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Plan prezentacji

1. System eDziekanat PG

2. Użytkownicy systemu i ich wymagania

3. Komponentowa architektura systemu

4. Portal uczelniany

5. Transformacja S2S

6. Wyniki wdrożenia systemu
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• System informatyczny do obsługi dydaktyki i studentów 

powstający na Politechnice Gdańskiej.

• Pozwala na obsługę procesu kształcenia:

• Rekrutacja, przedmioty, specjalności i profile, oceny, 

protokoły,  dyplomy

• Umożliwia obsługę spraw studenckich:

• Legitymacje, zaświadczenia, płatności, wnioski studentów, 

stypendia

• Interfejs użytkownika oparty na uczelnianym portalu 

internetowym o nazwie IP2 – Internetowa Platforma 

Integracji Politechniki

eDziekanat PG
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• eDziekanat PG jest częścią większego projektu eUczelnia

eDziekanat PG
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Użytkownicy systemu eDziekanat PG i ich 

wymagania

Pracownicy dziekanatów – wielozadaniowość

• Priorytetem jest funkcjonalność  - m.in. obsługa wyjątkowych sytuacji, wykraczających 

poza standardowe procedury

• Szczegółowe raporty i zestawienia

• Ergonomiczny interfejs użytkownika – możliwość szybkiego przełączania widoków

Nauczyciele – różnorodność 

• Intuicyjność interfejsu użytkownika i łatwość użytkowania 

• Możliwość przekazania odpowiedzialności za czynności na inną osobę – np. na 

asystenta lub sekretariat katedry.

• Wysokie bezpieczeństwo systemu

Studenci – niecierpliwość 

• Aktualne informacje o otrzymywanych ocenach, zaległościach i terminach egzaminów

• Proces przebiegu wniosków – np. wydawanie ELS (Elektronicznej Legitymacji 

Studenckiej) czy zgłaszanie zapotrzebowania na zaświadczenia 
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Komponentowa architektura systemu

• W celu zapewnienia szybkiej i niezależnej pracy 

programistów zdecydowano się na zastosowanie 

komponentowej architektury systemu. 

• Kompletne środowisko do budowania, 

uruchamiania i zarządzania komponentami systemu 

zostało oparte wyłączenie na produktach i 

technologiach open-source m.in. : 

• Enterprise JavaBeans (EJB) dla komponentów 

biznesowych

• Java Portlets dla komponentów wizualnych

• Remote Method Invocation (RMI) do 

komunikacji pomiędzy komponentami
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Komponentowa architektura systemu
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Przykład scenariusza użycia systemu
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Portal uczelniany

• Warstwa prezentacji systemu eDziekanat PG została 

zaprojektowana na zasadzie portalu internetowego.

• Zadaniem portalu jest łączenie wielu komponentów 

interfejsowych i biznesowych w jeden spójny widok, tak aby 

użytkownik nie zdawał sobie sprawy że pracuje na wielu 

aplikacjach jednocześnie. 
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Transformacja S2S

• Transformacja S2S (system to 

system) czyli migracja danych, 

procedur, modeli pomiędzy 

systemami 

• W przypadku eDziekanatu

systemem źródłowym był oparty 

na technologii DBF System 

Obsługi Dziekanantu

• Problemy: 

� analiza i wybór obszarów 

migracji

� Stworzenie narzędzia 

automatyzującego proces 

migracji

� Przeprowadzenie samego 

procesu migracji i obsługi 

wyjątków

� Sprawdzenie poprawności 

danych
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eDziekanat PG – wyniki wdrożenia

• Implementacja podstawowej wersji - 12 miesięcy 

• Pierwsze wdrożenie w maju 2010 na Wydziale Fizyki Technicznej i 

Matematyki Stosowanej (2,5 tyś. studentów,  300 przedmiotów).

• Studenci uzyskali dostęp do wielu informacji z poziomu przeglądarki 

internetowej 

• Nauczyciele wystawiają elektroniczne protokoły przez Internet

• Zrezygnowano z papierowych indeksów

• Ujednolicono formaty i treści zaświadczeń wydawanych przez 

dziekanaty. 

• Wprowadzono centralną bazę pojęć i słowników

• System eDziekanat jest cały czas rozwijany, a wdrożenia na kolejnych 

wydziałach planowane są jeszcze w roku 2010.


