2019. Jego wartość wynosi ponad 4 mln złotych. 

Realizatorzy projektu 
Uniwersytet Warszawski to największa polska uczelnia, a jednocześnie najlepszy w kraju ośrodek 
naukowy. Projekt „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” 
realizują trzy jednostki UW: 
• Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW – ogólnouniwersytecka jednostka, która od 

swojego powstania w 1999 r. wspiera dydaktykę akademicką. Jej głównym zadaniem na UW  jest 
upowszechnianie nowych technologii w edukacji, w tym e-learningu, w celu podnoszenia jakości 
nauczania i dostępu do oferty dydaktycznej m.in. poprzez rozwijanie ogólnouniwersyteckiej 
platformy edukacyjnej. COME UW jest operatorem projektu „e-UW – rozwój e-usług 
Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją”. 
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• Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW – posiada najwyższą ocenę „A+” w 
kategoryzacji jednostek opracowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Naukowcy tego wydziału uczestniczą w największej na uczelni liczbie projektów finansowanych z 
UE. Na MIM UW w 2000 r. zapoczątkowane zostało tworzenie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi 
Studiów (USOS), unikatowego w skali szkolnictwa wyższego w Polsce projektu integrującego 
uczelnie w zakresie porządkowania, standaryzacji i informatyzacji procesów administracyjnych 
wspierających dydaktykę. 

• Wydział Zarządzania UW – największy spośród uniwersyteckich wydziałów,  jest najstarszą 
jednostką w Europie Środkowo-Wschodniej kształcącą w zakresie zarządzania. Wysoki poziom 
kształcenia, prowadzonych badań naukowych oraz umiędzynarodowienie studiów odzwierciedla 
kategoria A w zakresie oceny parametrycznej jednostek naukowych oraz oceny jakości kształcenia: 
wyróżniająca dla kierunku Zarządzanie i pozytywna dla kierunku Finanse i Rachunkowość, 
przyznane przez Państwową Komisję Akredytacyjną.  

 
[data aktualizacji: 28.04.2017] 
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