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Rektorska Komisja ds. Informatyzacji Uczelni. Zesp61 ds. Zalozen Strategii Informatyzacji PW 

WARSZA WAf MAJ 2012 

W warunkach globalizacji oraz post~puj<tcej integracji gospodarczej, spotecznej i politycznej w ramach Unii Europejskiej, zmieniaj<tcego si~ modelu funkcjo

nowania uczelni wyiszych w Polsce i na swiecie, Politechnika Warszawska staje przed koniecznosci<t okreslenia kierunkow swojego rozwoju w zakresie tech

nologii informacyjnej na najblizsze lata. 

Realizuj<tc swoje kompetencje ustawowe i statutowe, Rektor Politechniki Warszawskiej podjqt decyzj~ 0 koniecznosci wyartykutowania explicite zatozen 

strategicznego podejscia do zarz<tdzania informatyk<t w Uczelni, w tym opracowania dokumentu zatoien do Strategii informatyzacji Politechniki Warszaw

skiej. 

Dokument ten stanowi podstaw~ dalszych dziatan dotyczqcych kierunkow zmian systemu informatycznego wsparcia funkcjonowania Politechniki Warszaw

skiej oraz moze stanowic impuls inicjujqcy przeprowadzenie szeregu zmian w sposobie zarzqdzania srodkami informatycznymi w Uczelni. Podstawq tego 

dokumentu jest IIStrategia rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2020", uchwalona przez Senat PW. 

W roku 2011 zostata przeprowadzona diagnoza stanu informatyzacji PW, w postaci audytu informatycznego tzn. niezaleinej oceny zarz<tdzania procesami 

informatycznymi w PW. Wyniki audytu wskazaty jednoznacznie ii informatyka stanowi obszar wymagajqcy nieustannego monitorowania, jako obszar szcze

gofnie wrailiwy, szybkozmienny i mogqcy petnic kfuczowa rol~ w procesach realizacji IIStrategii rozwoju ...". Wykazano jednoczesnie, ie informatyzacja jest 

jednym z priorytetowych obszarow Uczelni, ktory od wielu fat pozostaje niedoinwestowany. 

Strategiczne podejscie do zarzqdzania IT w Uczelni stworzy szans~ zwi~kszenia efektu synergii mi~dzy wydziatami przy uwzgl~dnieniu rOinic, a nawet za

pewnieni mozliwosci konkurowania mi~dzy wydziatami, np. jakosciq oferty dydaktycznej. Usprawnienie wewn~trznych procesow zarzqdzania informacjq 

przyniesie Uczelni istotny wzrost wartosci dodanej. 
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Rektorska Komisja ds. Informatyzacji Uczelni. Zespot ds. Zafozen Strategii Informatyzacji PW 

System zarzqdza nia informacjq wdrazany w uczelni musi spetnic specyficzne wymagania prawne. Budujqc go nalezy wziqc pod uwag£: mi£:dzy innymi Prawo 0 

Szkolnictwie Wyiszym, Ustaw£: 0 Stopniach Naukowych, Tytule Naukowym oraz Ustaw~ 0 Zasadach Finansowania Nauki. 

Celem niniejszego dokumentu jest wypracowanie podstaw 0 charakterze systemowym pod budow~ "Strategii informatyzacji PW". 

nego w jeanostKach r'W 
----- .. _-------

Zgodnosc proces6w zarzqdczych Politechniki Warszawskiej z przepisami 
prawa 

Brak strategii informatyzacji wydziat6w - tam gdzie Sq tworzone, powstajq w 
oderwaniu od siebie. 
Brak jednolitego systemu wspomagajqcego obstug~ toku studi6w przez 
dziekanaty z warstwq uczelnianq i zgodnego z systemami ERP Uczelni. 
Brak oferty dydaktycznej wydziaf6w Uczelni publikowanej w ujednolicony 

Brak jednolitej platformy umoiliwiajqcej informatyczne wsparcie dydaktyki, 
zwtaszcza w ramach oferowanych przedmiot6w. Witryny przedmiot6w po
wstajq w r6inych technologiach: html, pearl, mod Ie, itp. 

Brak sp6jnej platformy wspierajqcej prac~ badawczq - istniejq jedynie roz
proszone elementy, takie jak dost~p do Internetu i poczty elektronicznej. 

Brak wtasciwie okreslonej struktury zarzqdzania procesami IT w Uczelni. 
Powoduje to m.in. interpersonalne i braki w wewn~trznej komuni
kacji wzajemnych potrzeb. 

Daleka od optymalnej, nieskoordynowana alokacja srodk6w finansowych na 
modernizacj~ i rozw6j IT, zwtaszcza na wydziatach - jako efekt braku wtasci
wie scentralizowanej strukturv zarzadzania orocesami IT. 
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Stworzenie uczelnianego systemu obstugi toku studi6w poprawi jakosc stu
diowania, utatwi mi~dzywydziatowe i mif;dzyuczelniane przeptywy studen

Stworzenie uczelnianego systemu informacji dydaktycznej poprawi wyniki . 
nauczania oraz wizerunek uczelni, co moie przyczynic sif; do wzrostu popu

Poprawa informatycznego wsparcia badar'i naukowych i wtasciwa promocja 
uzyskiwanych wynik6w stworzy moiliwosc pozyskiwania wif;kszej liczby 

Poprawa komunikacji zewn~trznej (portal informacyjny) stworzy szanSf; na 
spopularyzowanie osiqgni~c Uczelni wsr6d przedsif;biorc6w, co moie przy
niesc wzrost liczby wsp61nych grant6w badawczych. 

ne svstem6w worowadzonvch w ostatnim czasie. 
Moiliwy op6r wydziat6w przed ujednoliceniem procedur dziekanackich, co 
jest warunkiem wprowadzenia jednolitego, efektywnego kosztowo uczel
nianel'w svstemu obstugi toku studi6w. 
Brak gotowosci do zaakceptowania optymalnie scentralizowanej struktury 
zarzqdzania procesami IT spowodowany obawq przed utratq wptywu na 
aktualnie oosiadane svstemv info 
Brak zrozumienia roli komunikacji zewnf;trznej i technik PR promujqcy na 
stronach PW atrakcyjny wizerunek zawodu iniyniera, co spowoduje trudno
sci w pozyskiwaniu odpowiedniej liczby kandydat6w na studia, zwtaszcza 
wsr6d uzdol 
Brak zrozumienia roli komunikacji zewnf;trznej promujqcy na stronach PW 
osiqgnif;cia naukowe zespot6w Uczelni, co spowoduje spadek liczby pozy
skiwanych grant6w oraz prestiiu Uczelni jako wiodqcego osrodka badari 
na I drn\A,\lr 

Brak zrozumienia roli skutecznych form komunikacji zewn~trznej promujqcy 
na stronach PW wyniki wsp6tpracy Uczelni z przemystem, co spowoduje 
stopniowe zmnieiszanie rozmiar6w 
Brak dostatecznego finansowania zadan IT zarowno w zakresie koniecznych inwe
stycji, jak i zapewnienia srodkow na eksploatacj~ posiadanych systemow i wfasciwy 
nadzor nad nimi. 
Brak wtasciwego wykorzystania potencjafu Uczelni w zakresie opracowywania no

informatvcznvch na rzecz za 

Rektorska Komisja ds. Informatyzacji Uczelni. Zespot ds. Zafozen Strategii Informatyzacji PW 

Wif;kszosc czynnosci, zadar'i lub monitorowania stopnia osiqgania cel6w nie 
jest dokumentowana. Dotyczy to zwfaszcza zarzqdzania ryzykiem, obiegu 
informacji czy komunikacji wewnf;trznej. 

tow oraz uorosci komunikacie z Ministerstwem. 

larnosci Uczelni i zwiekszenia rekrutacii uzdoln 

grant6w ... 
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Rektorska Komisja ds. Informatyzacji Uczelni. Zesp6t ds. Zatozen Strategii Informatyzacji PW 

Strategia Politechniki Warszawskiej do roku 2020 definiuje cztery obszary strategiczne, w ktorych powinny si~ koncentrowae dziatania Uczelni: 

1. ksztatcenie, 

2. badania naukowe i komercjalizacja wynikow badan, 

3. wspotdziatanie uczelni z otoczeniem, 

4. organizacja i zarzqdzanie. 

Warunkiem zapewnienia skutecznego wsparcia informatycznego dla dziatan podejmowanych we wszystkich wymienionych obszarach jest uznanie roli IT w 

Uczelni jako priorytetowej, przyznanie srodkow finansowych na rozwoj systemow informatycznych oraz optymalna centralizacja zarzqdzania informa

tykq VI Politechnice Warszawskiej. Kluczowe znaczenie ma jednoznaczne wskazanie zarzadcy wszystkich procesow informatycznych Uczelni, tzn. podmiotu 

odpowiadaigcego za zarzgdzanie i nadzor nad procesami informatyzacji oraz posiadaigcego uprawnienia do petnienia funkcii integratora systemow IT w skali 

catej Uczelni. 

Punktem wyjscia dla strategii informatyzacji powinno bye zbudowanie ogolnego i szczegotowego modelu systemu informacyjnego, ktory zostanie wpisany w 

infrastruktur~ informatycznq. W modelu tym zostanq osadzone wszystkie kluczowe obiekty i ich relacje konieczne najpierw do skonkretyzowanego opi

su prccesow informacyjnych PW, a nast~pnie do informatyzacji procedur realizacji tych procesow. Model systemu informacyjnego Uczelni mogtby rowniei 

postuzyc jako j~zyk uzyskiwania konsensusu r6inych sit ktore mogq miec r6ine poglqdy na waine kwestie dotyczqce informatyzacji PW. 
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Rektorska Komisja ds. Informatyzacji Uczelni. ZespOt ds. Zatozen Strategii Informatyzacji PW 

Trese tego rozdziaiu jest podzielona na obszary informatyzacji, dla ktorych okreslono oraz mierniki (stopien realizacji celow). Dla kaidego obszaru in

formatyzacji podano odniesienie do obszarow strategicznych, zdefiniowanych w 

::;tHitlZ:gii pwj Obszar ,: 
!!VWCfINalwa IOd"'os'o"' 

ZINTEGROWANY SYSTEM OBSlUGI TOKU STUDIOW System wspiera dziatania w obszarze ksztatcenia. 

IDbszar/1 oi cjatywa II Mlernlkl reallzac]1 

Ujednolicenie sposobu obstugi student6w Uczelni, stworzenie jednolitego dost~pu • liczba wydziat6w obj~tych zunifikowanym systemem obstugi; 
do danych (ewidencja student6w, post~py w nauce, stypendia, wyjazdy naukowe • liczba (procent og61nej liczby) student6w uj~tych wewidencji; 
itp.) z poziomu Uczelni. Stworzenie centralnego systemu zarzqdzania tokiem stu • ocena stopnia zgodnosci system6w poszczeg61nych wydziat6w; 
di6w, umozliwiajqcego unifikacj~ procedur, generacj~ wsp61nych raport6w oraz • stopien zaspokojenia potrzeb Uczelni przez zrealizowany system. 
centralny dost~p do danych z poziomu Uczelni. 

IUwagi r.aiizacyjne 

Zatoienia strategii nie narzucaj<j sposobu osiqgni~cia celu. Jednq z metod jest wdrozenie jednego sys~emu obstugi toku studi6w, np. USOS, ERES itp., na wszystkich wydzia

tach Uczelni. Innq metodq moze bye pozostawienie swobody wyboru systemu wydziatom, z jednoczesnym n.arzuceniem obowiqzku wyposaienia wybranego systemu w 

zunifikowany interfejs dost~powy, np. w technologii web services, wykorzystywany na poziomie Uczelni. W tym drugim przypadku konieczne jest zbudowanie na Uczelni 

systemu realizujqcego cele Uczellni w oparciu 0 ustugi system6w wydziatowych oraz narzucenie wydziatom obowiqzku realizowania okreslonego zestawu ustug. 

7 



Rektorska Komisja ds. Informatyzacji Uczelni. ZespOt ds. Zatozen Strategii Informatyzacji PW 

IN.zwa 

UCZELNIAN'{ SYSTEM INFORMAOI DYDAKTYCZNEJ System wspiera dziatania w obszarze ksztatcenia oraz wsp6tdziatania Uczelni 

z otoczeniem. 

IDb..., /Inicjatywa II Mlernlki ,ealizacji 

Ujednolicenie struktury i sposobu opisu poziom6w studi6w, kierunk6w i specjalno • liczba wydziat6w obj~tych zunifikowanym systemem informacji dydaktycznej; 
sci o,az stll'lorzenie petnego katalogu przedmiot6w oferowanych przez wszystkie • liczba (procent og61nej liczby) specjalnosci uj~tych w systemie; 

wydziaty uczelni. Stworzenie centralnego, interaktywnego svstemu informacyjnego, 
 • liczba (procent og61nej liczby) przedmiot6w uj~tych w katalogu; 

czytelnie pokazujqcego struktur~ poziomow studiow, kierunk6w i specjalnosci oraz 
 • stopien zaspokojenia potrzeb Uczelni przez zrealizowany system. 

petn,,· katalog przedmiotow oferowanych przez wszystkie wydziatv uczelni. Poza 

funkcjq informacyjn'l, system mogtby zawierae funkcje 'Nspieraj'lce zarz'ldzanie 

dydaktyk'l i dziatania uczelnianego systemu kontroli jakosci ':0 ile taki powstaniel. 


IUwagi realizacyjne 

Zatoi:enia strategii nie narzucajq sposobu osi'lgni~cia celu. Jedn'l z metod jest rozbudowa systemu obstugi toku studi6w 0 funkcje informacyjne. Innq metodq moze bye 

zbudowanie odr~bnego systemu informacyjnego z centralr,~ baz'l. danych dydaktycznych wypetnian'l przez wydziaty. Jeszcze innq metodq jest pozostawienie wydziatom 

swobody decyzjl 0 realizacji systemu wydziatowego, z jednaczesnym narzuceniem obowiqzku wyposazenia wybranego systemu w zunifikowany interfejs dost~powy, np. w 

technologli web services, wykorzystywany na poziomie Uczelni. W tym drugim przypadku konieczne jest zbudowanie na Uczelni systemu realizujqcego cele Uczelni w opar

ciu 0 ustugi system6w wydziatowych oraz narzucenie wyd2iatom obowiqzku realizowania okreslonego zestawu ustug. Niezaleznie od wybranej metody realizacji, mozna 

rozwazyc udost~pnienie cz~sci funkcjonalnosci systemu w portalu komunikacji z otoczeniem. 
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Rektorska Komisja ds. Informatyzacji Uczelni. ZespOt ds. Zafozen Strategii Informatyzacji PW 

IIlU\,'VdHiF-	 i 
,1-==========================================~ 

UCZELNIANY SYSTEM WSPIERANIA BADAN NAUKOWYCH System wspiera dziatania w obszarze badari naukowych oraz wspotdziatania Uczelni 

z otoczeniem. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~i~i================================~ 
Wsparcie prowadzenia badari .. zwi~kszenie liczby pozyskiwanych grantow, uprosz • liczba projektow (grantow) prowadzonych na Uczelni; 

czenie biurokracji. Stworzenie platformy integrujqcej rozne narz~dzia wspierajqce 
 • liczba narz~dzi wspomagajqcych udost~pnionych na platformie; 

zar6wno prowadizenie badawczych i wdrozeniowych, jak i zarzqdzanie tymi pracami 
 • liczba projektow korzystajqcych z narz~dzi platformy; 

w Uczelni. Podstawowe narzE;:dzia platformy mogtyby obejmowac i udost~pniac 
 • ocena (subiektywna) mitr~gi biurokratycznej zwiqzanej z uzyskaniem i prowa
m.in: dzeniem projektu (grantu). 

• 	 baz~ dan.,-ch zawierajqcq dokonania wszystkich pracownikow PW (np_ lista 
i patentow, tresc publikacji i raportow, wykaz zespotow, wykaz 


prowadzonych prac); 

• 	 podsysten informacji naukowej i bibliotecznej; podsystem informacji praw


nej z obszaru nauki i szkolnictwa wyiszego; 

• 	 podsysten informacji 0 konkursach UE, NCBR, NCN oraz grantach rektor


skict-; 

• 	 dost~pne.cla pracownikow systemy pracy grupowej i wideokonferencji; 
• 	 dost~pne dla pracowni k6w narz~dzia wspomagajqce, takie jak srodowiska 


programi~tyczne. projektQwe i testowe (np. Eclipse), narz~dzia typu CAD; 

• 	 narz~dzia wspierajqce larzqdzanie badaniami - zgtaszanie wnioskow granto


wych do:.ziatu nauki, przygotowanie i wysytanie raportow i sprawozdari, 

przygotoVlanie rozliczen finansowych. 
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Rektorska Komisja ds. Informatyzacji Uczelni. Zespot ds. Zalozen Strategii Informatyzacji PW 

Zbudowanie zcentralizowanego 5ystemu informacyjnego administrowanego przez COL Innq metodq moze bye realizacja rozproszona 0 architekturze ustugowej 

lNazwa 

I System wspiera dziatania w obszarze badan naukowych i komercjalizacji wynikow 

badan oraz wspotdziatania Uczelni z otoczeniem. 
PORTAL KOMUNlKACJI Z OTOCZENIEM 

IObszar/nicjatywa II Mierniki ,ealizacji 

Rozwoj kontaktow z przedsi~biorstwami i partnerami zagranicznymi oraz wzrost 
liczby kandydat6w (zwtaszcza najzdolniejszej mtodziezy). stworzenie interaktywnego 
portalu prezentujqcego po:encjat badawczy Politechniki Warszawskiej oraz ofert~ 
dydalctycznq Uczelni. 

• liczba projektow (grantow) realizowanych we wspotpracy z przedsi~biorstwami; 
• wartose sprzedazy ustug naukowych; 
• liczba projektow realizowanych we wspotpracy z partnerami zagranicznymi; 

• liczba kandydatow na studia; 

• liczba olimpijczykow wybierajqcych studia na Politechnice. 

I iMagi realiz''YJnE 

Zatozeria strategii nie narzucajq sposobu osiqgni~cia celu, jednak preferowana wydaje si~ reafizacja rozproszona, w ktorej oprocz stron centralnych i wydziatowych istniejq 

strony redagowane samodzielnie przez zespoty badawcze. Poszczegolne strony mogq bye posadowione na roinych serwerach, natomiast powinny bye dost~pne poprzez 

zunifikowany interfejs dost~powy i posiadae przynajmniej cz~sciowo - spojnq szat~ graficzoq. 
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Rektorska Komisja ds. Informatyzacji Uczelni. Zespot ds. Zatozen Strategii Informatyzacji PW 

INaIWa 

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZI\DZANIA UCZELNIJ\ System wspiera dziafania w obszarze organizaeji i zarzqdzania. 

IOb••ar/Inicjatvwa II Mierniki , ••Iizacji 

Poprawa jakosci zarzqdzania Uezelniq, zmniejszenie kosztow administraeji eentral
nej. Peine wdroienie typowyeh moduf6w systemu SAP: gospodarki finansowej, 
zarzqdzania personelem, zarzqdzania nieruehomosci oraz wsparcia kierownietwa. 

• oeena (subiektywna) uciqiliwosci biurokratyeznej zWiqzanej z praeq na Uezelni; 

• oeena (subiektywna) przejrzystosei gospodarki finansowej Uezelni; 

• koszty utrzymania administraeji eentralnej. 

IUwagi realilacyjne 

Koniee2na jest integraeja systemu zarzqdzania z pozostafymi systemami opisanymi w poprzedzajqeej ez~sci tego rozdziafu. Jednq z moiliwych realizaeji jest integraeja na 
poziomie szynV korporaeyjnej (Enterprise Service Bus) lub integracja w teehnologii web services. Politeehnika Warszawska wdroiyfa (ez~sciowo) system SAP. 
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Rektorska Komisja ds. Informatyzacji Uczelni. Zesp6t ds. Zatozen Strategii Informatyzacji PW 

INaz",. I Ddoiesie"i. do str.'egii PW! Dbs,.r funkcianowani. 

IUCZElNIANA PLATFORMA E-lEARNINGOWA ISy,tem w'pleca d,lalanla w ob"."e ""talcenla 0'"' w,p6Id,lalanla Umlnl 

z otoczenrem. 

lObS'"/10 lejoty",a II Mierniki ,ealizocjl 

Udost~pnienie stanc ardowej platformy umozliwiajqcej tworzenie witryn przedmio
t6w. Platforma powinna oferowae funkcje typowe dla e-Iearningu: publikacja mate
riat6w, testy, prace przejsciowe i projektowe, komunikacja z wyktadowcq. Platforma 
e-learningow3 powinna bye wykorzystywana w szerokim stopniu do realizacji toku 
studi6w niestacjonarnych. 

Udost~pnienie platformy umozliwiajqcej wyktadowcy utworzenie witryn nauczanych 
przedmiot6w. Platfo"ma powinna jako minimum oferowae mozliwose umieszczania 
materiat6w dydaktycznych (wyktady, ewiczenia, Iiteratura). Mozliwose konsultacji 
projel<t6w i komunikacji student6w z wyktadowcq umozliwiataby dodatkowe funkcje 
typowe dla e-Iearningu. 

• Iiczba wydziat6w korzystajqcych z systemu e-Iearningowego; 

• liczba (procent og61nej liczby) student6w korzystajqcych z platformy; 
• Iiczba (procent og61nej liczby) przedmiot6w korzystajqcych z platformy; 

IUwagi ,ealizacyjne 

Zatozenia strategii nie narzucajq sposobu osiqgni~cia celu. Jednq z metod jest zakup dost~pnego komercyjnie systemu e-Iearningowego. Innq metodq moze bye zbudowa

nie w{asnego systerru. W obu przypadkach konieczne jest udost~pnienie materiat6w szkoleniowych umozliwiajqcych tatwe nauczenie si~ technik e-Iearningowych. Jeszcze 

inn'l metodq jest pczostawienie wydziatom swobody decyzji 0 realizacji systemu wydziatowego, z jednoczesnym narzuceniem minimalnych standard6w, jakie powinny 

spetniac witryny przedmiot6w. 
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Rektorska Komisja ds. Informatyzacji Uczelni. ZespOt ds. Zafozen Strategii Informatyzacji PW 

Zesp6t tworzqcy Strategi~ Informatyzacji Politechniki Warszawskiej powinien zwr6cic uwag~ r6wniei i na przedstawione poniiej elementy i rozwinqc je w 
dokumencie korkowym. 

• 	 Zaprojektowanie sposobu zarzqdzania IT zgodnie z mi~dzynarodowymi standardami tadu informatycznego 

• 	 Zapewnienie poprawnie funkcjonujqcego systemu nadzoru i monitorowania jakosci wykonywania proces6w IT . 

• 	 Przygotowanie systemowych rozwiqzan zabezpieczajqcych Uczelni~ przed wzrastajqcym poziomem uzaleinienia od ilosci i jakosei ustug obcych (out
sourcingu) w wolumenie ustug IT. 

• 	 Zapewnienie systemu szkolen w zakresie zarzqdzania procesami IT w Uczelni. 

• 	 Wdroienie systemu zarzqdzania toisamosciq oraz uruehomienie centrum personalizacji (elektroniczne legitymaeje student6w, doktorant6w i pra
cownik6w) -Iegitymacja jako srodek dost~pu do ustug aktualnych i przysztych. 

• 	 Wdroienie systemu dost~pu do zasob6w uczelnianyeh np. poczta, wi-fi, licencje, biblioteka w oparciu 0 system zarzqdzania toisamosciq 

• 	 Integraeja zasob6w, czyli zrezygnowanie z rozlicznyeh serwis6w wydziatowych i instytutowych (poczta, serwery www itp.), 

• 	 Rozw6j szkieletu sieci - lOG (aktualnie na eta pie wdroieri), ustugi zwiqzany z priorytetyzacjq ruchu, bezpieczenstwo, kompleksowe zarzqdzanie szkie
letem, 

• 	 Budowa uczelnianego help-desk'u, 

• 	 System rekrutaeji, ewidencji student6w, stypendialny w kontekscie np. systemu obstugi toku studi6w, 

• 	 Wsz~dzie gdzie to moiliwe, przejscie na nosniki elektroniczne, z wykorzystaniem eertyfikatu cyfrowego, 

• 	 Intranet (portal uezelniany), w tym udost~pnianie i przekazywanie dokument6w w uktadzie uezelnia/pracownik, uczelnia/student, centralna poezta 
elektroniczna, 

• 	 System wideokonferencji (dla kadry zarzqdzajqcej), 

• 	 Udost~pnianie i zarzqdzanie licencjami na oprogramowanie do badan naukowych i dydaktyki, 
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• 	 Wdrozenie srodowiska obliczeniowego duzej mocy wspierajqce badania naukowe, wymagajqce system6w r6wnolegtych, klastr6w ..., 

• 	 integracja srodowiska lIinformatycznego" ze srodowiskiem "telekomunikacyjnym", np. dost~p do poczty, kalendarza i innych zaawansowanych ustug 
z r6znych urzqdzen (PC, notebook, tel. kom6rkowy, iPAD ... ), 

• 	 Systematyczna aktualizacja elektronicznych baz danych dotyczC!cych infrastruktury Uczelni (budynki, baza dydaktyczna i badawcza). 

• 	 Monitoring i analiza wykorzystania nieruchomosci i ruchomosci, w tym aparatury unikatowej. 

• 	 Opracowanie dtugofalowego programu modernizacji i rozwoju infrastruktury dydaktycznej, badawczej, informatycznej i sportowej, adekwatnie do 
potrzeb. 

• 	 Systematyczna rozbudowa systemu informacyjnego PW, az do obj~cia nim wszystkich jednostek oraz proces6w realizowanych na Uczelni, w tym 
proces6w zarzC!dczych. 

• 	 Petna integracja zbior6w Biblioteki Gt6wnej ze zbiorami bibliotek wydziatowych i instytutowych w jeden sp6jny system biblioteczno-informacyjny 
PW, kt6ry umozliwi pracownikom i studentom korzystanie ze zbior6w wszystkich bibliotek PW. 

• 	 Radykalna poprawa funkcjonalnosci i biezqca aktualizacja systemu stron internetowych PW (w j~zyku polskim i angielskim). Modernizacja wszystkich 
stron internetowych Uczelni (uczytelnienie struktur informacyjnych, uzupetnienie zasob6w informacyjnych, uproszczenie nawigacji, usprawnienie 
wyszukiwarek, utatwienie dost~pu do kluczowych informacji r6wniez w j~zykach obcych, wprowadzenie opcji "bez barier" dla os6b stabo widzqcych. 

• 	 Utworzenie archiwum elektronicznych wersji prac dyplomowych w celu podniesienia skutecznosci zwalczania plagiatu. 

• 	 Kontynuowanie prac nad informatyzacjC! zarzqdzania Uczelniq polegajqcych, m.in., na zwi~kszeniu funkcjonalnosci i zintegrowania informatycznych 
system6w zarzqdzania kadrami i finansami PW. 

• 	 Tworzenie bazy danych niezb~dnych do przygotowywania wniosk6w i ofert dotyczC!cych pozyskiwania projekt6w badawczych oraz srodk6w finan
sowych korzystnie wptywajqcych na rozw6j Uczelni. 

• 	 Zapewnienie bezpieczenstwa systemu informacyjnego PW (zwfaszcza w zakresie dost~pu do informacjiniejawnych). 
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Trudna sytuacja finansowa Uczelni sktania do przyznania wysokiego priorytetu obszarom umoiliwiaj'lcvm pozyskiwanie srodk6w. Dlatego za priorytetowe 

naleiy uznae obszary: 

• Uczelniany system wspierania badan naukowych 

• Portal komunikacji z otoczeniem 

• Zintegrowany system zarz'ldzania Uczelni'l 

W obszarze ksztatcenia wyiszy priorytet powinien miee ten system, kt6ry moze przyniese wzrost liczby kandydat6w. Priorytety w tym obszarze rozktadaj'l si~ 

wi~c w kolejnosci: 

• Uczelniany system informacji dydaktycznej 

• Zintegrowany system obstugi toku studi6w 

Nalezy powofae kilkuosobowy zesp6t ds. opracowania strategii informatyzacji PW ztozony z pracownik6w posiadaj'lcych rozlegt'l wiedz~ i doswiadczenie w 

dziedzinie nowoczesnej informatyki i doskonale znaj'lcych specyfik~ administrowania zasobami Uczelni, ksztatcenia, badan naukowych i wsp6tpracy z prze

mystem. Zesp6t ten powinien bye kierowany przez osob~ 0 duiym autorytecie i talentach menedierskich. Kierownictwo Uczelni moze zdecydowae 0 upu

blicznieniu niniejszych zatozen i zebrae uwagi od os6b zainteresowanych. Pozwoli to 1M. Rektorowi Politechniki Warszawskiej sformutowae ostateczny cel i 

z.atoienia umoiliwiaj'lce opracowanie Strategii. 

Opracowanie Strategii powinno bye traktowane jedynie jako pocz'ltek prac. Natychmiast po jej przyj~ciu Kierownictwo Uczelni powinno zlecie opracowanie 

projektu informatyzacji Uczelni i planu jego reaJizacji. W dokumencie tym zapisany zostanie szczeg6towy harmonogram dziatan (organizacyjnych i technicz

nvch) wraz z oszacowaniem koszt6w i zasob6w niezb~dnych do jego wdroienia. 
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