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Prezentacja Educloud
Łukasz Nowak, Wiceprezes Zarządu PCG Academia

LUMEN 2019: Ścieżka operacyjna (IT Management)
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Partnerzy Merytoryczni Partnerzy Produktowi
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Dlaczego powstał educloud?
- przyczyny wewnętrzne

2017 2019 WZROST

Projekty 8 33 +25

Tabela obrazuje 3 lata rozwoju PCG Academia w Polsce

Partnerzy 1 6 +5

Produkty 2 13 +11
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Dlaczego powstał educloud?
- przyczyny zewnętrzne

▪ Uczelnie chcą kompleksowej usługi

▪ Uczelnie chcą dostępu do innowacji

▪ Uczelnie otwierają się na model usługowy



55

Kompleksowa obsługa 

dydaktyki w szkole wyższej

Elastyczne zarządzanie obiegiem

dokumentacji studenta

Mobilna komunikacja na linii

uczelnia – dydaktycy - studenci

Podejmowanie strategicznych 

decyzji w oparciu o dane

Dotarcie do kandydatów na studia

na etapie szkoły średniej

Kompleksowa obsługa procesu

rekrutacji na studia

Wsparcie studentów w osiąganiu

sukcesu zawodowego

Platforma łącząca studentów

i absolwentów z rynkiem pracy

Kompletne środowisko

kształcenia na odległość

Większa atrakcyjność

kształcenia opartego o Moodle

Dostępność i atrakcyjność

treści e-learningowych

Bezpieczne, elektroniczne

egzaminowanie studentów

NOWOŚĆ
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Kompleksowa 

obsługa dydaktyki 

w uczelni
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Elastyczne zarządzanie 

obiegiem dokumentacji 

studenta

dr Adam Szot, IRSW
Wacław Filak, PCG Academia
godzina: 13:20, mała sala



9

Mobilna 

komunikacja na linii 

administracja –

dydaktycy –

studenci 

dr Krzysztof Wojewodzic, ESCOLA
godzina: 13:00, mała sala
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Podejmowanie 

strategicznych 

decyzji w oparciu 

o dane
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Weryfikacja 

autentyczności dyplomów 

i certyfikatów wydawanych 

przez uczelnie

Paweł Stopczyński, Veriori SA
godzina: 12:40, duża sala
godzina: 15:00, mała sala
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Dotarcie do 

kandydatów na 

studia na etapie 

szkoły średniej
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Kompleksowa 

obsługa procesu 

rekrutacji

na studia
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Wsparcie 

studentów 

w osiąganiu 

sukcesu 

edukacyjnego
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Wprowadzenie 

studentów 

i absolwentów 

na rynek pracy
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Kompletne 

środowisko 

kształcenia

na odległość
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Skokowe 

podniesienie 

atrakcyjności 

kształcenia opartego

o Moodle
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Dostępność

i atrakcyjność treści 

zamieszczanych

na platformach 

e-learningowych

Anna Warda-Ritzen, PCG 
godzina 13:40, mała sala
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Bezpieczne, 

elektroniczne 

egzaminowanie 

studentów

Linda Jerdenius, University of Gothenburg
Truls Bohm, Inspera
godzina: 15:40, mała sala
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Gotowość 
na chmurę

Współpraca 
z dowolnym 
dziekanatem

Nowoczesne 
interfejsy webowe 

i mobilne

Otwartość 
na integrację
poprzez API

Rozwój w ramach 
jednej umowy SLA
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Zapraszamy na nasze stoisko PCG!


