Instrukcja obsługi platformy
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Strona główna
Strona główna platformy jest dostępna publicznie. Oznacza to, że każdy użytkownik
ma dostęp do jej zasobów bez konieczności rejestracji w celu założenia konta i
logowania się przy kolejnych wizytach. Wygląd i organizację strony głównej
przedstawiono na Rysunku 1.

Rysunek 1. Strona główna platformy „Wybierz Studia”

Stronę główną portalu „Wybierz studia” można podzielić na trzy sekcje:
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Górna sekcja – zawiera cztery podstrony : „Wybierz studia”, „Mapa uczelni”
„Lista Kierunków” „O stronie” i dodatkowo, mechanizm („A AA”) pozwalający
użytkownikowi na zmniejszanie lub powiększanie widoku portalu.



Centralna sekcja – zawiera panel z sześcioma podstawowymi filtrami
wyszukiwania:

„Nazwa

Uczelni”,

„Lokalizacja”,

„Kierunki

Studiów”,

„Przedmioty Maturalne”, „Studia Dzienne i Zaoczne”, „Uczelnie Publiczne i
Niepubliczne”.


Dolna sekcja – zawiera aktualną informację dotyczącą liczby osób, które
odwiedziły portal oraz podstawowe statystyki dotyczące liczby uczelni
wydziałów i kierunków dostępnych na portalu.

Podstrona „Wybierz studia”

Podstrona „Wybierz studia” jest kluczowym miejscem portalu. Po kliknięciu w to
miejsce w centralnym polu strony wyświetla się panel z sześcioma podstawowymi
filtrami wyszukiwania pozwalającymi użytkownikowi na zróżnicowane docieranie do
zbiorczych informacji dotyczących uczelni, kierunków i wydziałów. Jest to również
strona główna wyświetlana zaraz po wejściu na portal.
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Rysunek 2: Podstrona „Wybierz studia”

Podstrona „Mapa uczelni”
Po uruchomieniu tej podstrony dzięki zaimportowaniu interaktywnej aplikacji
„google maps” użytkownik uzyskuje całościowy obraz lokalizacji geograficznych
uczelni wyższych w Polsce. Każdej uczelni przyporządkowany jest czerwony punkt na
mapie, identyfikujący jej aktualną główną siedzibę, oraz punkt niebieski, pokazujący
siedzibę jednostek jej podległych (wydziały, filie) o innym adresie niż siedziba
główna.
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Rysunek 3. Wygląd podstrony „Mapa Uczelni”

Aplikacja „google maps” pozwala również użytkownikowi na korzystanie
z „suwaka” (plus i minus) znajdującego w lewym górnym rogu mapy, który
powiększa bądź zmniejsza skalę widoku mapy . Natomiast do nawigacji po mapie
służy kółko ze strzałkami znajdujące się powyżej suwaka.
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Podstrona „Kierunki Studiów”
Klikniecie na podstronę „Lista Kierunków” spowoduje przeniesienie użytkownika do
miejsca, gdzie za pomocą kilku funkcji będzie miał możliwość łatwego sprawdzenia,
jakie kierunki studiów prowadzone są przez uczelnie w Polsce. W celu zawężenia
listy kierunków można posłużyć się filtrami „Zainteresowania” i „Grupy kierunków”.
(Rysunek 4).

Rysunek 4: Podstrona „Lista Kierunków”
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Podstawowy widok strony „Lista Kierunków” składa się z dwóch pasków
wyszukiwania znajdujących się w opcji „Dostępne kierunki studiów” oraz ulokowanej
w dolnej części strony alfabetycznej listy wszystkich kierunków studiów dostępnych
na portalu „Lista Kierunków”. W związku z tymi dwiema opcjami, użytkownik
posiada bądź możliwość ręcznego przeszukiwania kierunków studiów, bądź też
używając paska wyszukiwania z dostępnymi kategoriami, zdefiniowania i zawężenia
ostatecznych wyników.

Opcja „Lista kierunków”
W pierwszym przypadku, użytkownik może poruszać się po wszystkich kierunkach
studiów dostępnych na portalu. Służy do tego belka nawigacji (wskazana na
Rysunku 4), ułatwiająca przeszukiwanie zasobów. Kiedy użytkownik natrafi na
interesujący go kierunek studiów, np. aktorstwo, jedno kliknięcie na niego
spowoduje przeniesienie do listy wszystkich uczelni, które kształcą na tym kierunku.
Listę tych uczelni pokazuje Rysunek 5.
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Rysunek 5. Przykładowa lista uczelni po wybraniu kierunku „aktorstwo”

Jak widać na Rysunku 5, wyświetlone menu składa się z dwóch głównych sekcji:


Sekcja ulokowana po lewej stronie ekranu zawiera zakładki: „Nazwa uczelni”,
„Lokalizacja”, „Kierunki studiów”, „Studia Dzienne/Zaoczne”, „Uczelnie
Publiczne i Niepubliczne”, „Porównaj zaznaczone uczelnie”, „Wyczyść
wszystkie kategorie”. Ostania z wymienionych służy jedynie wyzerowaniu
kategorii przeszukiwania i umożliwia przejście do strony głównej.
Szczegółowy opis sposobu działania każdego z pozostałych filtrów znajduje
się w dalszej części Instrukcji.
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Sekcja ulokowana po prawej stronie ekranu zawiera listę wszystkich uczelni,
które kształcą na wybranym przez użytkownika kierunku. Na górze
ulokowany jest pasek nawigacji pozwalający na łatwe przeszukiwanie
zasobów.

Kiedy użytkownik kliknie na nazwę danej uczelni, zostanie przeniesiony do jej
głównego menu. Pokazuje to poniższy Rysunek 6.

Rysunek 6. Wygląd menu uczelni na przykładzie Akademii Teatralnej
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Na wyświetlonym menu pod paskiem z nazwą danej uczelni znajdują się dwie
główne sekcje:


Po lewej stronie ekranu rozmieszczone są zakładki takie jak: „O uczelni”,
„Uczelnia w liczbach”, „Kierunki Studiów” „Erasmus”, „Wszystkie kierunki
Kształcenia” i dodatkowo opcje: „Powrót do wyników wyszukiwania” i
„Wybrane kategorie kształcenia”. Pierwsze cztery zostaną opisane w
dalszej części Instrukcji. Jeśli użytkownik kliknie na zakładkę „Wszystkie
kierunki studiów” spowoduje to wyświetlenie wszystkich dostępnych
kierunków studiów na danej uczelni. Z kolei uruchomienie opcji „powrót
do wyników wyszukiwania” spowoduje cofniecie się do listy uczelni
spełniających kryteria danego kierunku.



W prawej części ekranu wyświetlony jest wybrany wcześniej przez
użytkownika kierunek studiów wraz z oceną (w postaci kółka
o określonym kolorze) przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną.
Dodatkowo pokazany jest pasek służący do nawigacji. Kliknięcie na
kierunek spowoduje przeniesienie do okna, w którym wyświetlone
zostaną podstawowe informacje dotyczącego tego kierunku, np. poziom
kształcenia, forma kształcenia, liczba przyjętych osób, liczba kandydatów
ogółem

itd.

Szczegółowy

opis

poszczególnych

zakładek

został

zamieszczony w dalszej części instrukcji.

Opcja „Dostępne kierunki studiów”

Użytkownik ma możliwość przeszukiwania interesujących go uczelni, definiując na
wstępie tylko te, które kształcą na wybranym przez niego wcześniej kierunku. W tym
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celu należy wybrać z listy kierunków znajdujących się w opcji „Dostępne kierunki
studiów” kolejne opcje przeszukiwania (Rysunek 7).

Rysunek 7. Opcja zdefiniowania zakresu przeszukiwanych kierunków studiów

Pierwszy krok polega na wybraniu ogólnego obszaru nauki. Klikając na pasek
„Krok 1: Zainteresowania”, wyświetli się lista różnych obszarów. Po wybraniu
zaproponowanych przez system opcji należy przejść do kroku drugiego i wybrać
konkretny kierunek z wyświetlonej listy na pasku „Krok 2: Grupa kierunków”. Kiedy
użytkownik dokona wyboru na dole ekranu wyświetli się lista z propozycjami
kierunków.
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Aby wyświetlić listę uczelni, należy kliknąć na wybrany kierunek, np. architektura
krajobrazu. Tak jak w poprzednio opisywanym przykładzie użytkownik będzie mógł
zapoznać się z określonymi uczelniami bardziej szczegółowo.

Podstrona „O stronie”

Po kliknięciu na „O stronie” system przeniesie użytkownika na podstronę, gdzie pod
bannerami z logotypami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
wykonawcy strony: Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu
Badawczego, zamieszczone zostały syntetyczne informacje na temat przeznaczenia
platformy i jej podstawowych funkcji. Dzięki temu osoba, która po raz pierwszy
odwiedza platformę, może szybko zorientować się, czy jest zainteresowana
prezentowanymi treściami, a także otrzymać wskazówki dotyczące sposobu
korzystania z prezentowanego narzędzia.
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Filtry wyszukiwania
Filtr „Nazwa uczelni”
Filtr „Nazwa uczelni” pozwala na dokonanie wyboru, wpisując konkretną nazwę
interesującej użytkownika polskiej uczelni. Przycisk „Nazwa uczelni” znajduje się w
lewym górnym rogu, w centralnym panelu na stronie głównej.

Rysunek 8. Lokalizacja zakładki „Nazwa uczelni” na stronie głównej

Po kliknięciu przycisku „Nazwa Uczelni” pojawia się okno wyszukiwarki. Pokazuje to
Rysunek 9. W oknie wyszukiwarki można wpisać pełną nazwę konkretnej uczelni
bądź jej fragment. W drugim przypadku wyszukiwarka sama podpowiada
użytkownikowi, jaką uczelnią wyższą może być zainteresowany, wyświetlając nazwy,
zawierające dane słowo.
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Rysunek 9. Wyszukiwarka filtru „Nazwa Uczelni”

Po wybraniu interesującej użytkownika uczelni należy zatwierdzić wybór klikając
przycisk „Wybierz” bądź nacisnąć „Enter”. Jeśli użytkownik chce wyszukać inną
uczelnię należy wcisnąć przycisk „Wyczyść” i ponownie w pustym pasku
wyszukiwania wpisać nazwę nowej uczelni. W przypadku zatwierdzenia wyboru
system wygeneruje informacje dotyczące jednej wybranej uczelni. Rekord dotyczący
uczelni prezentuje Rysunek 10.
Rysunek 10. Wygląd „menu” uczelni
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Na wyświetlonej stronie pod belką z nazwą uczelni, w lewej części znajduje się menu
z następującymi zakładkami: „O uczelni”, „Uczelnia w liczbach”, „Kierunki studiów”,
„Erasmus”, „Uczelnia o sobie”. Po kliknięciu na wybraną zakładkę w centralnym
panelu strony pojawiają się informacje zgodne z jej tytułem. Szczegółowy opis każdej
z zakładek znajduje się w dalszej części niniejszej Instrukcji.
Aby powrócić na stronę główna należy kliknąć zakładkę „powrót do wyników
wyszukiwania”, a następnie w oknie wyszukiwarki kliknąć przycisk „Wyczyść
wszystkie kategorie”. Spowoduje to zamknięcie okna wyszukiwarki i powrót na
stronę główną.

Wyszukiwarka pozwala również na wyszukanie kilku uczelni naraz. Po wpisaniu
pierwszej nazwy uczelni należy kliknąć zielony krzyżyk znajdujący się obok paska
wyszukiwania (Rysunek 11). Spowoduje to pojawienie się kolejnego paska
wyszukiwania, w którym użytkownik będzie miał możliwość wpisania nazwy kolejnej
uczelni. Wyszukiwarka pozwala na wpisaniu maksymalnie dziewięciu uczelni.
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Rysunek 11. Wygląd wyszukiwarki po wpisaniu nazwy kilku uczelni

Po zdefiniowaniu określonej liczby uczelni użytkownik może zatwierdzić swój wybór,
wciskając przycisk „Wybierz”. Może również zredukować liczbę wpisanych przez
siebie uczelni, wciskając czerwony minus znajdujący się obok nazwy tej uczelni, którą
chce anulować. Z kolei kliknięcie przycisku „Wyczyść” spowoduje anulowanie
wszystkich nazw uczelni i powrót do pustego paska wyszukiwania.
Zatwierdzenie wyboru spowoduje przeniesienie do menu, w którym w prawej części
znajdować się będą wskazane przez użytkownika nazwy uczelni (wraz z logiem
uczelni). Natomiast w lewej części menu znajdować się będą takie działy, jak:
„Nazwa uczelni”, „Lokalizacja”, „Kierunki studiów”, „Studia Dzienne i Zaoczne”,
„Uczelnie Publiczne i Niepubliczne”, „porównaj zaznaczone uczelnie”, „wyczyść
wszystkie kategorie” (Rysunek 12).
W celu wyświetlenia rekordu danej uczelni należy kliknąć na nazwę uczelni. Opis
poszczególnych zakładek pojedynczego rekordu danej uczelni zwarty jest w dalszej
części instrukcji.
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Rysunek 12. Lista wytypowanych uczelni

Aby powrócić na stronę główną do centralnego menu wyszukiwania, użytkownik
musi kliknąć przycisk „wyczyść wszystkie kategorie”.
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Filtr „Lokalizacja”

Filtr „Lokalizacja” służy wyszukiwaniu uczelni poprzez definiowanie miejsca jej
lokalizacji. Z menu na stronie głównej użytkownik może wybrać wyszukiwanie
uczelni po interesującej go lokalizacji. Jedno kliknięcie przenosi użytkownika do filtru
„Lokalizacja” (Rysunek 13).

Rysunek 13. Przejście do filtra „Lokalizacja”

Po wybraniu filtru „Lokalizacja” użytkownik zostanie przeniesiony do menu
wyszukiwarki, która służy do filtrowania bazy uczelni w dwóch opcjach (Rysunek 14).
Pierwsza opcja pozwala na użycie filtru „Wybrane miejsce” (może to być np. miejsce
zamieszkania użytkownika) oraz wskazaniu na suwaku maksymalnej odległości,
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w jakiej może znajdować się potencjalna uczelnia. Druga opcja pozwala na użycie
filtru „Lokalizacja uczelni”.

Rysunek 14. Wybór uczelni po miejscu zamieszkania lub lokalizacji uczelni

Pierwsza opcja: wyszukiwanie uczelni według wybranego miejsca

W pierwszym kroku, w celu użycia filtra należy wpisać nazwę miejscowości
w polu wyszukiwania. Aby odnaleźć interesującą użytkownika miejscowość,
wystarczy wprowadzić pierwszych kilka liter, a system pomoże doprecyzować,
o którą dokładnie miejscowość chodzi. System podpowiada nazwę miejscowości,
gminę oraz województwo.
W drugim kroku należy zaznaczyć odległość potencjalnej uczelni od miejsca
zamieszkania wskazanego w pierwszym kroku. W tym celu należy przesunąć suwak
i wybrać maksymalną, dopuszczalną odległość, w jakiej może znajdować się
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potencjalna uczelnia. Miarą odległości są kilometry (km). Rysunek 15 przedstawia
prosty formularz służący do wprowadzania nazwy wybranego miejsca.

Rysunek 15. Wybór uczelni ze wskazaniem odległości od wybranego przez
użytkownika miejsca

W przypadku wprowadzenia błędnej opcji wyszukiwania użytkownik może odznaczyć
wybraną opcję, ponownie klikając na okienko wyboru, lub rozpocząć wyszukiwanie
na nowo, klikając na przycisk „Wyczyść”.
W celu zatwierdzenia wyboru należy wcisnąć przycisk „Wybierz” lub klawisz „Enter”
– nastąpi przekierowanie do strony startowej gdzie w panelu głównym, obok
zakładki „Lokalizacja”, wskazany będzie wybór dokonany przez użytkownika. Aby
przejść do arkusza wyników, należy wybrać przycisk „Szukaj” znajdujący się
w prawym dolnym rogu głównego panelu (Rysunek 16).
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Rysunek 16. Wybór dokonany przez użytkownika

Arkusz wyników wyszukiwania zawiera wykaz uczelni w sąsiedztwie wprowadzonej
lokalizacji (Rysunek 17). Włączenie filtru „Lokalizacja” zostaje oznaczone
odpowiednim symbolem w kolorze czerwonym.

20

Rysunek 17. Arkusz wyników po wprowadzeniu danych do formularza filtru
„Lokalizacja”

Arkusz wyników umożliwia poznanie większej ilości szczegółowych danych
dotyczących wyselekcjonowanych uczelni. Aby poznać podstawowe informacje
o interesującej użytkownika uczelni, należy wybrać nazwę uczelni. Następuje
wówczas przekierowanie użytkownika do osobnego okna przeglądarki (Rysunek 18).
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Użytkownik ma możliwość zapoznania się z podstawowymi danymi o wybranej przez
siebie uczelni w pięciu sekcjach:


Sekcja O uczelni prezentuje dane podstawowe i teleadresowe oraz pokazuje
lokalizację uczelni w ujęciu graficznym, za pomocą interaktywnej mapy. Zawiera
również wykaz wszystkich nazw wydziałów wybranej uczelni;



Sekcja Uczelnia w liczbach to prezentacja statystyk w podziale na statystyki
kadrowe oraz statystyki studentów.



Sekcja Kierunki studiów to wykaz wszystkich kierunków studiów wybranej
uczelni.



Sekcja Erasmus zawiera podstawowe statystyki kadrowe oraz statystyki
studentów dotyczące udziału w programie Erasmus.



Sekcja Uczelnia o sobie zawiera informacje autopromocyjne, które uczelnia
zamieściła na portalu.
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Rysunek 18. Szczegółowe informacje o wyselekcjonowanej uczelni

Druga opcja: wyszukiwanie uczelni według lokalizacji uczelni

W celu użycia filtru należy podać nazwę lokalizacji uczelni w polu wyszukiwania
(Rysunek 19).
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Rysunek 19. Formularz służący do wprowadzania lokalizacji uczelni

Aby odnaleźć lokalizację uczelni, wystarczy wprowadzić kilka pierwszych liter jej
nazwy, a system podpowie, o którą dokładnie miejscowość chodzi. System wskazuje
na nazwę miejscowości, gminę oraz województwo – jak na Rysunku 20.
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Rysunek 20. Wybór uczelni po filtrze lokalizacja uczelni

W przypadku wprowadzenia błędnej opcji wyszukiwania, użytkownik może
odznaczyć wybraną opcję, ponownie klikając na okienko wyboru, lub rozpocząć
wyszukiwanie na nowo, klikając na przycisk "Wyczyść".
W celu zatwierdzenia wyboru należy wcisnąć przycisk „Wybierz” lub klawisz „Enter”
– nastąpi przekierowanie do strony startowej, gdzie w panelu głównym, obok
zakładki „Lokalizacja”, wskazany będzie wybór dokonany przez użytkownika
(Rysunek 21). Aby przejść do arkusza wyników, należy wybrać przycisk „Szukaj”
znajdujący się w prawym dolnym rogu głównego panelu.
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Rysunek 21. Wybór lokalizacji dokonany przez użytkownika

Arkusz

wyników

wyszukiwania

zawiera

wykaz

uczelni

umiejscowionych

w danej lokalizacji (Rysunek 22). Włączenie filtru „Lokalizacja” zostaje oznaczone
odpowiednim symbolem w kolorze czerwonym.
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Rysunek 22. Arkusz wyników po wprowadzeniu danych do formularza filtru
„Lokalizacja”

Arkusz wyników umożliwia poznanie większej ilości szczegółowych danych
dotyczących wyselekcjonowanych uczelni. Aby poznać podstawowe informacje
o interesującej użytkownika uczelni, należy kliknąć na wybraną nazwę uczelni.
Następuje

przekierowanie

użytkownika

do

osobnego

okna

przeglądarki

(Rysunek 23). Użytkownik ma możliwość zapoznania się z podstawowymi danymi
o wybranej przez siebie uczelni w czterech sekcjach:


Sekcja O uczelni prezentuje podstawowe i teleadresowe dane oraz pokazuje
lokalizację uczelni w ujęciu graficznym za pomocą interaktywnej mapy.
Zawiera również wykaz wszystkich nazw wydziałów wybranej uczelni.
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Sekcja Uczelnia w liczbach to prezentacja statystyk w podziale na statystyki
kadrowe oraz statystyki studentów.



Sekcja Kierunki studiów to wykaz wszystkich kierunków studiów wybranej
uczelni;



Sekcja Erasmus zawiera podstawowe statystyki kadrowe oraz statystyki
studentów dotyczące udziału w programie Erasmus;



Sekcja Uczelnia o sobie zawiera wszystkie informacje autopromocyjne
zamieszczone przez uczelnie.

Rysunek 23. Szczegółowe informacje o wyselekcjonowanej uczelni
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Filtr „Kierunki kształcenia”

Filtr „Kierunki studiów” pozwala użytkownikowi na sprawdzenie, jakie Uczelnie w
Polsce oferują kształcenie na wybranym kierunku studiów. Z menu na stronie
głównej możemy wybrać wyszukiwanie uczelni po interesującym nas kierunku
studiów (Rysunek 24).

Rysunek 24. Filtr „Kierunki studiów”

Po kliknięciu w przycisk „Kierunki studiów” użytkownik zostanie przekierowany do
menu wyszukiwarki. Wyszukiwarka umożliwia odnalezienie interesującego kierunku
studiów (Rysunek 25). Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wybrać jeden z trzech
rodzajów filtru:
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1. Zainteresowania – zakładka pomaga w zawężeniu listy wybieranych
kierunków do konkretnego obszaru zainteresowania.
2. Krok po kroku – zakładka pomaga w zawężeniu listy wybieranych
kierunków na podstawie określenia obszaru, dziedziny i dyscypliny
nauki.
3. Kierunek – zakładka przydatna użytkownikom mającym sprecyzowaną
wiedzę o szukanym kierunku studiów.

Opcja „Zainteresowania”

Pierwszą opcją wyszukiwania, jaką może wybrać użytkownik jest opcja
„Zainteresowania”. Filtr Zainteresowania to wykaz wszystkich rodzajów studiów na
uczelniach w Polsce.
Rysunek 25. Wyszukiwanie przy użyciu opcji „Zainteresowania”
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Aby wyszukać uczelnie, które kształcą w danym obszarze, należy zaznaczyć filtr
Zainteresowania, a następnie rozwinąć alfabetyczną listę ogólnych kategorii
kierunków. Po wybraniu interesującej kategorii, np. architektura i budownictwo,
należy doprecyzować swój wybór, rozwijając listę przyporządkowaną do kategorii
„Grupa kierunków”. Następnie dokonać ostatecznego wyboru z listy „Kierunek
studiów”, spełniających poprzednie kryteria. Pokazuje to Rysunek 26. Istnieje
możliwość zatrzymania wyszukiwania na kroku 1 lub kroku 2. Wtedy wyniki
wyszukiwania będą zawierać wszystkie kierunki przypisane do danego kroku, a
wyszukiwanie będzie mniej szczegółowe.

Rysunek 26. Rozwijana lista kierunków i zatwierdzenie dokonanego wyboru
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Aby wyszukać kolejny kierunek studiów, należy wyczyścić poprzednie wyszukiwanie,
korzystając z przycisku „Wyczyść filtr” na dole strony. Z kolei kliknięcie przycisku
„Wybierz” przekierowuje do głównej strony, gdzie pod nazwą filtru „Kierunki
studiów” wyświetlone zostaną nazwy dokonanych przez użytkownika wskazań
(Rysunek 27).

Rysunek 27. Przykładowy wybór kierunków przez użytkownika
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Aby przejść do wyników wyszukiwania, należy kliknąć przycisk „Szukaj”. Wyświetlone
zostaną wówczas te uczelnie, które spełniają wskazane wcześniej kryteria (Rysunek
28).

Rysunek 28. Lista uczelni spełniających kryteria wybranego kierunku

Po kliknięciu nazwy danej uczelni użytkownik zostanie przekierowany do zakładki,
która zawiera dane uczelni (adres, telefon, www oraz lokalizację na mapie), listę
wszystkich kierunków studiów oraz uczelnię w liczbach (liczbę wykładowców
z danym wykształceniem oraz informacje o liczbie studentów w danym roku
akademickim). Dokładny opis zakresu tych informacji został przedstawiony
w dalszej części instrukcji.
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Opcja „Krok po kroku”

Kolejną dostępną opcją przeszukiwania jest opcja „Krok po Kroku”. Rysunek 29
pokazuje okno wyszukiwania po zaznaczeniu tej opcji.

Rysunek 29. Okno wyszukiwania „Krok po kroku”

Wybierając filtr Krok po kroku, użytkownik może wyszukać kierunki w danym
obszarze nauki, dziedzinie oraz dyscyplinie naukowej. Jest to przeszukiwanie
zaawansowane, dla osób które interesuje bardzo wąska dziedzina wiedzy i nie są
pewne na jakim kierunku studiów będą mogły ją zgłębiać (Rysunek 30).
Przeszukując bazę uczelni – wybierając zakres nauki, a następnie dziedzinę wiedzy –
użytkownik może dojść do bardzo wąskich dyscyplin. Przykładowo, wybierając
obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych można przejść do dziedziny nauk
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rolniczych, a następnie na liście dyscyplin wybrać odpowiedni kierunek, np.
biotechnologię.

Rysunek 30. Wyszukiwanie „Krok po kroku”
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Podobnie jak w przypadku wyszukiwania przez Zainteresowania, istnieje możliwość
poprzestania na wyborze tylko pierwszego lub pierwszego i drugiego kroku. Pozwoli
to na wyszukanie wszystkich kierunków studiów przypisanych do danego obszaru
nauk lub odpowiednio do obszaru i dziedziny nauk.
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Aby wyszukać kolejny kierunek studiów, należy wyczyścić poprzednie wyszukiwanie,
korzystając z przycisku „Wyczyść filtr” na dole strony. Z kolei kliknięcie przycisku
„Wybierz” przekierowuje do głównej strony, gdzie pod nazwą filtru „Kierunki
studiów” wyświetlone zostaną nazwy dokonanych przez użytkownika wskazań.

Rysunek 31. Wybór dokonany przez użytkownika

Po zatwierdzeniu wyboru przyciskiem „Szukaj”, użytkownik zostanie przekierowany
do listy uczelni, na których może studiować kierunki związane z biotechnologią
w kontekście obszaru zaznaczonych nauk (Rysunek 32).
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Rysunek 32. Wynik wyszukiwania z użyciem filtra „Kierunki kształcenia”
(biotechnologia)

Wybrane uczelnie użytkownik może przejrzeć, klikając na nazwę danej uczelni.
Zostanie przekierowany do zakładki, która zawiera dane uczelni (adres, telefon,
www oraz lokalizację na mapie), listę wszystkich kierunków studiów oraz uczelnię
w liczbach (liczbę wykładowców z danym wykształceniem oraz informacje o liczbie
studentów w danym roku akademickim). Jeśli zastosuje jeden z powyższych filtrów,
wykaz uczelni i ich kierunków będzie dotyczył tego zapytania.
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Opcja „Kierunek”

Trzecią opcją wyszukiwania jest opcja „Kierunek”. Widok okna wyszukiwania dla tej
opcji pokazany jest na rysunku 33.

Rysunek 33. Opcja wyszukiwania „Kierunek”

Opcja „Kierunek” to wykaz wszystkich rodzajów studiów na uczelniach
w Polsce. Aby wyszukać uczelnie, które kształcą w danym obszarze, należy zaznaczyć
rodzaj filtru Kierunek, a następnie rozwinąć alfabetyczną listę kierunków, znajdującą
się poniżej. Wyboru można dokonać, wpisując ręcznie nazwę interesującego
kierunku (po wpisaniu pierwszych liter system sam podpowiada, o jaki wybór może
chodzić). Po wybraniu interesującego kierunku, np. filologia polska, użytkownik
wybiera przycisk „Zastosuj filtr” i zostaje przekierowany do listy uczelni, które
oferują wybrany kierunek studiów.
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Rysunek 33. Lista kierunków w opcji wyszukiwania „Kierunek”

Po dokonaniu wyboru, należy kliknąć przycisk „Zamknij”. System wskaże wówczas
menu obrazujące dokonany przez nas wybór.

Rysunek 34. Dokonany wybór przez użytkownika

Jeśli użytkownik chce zmienić wybór, musi kliknąć przycisk „Wyczyść”. Aby
zatwierdzić wybrany kierunek, powinien kliknąć przycisk „Wybierz”. Spowoduje to
przeniesienie do menu głównego, gdzie pod tytułem filtru „Kierunki Studiów”
wskazany będzie wybrany kierunek.
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Rysunek 35. Wybór kierunków studiów

Aby przejść do przeglądania uczelni według dokonanego wyboru, należy kliknąć
przycisk „Szukaj”. Wyświetlona zostanie lista spełniająca wybrane kryteria (Rysunek
36).
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Rysunek 36. Lista uczelni

Wybrane uczelnie użytkownik może przejrzeć, klikając na nazwę danej uczelni.
Zostanie wówczas przekierowany do zakładki, która zawiera dane uczelni (adres,
telefon, www oraz lokalizację na mapie), listę wszystkich kierunków studiów oraz
uczelnię w liczbach (liczbę wykładowców z danym wykształceniem oraz informacje
o liczbie studentów w danym roku akademickim). Jeśli użytkownik zastosuje jeden
z powyższych filtrów, wykaz uczelni i ich kierunków będzie dotyczył tego zapytania.
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Filtr „Dzienne/Zaoczne”

Wybierając przycisk "Dzienne/Zaoczne" w menu wyszukiwania na stronie głównej,
użytkownik ma możliwość przeszukiwania oferty szkół wyższych w Polsce pod
względem trybu studiowania (Rysunek 36).

Rysunek 36. Przejście do filtra „Dzienne/Zaoczne”

Po wybraniu i wciśnięciu przycisku „Szukaj”, użytkownik zostaje przekierowany do
okna wyszukiwania (Rysunek 37) .
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Rysunek 37. Okno wyszukiwania

W tym oknie użytkownik wybiera, jakim trybem studiowania jest zainteresowany.
Może wybrać spośród studiów dziennych oraz studiów zaocznych. W przypadku
zaznaczenia błędnej opcji, użytkownik może ją odznaczyć ponownie klikając na
okienko wyboru, lub rozpocząć wyszukiwanie na nowo, klikając na przycisk
„Wyczyść”. Po wybraniu prawidłowej opcji wyszukiwania, użytkownik klika przycisk
„Wybierz”. Powoduje to przeniesienie do menu głównego, gdzie pod nazwą filtru
„Studia dzienne i zaoczne” widnieje informacja o dokonanym wyborze. Aby
zatwierdzić wybór, należy kliknąć przycisk „Szukaj”. Pokazuje to rysunek 38.
Rysunek 38. Wybór dokonany przez użytkownika
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Po kliknięciu przycisku „Szukaj” użytkownik zostaje przeniesiony do okna
wynikowego, które zawiera rekomendowane dla niego uczelnie, spełniające warunki
wyszukiwania. Aktywne filtry (te, które wykorzystano w wyszukiwaniu) oznaczone są
w menu wyszukiwania (Rysunek 39).

Rysunek 39. Uczelnie wyszukane po zastosowaniu filtru „Dzienne/Zaoczne” (dzienne)

Wybrane uczelnie można przejrzeć, klikając na nazwę danej uczelni. Użytkownik
zostanie przekierowany do zakładki, która zawiera dane uczelni (adres, telefon,
stronę www oraz lokalizację na mapie), listę wszystkich kierunków studiów,
informacje o programie Erasmus oraz uczelnię w liczbach (liczbę wykładowców
z danym wykształceniem oraz informacje o ilości studentów w danym roku
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akademickim). Jeśli zastosuje jeden z powyższych filtrów, wykaz uczelni i ich
kierunków będzie dotyczył jego zapytania.

Filtr „Uczelnie Publiczne i Niepubliczne”

Filtr „Uczelnie publiczne i niepubliczne” pozwala użytkownikowi na przeszukiwanie
uczelni dostępnych w Polsce, dzieląc je na publiczne i niepubliczne (Rysunek 40).

Rysunek 40. Filtr „Uczelnie publiczne i niepubliczne”

Aby uruchomić filtr, należy nacisnąć przycisk „Szukaj”. Spowoduje to przekierowanie
do menu wyszukiwarki (Rysunek 41).
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Rysunek 41. Widok wyszukiwarki

W tym oknie użytkownik wybiera, jaki rodzaj uczelni go interesuje. Może wybrać
spośród uczelni publicznych, uczelni niepublicznych i uczelni kościelnych. Po
wybraniu opcji wyszukiwania, użytkownik klika na przycisk „Wybierz”, co spowoduje
przeniesienie do głównego menu. Wybór dokonany przez użytkownika zaznaczony
jest pod nazwą filtra (Rysunek 42).

Rysunek 42. Wybór użytkownika
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Wciśnięcie przycisku „Szukaj” spowoduje przeniesienie do okna wynikowego, które
zawiera rekomendowane uczelnie, spełniające warunki wyszukiwania (Rysunek 43).
Aktywne filtry (te, które wykorzystano w wyszukiwaniu) oznaczone są w menu
wyszukiwania.

Rysunek 43. Uczelnie wyszukane po zastosowaniu filtru „Rodzaj uczelni”

48

Wybrane uczelnie użytkownik może przejrzeć, klikając na nazwę danej uczelni.
Zostanie wtedy przekierowany do zakładki, która zawiera dane uczelni (adres,
telefon, stronę www oraz lokalizację na mapie), listę wszystkich kierunków studiów,
informacje o programie Erasmus oraz uczelnię w liczbach (liczbę wykładowców wraz
z informacją o stopniach i tytułach oraz informację o liczbie studentów w danym
roku akademickim).

Filtr „Przedmioty maturalne”
Filtr „Przedmioty maturalne” pozwala zorientować się użytkownikowi, na jakich
kierunkach studiów wymagane są określone przedmioty maturalne. Aby
przeprowadzić ten proces weryfikacji, należy najpierw kliknąć na stronie głównej
systemu filtr „Przedmioty maturalne”.
Rysunek 44. Filtr „Przedmioty maturalne”

49

Po dokonaniu tej czynności system przeniesie do strony, na której spośród listy
przedmiotów maturalnych (podzielonych na podstawowe i rozszerzone) użytkownik
będzie mógł wybrać te, które zdawał bądź zamierza zdawać na maturze. Przedstawia
to poniższy rysunek 45.

Rysunek 45. Lista przedmiotów maturalnych
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Aby wybrać przedmiot maturalny, należy kliknąć na kwadrat znajdujący się po lewej
stronie nazwy przedmiotu (użytkownik ma możliwość wskazania maksymalnie
czterech przedmiotów maturalnych). Spowoduje to zaznaczenie przedmiotu
i automatyczne wyświetlenie listy kierunków, na których wymagany jest dany
przedmiot. W przypadku zaznaczenia, np. dwóch przedmiotów (tak, jak na rysunku
45) system wygeneruje oddzielnie dwie listy: jedną dla kierunków, które wymagają
tylko jednego przedmiotu i drugą, dla której wymagane są jednocześnie dwa
przedmioty. Pokazuje to rysunek 46.

Rysunek 46. Kierunki, na których wymagane są określone przedmioty maturalne
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Zakładki z informacjami na temat uczelni

Zakładka „Dane uczelni”
Ekran, który pojawia się po uruchomieniu łącza przy nazwie wybranej uczelni
wyższej, przedstawiony jest na rysunku 47. Te same informacje i wygląd ekranu
zostaną uzyskane po naciśnięciu przycisku „Dane uczelni”, znajdującego się na
szczycie kolumny z lewej strony ekranu.
Rysunek 47. Profil uczelni wyższej
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Na stronie, po uruchomieniu łącza, automatycznie wyświetlane są podstawowe
informacje o jednostce: pełna nazwa uczelni wyższej, jej rodzaj oraz dane
teleadresowe: adres siedziby uczelni, telefony kontaktowe, adres e-mail, adres
oficjalnej strony internetowej uczelni i logo uczelni. Poniżej, po rozwinięciu zakładki
„Mapa- lokalizacja uczelni” (należy kliknąć na zakładkę), znajduje się zdjęcie uczelni,
obrazujące lokalizację jednostki z perspektywy zaktualizowanej mapy z programu
„google maps”, z nazwami ulic w języku polskim.

Rysunek 48. Mapa Lokalizacji uczelni

Natomiast kiedy użytkownik rozwinie zakładkę „Wydziały”, uzyska informację
o wszystkich wydziałach, jakie są dostępne na danej uczelni (Rysunek 49).
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Rysunek 49. Lista wydziałów dostępnych na uczelni

Informacje dotyczące podstawowych danych uczelni oraz mapę lokalizacji uczelni
można zwijać lub rozwijać w zależności od potrzeb użytkownika, klikając na nagłówki
sekcji w kolorze szarym: pasek „Dane podstawowe i tele-adresowe” oraz pasek
„Mapa – lokalizacja uczelni”.
Kiedy użytkownik kliknie na wybrany przez siebie wydział z listy wydziałów
dostępnych na danej uczelni (Rysunek 49) system wygeneruje okno o nazwie „Dane
szczegółowe wydziału” (Rysunek 49b). W oknie tym, użytkownik będzie mógł
zapoznać się z informacjami dotyczącymi:


danych kontaktowych wydziału (adres, strona www, e-mail)

54



liczbie studentów w roku akademickim 2013/14 (liczba studentów
krajowych, liczba studentów obcokrajowców)



oceny Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN)

Rysunek 49b. Lista wydziałów dostępnych na uczelni
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Zakładka „Uczelnia w liczbach”

Po uruchomieniu zakładki „Uczelnia w liczbach” użytkownik uzyskuje możliwość
zapoznania się z podstawowymi informacji na temat interesującej go uczelni
(Rysunek 50). Do podstawowych udostępnionych danych należą: statystyki
z naboru studentów, statystyki dotyczące studentów, statystyki kadrowe.

Rysunek 50. Widok zakładki „Uczelnia w liczbach”
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Ekran przedstawiony na rysunku 50 przedstawia informacje dotyczące danych
statystycznych odnoszących się do zakładki „Nabór studentów w roku akademickim
2013/2013”. Po uruchomieniu tej zakładki pojawiają się informacje dotyczące:


Liczby kandydatów w roku akademickim 2013/2014.



Liczby kandydatów przyjętych w roku akademickim 2013/2014.



Liczby kandydatów nieprzyjętych w roku akademickim 2013/2014.

Po wybraniu zakładki „Studenci w roku akademickim 2013/2014” (Rysunek 51)
użytkownik uzyskuje możliwość sprawdzenia informacji dotyczących statystyk
studentów, tj:


Łącznej liczby studentów krajowych w roku akademickim 2013/2014.



Łącznej liczby studentów-obcokrajowców w roku akademickim 2013/2014.



Relacji liczby studentów w stosunku do kadry w roku akademickim
2013/2014.

57

Rysunek 51. Statystyki studentów

Po uruchomieniu opcji „Kadra w roku akademickim 2013/2014” (Rysunek 52)
użytkownik uzyskuje możliwość zapoznania się z danymi dotyczącymi liczby
pracowników dydaktycznych zatrudnionych na uczelni. Prezentowane są tam
informacje o liczbie pracowników akademickich uczelni w podziale na uzyskane
stopnie i tytuły naukowe, tj.: liczba zatrudnionych w jednostce profesorów,
doktorów habilitowanych, doktorów i magistrów (Rysunek 52).
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Rysunek 52. Profil uczelni wyższej – Uczelnia w liczbach – Statystyki
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Zakładka „Kierunki studiów”
Zakładka „Kierunki studiów” pozwala odnaleźć wszystkie kierunki studiów
oferowane przez daną szkołę wyższą. Nazwy kierunków uruchomionych na uczelni
wyższej są zaprezentowane w kolejności alfabetycznej w kolumnie, po prawej
stronie ekranu.
Listę kierunków dla wybranej przez użytkownika uczelni pokazuje rysunek 53.

Rysunek 53. Profil uczelni wyższej – Kierunki

Po kliknięciu na nazwę danego kierunku zostanie uruchomiony jego opis. Dane te
dotyczą „Informacji w podziale na wydziały” o danym kierunku oraz „Informacji
z naboru w roku akademickim 2013/2014”, a zatem danych dotyczących Wydziału
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uczelni, prowadzącego dany kierunek studiów (Rysunek 54). W tabeli „Informacje
zbiorcze” znajdują się:


nazwa kierunku;



podstawowe formy kształcenia na tym kierunku, jakie proponuje uczelnia
(najczęściej: studia dzienne, studia zaoczne);



stopnie studiów, a zatem etapy nauczania, na których prowadzony jest
kierunek studiów (studia licencjackie – I stopnia, studia magisterskie – II
stopnia, studia jednolite magisterskie oraz studia doktoranckie – III stopnia);



obszar, dziedzina i dyscyplina nauki, w ramach których funkcjonuje ten
kierunek studiów;



ocenie, jaką Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Wydziałowi (a zatem
o stopniach nauczania, do jakich uprawniony jest Wydział: studia licencjackie
– I stopnia, studia magisterskie – II stopnia, studia jednolite magisterskie oraz
studia doktoranckie – III stopnia). Jest ona przydatna zwłaszcza studentom,
którzy planują kontynuować naukę na danym Wydziale na studiach
magisterskich lub doktoranckich;



Liczbie kandydatów ogółem (liczba studentów przyjętych i nieprzyjętych)
w podziale na stopień studiów (licencjackie, magisterskie doktoranckie) oraz
formę kształcenia (studia zaoczne i stacjonarne).
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Rysunek 54. Wygląd tabeli „Dane szczegółowe”
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Zakładka „Erasmus”

Po uruchomieniu zakładki „Erasmus” użytkownik uzyskuje dostęp do podstawowych
danych dotyczących realizowanego na uczelni programu Erasmus (Rysunek 55).

Rysunek 55. Dane dotyczące programu „Erasmus”
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Zakres danych obejmuje w pierwszej kolejności informacje liczbowe, dotyczące
studentów wyjeżdżających za granicę na studia lub praktyki. Aby uzyskać te dane,
należy uruchomić zakładkę „Erasmus dla Studentów” (Rysunek 55).

W celu uzyskanie danych, dotyczących nauczycieli i pracowników uczestniczących w
programie

Erasmus,

należy

kliknąć

podstronę

„Erasmus

dla

nauczycieli

i pracowników” (Rysunek 56). Pozwoli to na uzyskanie danych dotyczących liczby
nauczycieli akademickich wyjeżdżających za granicę w celu prowadzenia zajęć oraz
liczby pracowników wyjeżdzających na szkolenia za granicę.

Rysunek 56. Dane dotyczące nauczycieli i pracowników uczestniczących w programie
Erasmus
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Opcja „porównywanie uczelni”

Ważna funkcją w obrębie portalu jest porównywarka uczelni. Pozwala ona
użytkownikowi na jednoczesne zestawienie kilku uczelni pod kątem różnych
parametrów. Opcja ta jest aktywna, ilekroć użytkownik styka się z listą uczelni,
wytypowanych przez system, zgodnie z przyjętymi kryteriami. Zainicjowanie tego
procesu można przeprowadzić np. po wybraniu filtru „Nazwa uczelni”. Kiedy
użytkownik kliknie na filtr „Nazwa uczelni” zostanie przeniesiony do okna
wyszukiwania (Rysunek 57). W oknie wyszukiwania użytkownik wpisuje nazwę
pierwszej uczelni, a następnie klika zielony krzyżyk, znajdujący się po prawej stronie
od ramki wyszukiwania. Spowoduje to dodanie kolejnego paska wyszukiwania,
w którym należy wpisać nazwę kolejnej uczelni. System pozwala na jednoczesne
porównywanie pięciu uczelni.

Rysunek 57. Okno wyszukiwania po wpisaniu trzech uczelni
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Jeśli użytkownik chce zmienić dokonany wybór, może kliknąć przycisk „Wyczyść”.
Wówczas system skasuje wszystkie wpisane uczelnie. Istnieje również możliwość
skasowania tylko pojedynczego wyboru. W tym celu należy kliknąć czerwony minus,
znajdujący się po prawej stronie paska wyszukiwania. Zatwierdzenie dokonanych
wskazań następuje poprzez kliknięcie przycisku „Wybierz”. Spowoduje to
przeniesienie do głównej strony, gdzie pod nazwą filtru „Nazwa uczelni” widnieją
nazwy wybranych przez użytkownika uczelni (Rysunek 58).

Rysunek 58. Wybór dokonany przez użytkownika

Wciśnięcie przycisku „Szukaj” spowoduje przeniesienie do okna wynikowego, które
zawiera rekomendowane uczelnie, spełniające warunki wyszukiwania. Aktywne filtry
(te, które wykorzystano w wyszukiwaniu) oznaczone są w menu wyszukiwania
(Rysunek 59).
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Rysunek 59. Lista uczelni wytypowanych do porównania

Aby uruchomić opcję porównywarki, należy zaznaczyć uczelnie, które mają być
zestawione. W tym celu należy kliknąć na kwadrat znajdujący się obok nazwy danej
uczelni. Kiedy użytkownik zakończy proces wyboru określonej liczby uczelni, musi
kliknąć na opcje „porównaj zaznaczone uczelnie”, która znajduje się w liście zakładek
po lewej stronie. Spowoduje to przeniesienie do panelu zestawiającego wybrane
uczelnie (Rysunek 60).
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Rysunek 60. Zestawienie trzech uczelni wyższych
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Na rysunku 60 przedstawiono wygląd panelu po wybraniu trzech uczelni. Do
podstawowych dostępnych informacji należą po pierwsze: dane teleadresowe
(nazwa uczelni, logo, lokalizacja, strona www, link do strony rekrutacji). Po drugie,
użytkownik ma możliwość zapoznania się z listą dostępnych kierunków i wydziałów
na danej uczelni. Obok nazwy kierunku i wydziału wskazana jest, w postaci kółka
o określonym kolorze, ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej (każdy kolor odpowiada
innej ocenie parametrycznej przyznanej przez PKA, co zostało przedstawione na
samym dole strony w postaci „legenda - ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej”).
Po trzecie, w panelu widnieją podstawowe dane statystyczne dotyczące ogólnej
liczby kandydatów (liczba kandydatów, liczba przyjętych, liczba nieprzyjętych).

Użytkownik ma możliwość kliknięcia na nazwę uczelni, logo uczelni, wybrany
kierunek, link do strony rekrutacji. W przypadku trzech pierwszych spowoduje to
przeniesienie do bardziej szczegółowych opisów (informacje, jakie znajdują się w
opisie, zostały szczegółowo przedstawione w poprzedniej części instrukcji); jeśli
chodzi o stronę rekrutacji, kliknięcie na link przekieruje użytkownika na zewnątrz do
stronny www danej uczelni.
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