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Comarch Egeria Edukacja

Comarch EGERIA EDUKACJA jest zintegrowanym systemem 

informatycznym przeznaczonym do wspomagania zarzą-

dzaniem uczelnią wyższą. Jest produktem nowoczesnym  

i obejmującym szeroki zakres obszarów działalności uczelni.  

Oferowane rozwiązanie dzieli się na dwie części obejmują-

ce dwa kluczowe obszary zarządzania uczelnią, są to:

•  FrontOffice – przeznaczona do obsługi spraw studenc-

kich, naukowych i badawczych,

•  BackOffice – część systemu odpowiedzialna za pracę 

administracji, zarządzanie majątkiem własnym i zaopa-

trzeniem.



3

Ta część systemu kompleksowo steruje i wspomaga procesy 

dydaktyczne i biznesowe w uczelni. Umożliwia obsługę wszyst-

kich stopni studiów oraz spraw naukowych (w tym I, II stop-

nia), doktoranckich, przewodów doktorskich, habilitacyjnych 

oraz profesorskich. Ściśle współpracuje z obszarem admini-

stracyjnym uczelni dostarczając mu pełnych danych o zależ-

nościach i zobowiązaniach poszczególnych studentów, rozli-

czeniu godzin dydaktycznych każdego wykładowcy, przycho-

dach i kosztach poszczególnych kierunków. 

Comarch Egeria Edukacja – FrontOffice - posiada doskonałe 

narzędzia wspomagające planowanie dydaktyki. Umożliwia-

ją one w prosty sposób na łączenie jednych zajęć dla studen-

tów wielu kierunków z uwzględnieniem liczebności grup. Za-

gwarantowane jest przy tym prawidłowe rozliczenie wynagro-

dzeń nauczycieli oraz kosztów dydaktyki. 

System wspiera procesy związane z wdrażaniem Deklaracji 

Bolońskiej, zapewniając dużą elastyczność studiowania. Po-

zwala na indywidualizację programów studiów oraz równo-

ległe studiowanie przez studenta na różnych kierunkach bez 

potrzeby powielania danych osobowych studenta.

Umożliwia tworzenie pełnej dokumentacji studiów, w tym 

suplementów do dyplomu, transkryptów ocen, indek-

su elektronicznego studenta, protokołów, zaświadczeń itp.  

Pozwala na obsługę studentów zagranicznych oraz rozlicze-

nia wielowalutowe.

Charakterystyka techniczna  
i bezpieczeństwo

Oferowane rozwiązanie jest produktem nowoczesnym, opra-

cowanym przy użyciu najnowszej technologii informatycznej. 

Aplikacje systemu są wykonane w technologii internetowej, pra-

cują w środowisku sieciowym i są uruchamiane w standardo-

wej przeglądarce internetowej. Do zarządzania bazą danych  

 

wykorzystano wyłącznie technologię SQL. Zastosowana tech-

nologia umożliwia instalację systemu na różnych serwerach 

w tym: Windows, Linux, Unix oraz jego eksploatację użytkową 

za pomocą systemów operacyjnych Windows lub Linux. Ofero-

wany System umożliwia eksploatację w wielu rozproszonych 

lokalizacjach poprzez przeglądarkę internetową. Obsługa jest 

prosta i przyjazna dla użytkownika końcowego.

Comarch Egeria Edukacja – FrontOffice

Rekrutacja

EGERIA EDUKACJA
moduły, części

FrontOffice

StypendiaCzesne

Planowanie
i rozliczanie

dydaktyki
Dziekanat

Sprawy

Elektroniczna
legitymacja
studencka

Wirtualna
uczelnia

Rysunek 1 Schemat części FrontOffice Comarch Egeria Edukacja
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Moduły

Rekrutacja

Moduł Rekrutacja w sposób kompleksowy wspomaga proce-

sy związane z rekrutacją kandydatów na studia. Obsługuje za-

równo rejestrację internetową kandydatów jak również trady-

cyjną rejestrację danych z teczek. Pozwala zarządzać dowol-

ną ilością naborów na każdy produkt (kierunek, specjalność) 

oraz obsługuje możliwość równoległej rekrutacji na wiele kie-

runków dla jednego kandydata. 

Dziekanat

Moduł Dziekanat wspomaga obsługę studentów i doktorantów 

oraz procesy dydaktyczne realizowane przez daną jednostkę. 

Moduł zapewnia swobodę studiowania zgodnie z Deklaracją 

Bolońską.  Umożliwia tworzenie pełnej dokumentacji studiów, 

w tym: suplementów do dyplomu, transkryptów ocen, indek-

su elektronicznego studenta, protokołów, zaświadczeń itp. 

Rysunek 2 Wybór kierunków/specjalności Rysunek 3 Uzupełnienie ocen (stara i nowa matura)
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Stypendia

Moduł Stypendia wspiera procesy związane z obsługą pomo-

cy finansowej dla studentów, w tym: stypendiów, zapomóg 

itp. Moduł umożliwia ewidencję wniosków, ich automatyczne 

rozpatrzenie na podstawie definiowanych progów i stawek,  

 

 

generowanie i wydruk decyzji oraz sporządzanie list wypłat  

i przelewów na rachunek studenta. Moduł wspiera również ob-

sługę odwołań od decyzji. 

Rysunek 4 Karta studenta

Rysunek 6 Formularz planów studiów

Rysunek 5 Formularz indeksu z ocenami

Rysunek 7 Formularz do układania harmonogramu

Dydaktyka

Moduł Dydaktyka wspomaga procesy  planowania i rozliczania 

zajęć dydaktycznych. Umożliwia planowanie zajęć dla grup stu-

denckich oraz w zakresie przydziału godzin dydaktycznych dla 

wykładowców, określania czy realizacja odbędzie się na pod-

stawie umowy o pracę czy umowy cywilno-prawnej.  System 

daje możliwość łączenia jednych zajęć dla studentów wielu 

kierunków z uwzględnieniem liczebności grup. Moduł ten po-

siada także narzędzia do rozliczenia godzin dydaktycznych  

z uwzględnieniem pensum rozliczeniowego, godzin ponadwy-

miarowych oraz umów cywilno-prawnych. 

Moduł Dydaktyka umożliwia również wcześniejszą rezerwację 

czasu zarówno sali jak i wykładowcy co oznacza, że podczas 

układania harmonogramu w przypadku wystąpienia konfliktu 

będzie on zasygnalizowany. 
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Czesne

Moduł Czesne wspomaga prace związane z obciążaniem stu-

dentów na podstawie umowy cywilno-prawnej oraz obsłu-

gę wpłat zarówno poprzez indywidualne rachunki bankowe 

jak i bezpośrednio w kasie. Moduł obsługuje obciążanie indy-

widualne i zbiorowe, pozwala definiować rabaty, oraz dzie-

lić opłaty na raty.

Elektroniczna Legitymacja

Moduł Elektroniczna Legitymacja umożliwia integrację z sys-

temami obsługi elektronicznych legitymacji studenckich. Stan-

dardowo jest zintegrowany z systemem OPTIcamp firmy OPTe-

am S.A.

System OPTIcamp jest wieloaplikacyjnym i wielobazodano-

wym systemem informatycznym, będącym zespołem apli-

kacji, baz danych, serwisów, urządzeń i procedur wykorzy-

stującym funkcjonalność kart elektronicznych w środowisku 

uczelnianym. Może on obejmować swym zasięgiem studen-

tów i pracowników oraz wybrane struktury Uczelni, integrując 

w jedną funkcjonalną całość różne aplikacje i systemy dzia-

łające w jej ramach.

Sprawy

Moduł Sprawy służy do obsługi różnego rodzaju spraw pro-

wadzonych przez dziekanaty, sekretariaty i inne działy uczel-

ni.  Wspomaga on zarządzanie dokumentami związanymi z 

daną sprawą oraz automatyzuje wykonywanie zmian w ba-

zie danych na skutek decyzji związanych ze sprawą. Studen-

ci zaś za pośrednictwem przeglądarki internetowej mogą śle-

dzić procesy związane z załatwianą sprawą. 

Wydawnictwa

Moduł Wydawnictwa jest przeznaczony do zarządzania wszel-

kiego typu wydawnictwami, w tym: raportami, drukami, zesta-

wieniami. Współpracuje z wieloma serwerami raportów między 

innymi z  iReport, Excel, HTML. Pozwala na definiowanie pa-

rametrów wydruków z uwzględnieniem zapytań do bazy (np. 

wybór wydziału z możliwością zastosowania listy wydziałów 

wg słownika z bazy danych). Umożliwia przypisanie danego 

raportu do wybranych aplikacji i oraz użytkowników. 

Rysunek 8 Formularz do układania harmonogramu

Rysunek 9 Menu wykładowcy – formularz wystawianie ocen

Rysunek 10 Menu studenta – formularz wnioski studenta
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Wirtualna Uczelnia

Wirtualna Uczelnia jest modułem WWW prezentującym dane 

studentów wprowadzone do systemu Dziekanatowego.

Każdy użytkownik modułu otrzymuje własny login i hasło i każ-

dy może (w określonym zakresie) modyfikować własną wizy-

tówkę prezentowaną innym użytkownikom modułu.

W części dotyczącej studenta publikowane są dane dotyczą-

ce toku studiów: 

 plan studiów, 

 harmonogram zajęć w aktualnym semestrze, 

 stan wniosków złożonych do dziekanatu, 

 informacje dotyczące finansów, 

 informacje o ocenach i średnich ocen.

Student może wypełnić skierowane do niego ankiety, przygo-

tować i wydrukować wniosek do dziekanatu, wysłać komuni-

kat do wykładowcy lub do pracownika administracji.

Dostęp do danych studenta wymaga zalogowania się do mo-

dułu.

W części przeznaczonej dla wykładowców istnieje możliwość 

wprowadzenia ocen z przedmiotów, wprowadzenia informacji 

o obecności studentów na zajęciach (wraz z generacją rapor-

tu), wysłania komunikatu do studenta (lub całej grupy studen-

tów), innego wykładowcy lub pracownika administracyjnego. 

Wykładowcy mają również dostęp do informacji o własnym 

harmonogramie zajęć.

Dla osób niezalogowanych dostępna jest tylko część funk-

cjonalności:

 informacje ogólne, 

 ogłoszenia publiczne, 

 opis i plan położenia budynków, 

 kadry uczelni, 

 inne informacje ogólnodostępne.
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