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Aplikacja mobilna studenta i dydaktyka 
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przykładzie projektu z grupą uczelni
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Przychody z aplikacji mobilnych









Escola S.A. – lider mobile w Polsce * 

* Badania przeprowadzono na grupie pracowników Escola S.A.



▪ Jedna aplikacja obsługująca systemy operacyjne iOS i Android

▪ Pakiety funkcjonalności dopasowane do potrzeb uczelni

▪ Model rozwoju aplikacji oparty o analizę potrzeb użytkowników 
i trendów rynkowych

▪ Kolorystyka i branding uczelni

▪ Wbudowana analityka danych o aktywności użytkowników

▪ Współpracuje z dowolnym Systemem Obsługi Studiów (Uczelnia 10, 
USOS, inne)

Aplikacja mobilna – Czym jest?



Plan zajęć

Przyjazne wyświetlanie planu 
zajęć, w widoku dziennym, 

tygodniowym i miesięcznym, 
natychmiastowe informacje 

o zmianach



Oceny

Informacje o ocenach ze 
wszystkich przedmiotów 

i terminów, powiadomienia 
o pojawieniu się nowej oceny



Egzaminy

Lista nadchodzących egzaminów,
z terminami i lokalizacją zaliczeń 

oraz pasek postępu zaliczeń 
wspierające studentów w sesji 



Stypendia

Informacje o stypendiach -
statusach wniosków o stypendia, 

terminach oraz historii wypłat



Płatności

Aktualne saldo płatności, 
informacje o bieżących i zaległych 

należnościach oraz dokonanych 
wpłatach



Moi wykładowcy

Lista wykładowców z danymi 
kontaktowymi oraz możliwością 

przejścia do ich planu zajęć 
i terminarza konsultacji



Wybór przedmiotów

Wybór obowiązkowych 
i dodatkowych przedmiotów 

oraz grup zajęciowych



Ankiety

Możliwość wypełniania ankiet, 
w tym na sali wykładowej 

w trakcie zajęć



E-Usługi

Aplikacja sprzężona 
z modułem e-Usług, dzięki czemu 

możliwe jest zarządzanie 
elektronicznym przepływem 

dokumentów z poziomu telefonu



Aktualności

Aktualności studenci 
i wykładowcy pozostają na 

bieżąco z tym, co dzieje się na 
uczelni



Wiadomości

Wiadomości od pracowników 
dziekanatu oraz wykładowców 

zgromadzone na jednym ekranie



Powiadomienia

Powiadomienia wyświetlają się 
w aplikacji, a także na ekranie 

głównym telefonu jako 
powiadomienia push



Ustawienia

Studenci mają możliwość zmiany 
języka, włączenia ułatwień 
dostępu czy personalizacji 

aplikacji pod względem 
graficznym



WCAG 2.0

Aplikacja jest dostosowana do 
standardów dostępności, 

umożliwia m.in. wybór trybu 
wysokiego kontrastu





A N A L I T Y K A

obserwowania
aktywności i zachowań 
a nawet ich predykowanie

Możliwość

Szczególnie przydatne 
dla sponsorów rekrutacji itp.





A N A L I T Y K A

Zalogowania -
kiedy, gdzie 
i w jakim celu?

Monitoring aktywności

aplikacji rekrutującej

Możliwość zrobienia

która "konwertuje" kandydatów 

na studentów



Wdrożenia w 2019/2020 



Aplikacja uczelniana – czy jest tylko kosztem?



•Bannery reklamowe

• Sponsorowane powiadomienia

•Kupony / kody rabatowe

• Zakładki sponsorskie

• Szerszy opis w samej aplikacji



dr Krzysztof Wojewodzic
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www.escola.pl


