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1. WSTĘP 

Istnieją zasadnicze różnice między informatyzacją firmy a informatyzacją wydziału 

na uczelni. „Klasyczna” informatyzacja zarządzania firmą przebiega w następujących 

etapach: 

 analiza potrzeb. 

 opracowanie założeń systemu. 

 tworzenie systemu. 

 wdrożenie. 

W przypadku jednostki podstawowej uczelni potrzeby są zmienne, nie do końca 

określone, co wynika z szybko zachodzących zmian w szkolnictwie wyższym. Wciąż 

pojawiają się nowe potrzeby, szybko zmienia się organizacja studiów (wdrażanie Pro-

cesu Bolońskiego), ponadto w procesie kształcenia ważną rolę odgrywa czynnik ludzki, 

kontakty mistrz-uczeń, a środowisko akademickie, będące korporacją studentów i na-

uczycieli akademickich, rządzi się swoimi prawami i zwyczajami zdecydowanie odbie-

gającymi od reguł funkcjonowania zakładów przemysłowych. Ponadto instytucje szkol-

nictwa wyższego to złożony system „naczyń połączonych” i przy wyborze rozwiązań 

należy brać pod uwagę szereg czynników zewnętrznych. W konkretnym przypadku 

Wydziału Chemii UJ należy uwzględnić zarówno czynniki instytucjonalne (nowe prawo 

o szkolnictwie wyższym i inne akty legislacyjne, polityka KRASP etc.) jak i czynniki 

specyficzne dla dziedziny, takie jak działania Europejskiej Chemicznej Sieci Tematycz-

nej czy ustalenia dokonywane przez konferencje dziekanów polskich wydziałów che-

micznych. Weźmy pod uwagę np. system punktowy ECTS funkcjonujący na Wydziale 

Chemii UJ. Powinien on być kompatybilny z systemami funkcjonującymi w innych 

jednostkach – ale od razu nasuwa się pytanie: czy ważniejsza jest jego zgodność z sys-

temami innych wydziałów chemicznych w Polsce, czy też powinien on by przede 
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wszystkim zgodny z systemami punktowymi w innych jednostkach UJ? W pierwszym 

przypadku ułatwiona będzie wymiana studentów między wydziałami chemicznymi, 

w drugim – studenci będą mogli szerzej korzystać z oferty macierzystej uczelni, łatwiej 

podejmować studia na drugim kierunku i uprawiać specjalności interdyscyplinarne. 

Ideałem byłaby oczywiście harmonizacja systemów punktowych w całej Polsce, ale jest 

to zadanie niezmiernie trudne i zajmie wiele czasu, a decyzje trzeba podejmować już 

teraz (w związku z przebudową studiów chemicznych związaną z wprowadzeniem 

systemu 3+2 oraz nowymi standardami programowymi). Podobnie rzeczy się mają 

w przypadku rozwiązań informatycznych; można wykorzystywać doświadczenia „brat-

nich wydziałów” tego samego typu. 

 

2. DOŚWIADCZENIA LAT 90 

W roku 1991 rozpoczęto działania mające na celu usprawnienie zarządzania Wy-

działem Chemii UJ przez wprowadzenie nowych technologii informacyjnych. Pierw-

szym etapem było wprowadzenie oprogramowania STUDENT (stworzonego przez 

Centrum Informatyczne Uniwersytetu Warszawskiego) do obsługi toku studiów. 

W kolejnych latach zinformatyzowano finanse (arkusz kalkulacyjny Quattro Pro) 

i utworzono stronę WWW. Modyfikowano również system pocztowy uruchomiony po 

raz pierwszy w roku 1987. 

Równolegle na szczeblu uczelni prowadzone były działania zmierzające do wypra-

cowania ogólnouniwersyteckiej polityki w zakresie informatyzacji. W roku 1992 utwo-

rzono zespół ds. komputeryzacji, a w roku 1993 powołano Rektorską Komisję  

ds. Komputeryzacji. Komisja dzieliła się na 4 podkomisje: 

 ds. zasobów, 

 ds. sieci, 

 ds. informatyzacji bibliotek uczelnianych, 

 ds. komputeryzacji administracji. 

Podkomisja ds. komputeryzacji administracji wiosną 1994 r dokonała analizy stanu 

faktycznego w administracji centralnej UJ (sprzęt, oprogramowanie) i zaproponowała 

szczegółowy program globalnej informatyzacji uczelni. Niestety rozwiązania propono-

wane przez podkomisję nie zostały wdrożone (głównym powodem było nakładanie się 

kompetencji różnych decydentów uczelnianych). Końcowym efektem pracy podkomisji 

było zorganizowanie pierwszej ogólnopolskiej konferencji poświęconej informatyzacji 

administracji uczelnianej (listopad 1995), z udziałem kilkudziesięciu uczelni (rektorzy, 

dyrektorzy administracyjni, pełnomocnicy ds. informatyzacji) i przedstawicieli firm 

komputerowych. W konferencji wzięło udział ok. 100 uczestników, wymieniono się 

doświadczeniami, ale próby jej wykorzystania do podjęcia wspólnych działań środowi-

ska akademickiego w zakresie informatyzacji (elektroniczne forum dyskusyjne, podej-

mowanie wspólnych akcji) nie zakończyły się sukcesem (brak szerszego zainteresowa-

nia). 

 

3. PODEJŚCIE „FACIT” 

Na początku roku 2002 – wobec braku konkretnych działań na szczeblu centralnym 

uczelni – Wydział Chemii UJ podjął decyzję o stworzeniu własnego planu informatyza-

cji zarządzania. Decyzją dziekana powołano kilkuosobowy zespół roboczy, który prze-
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prowadził analizę bieżącego stanu sprzętowego i potrzeb Wydziału w zakresie infor-

matyzacji. Wynikiem prac zespołu było przygotowanie ogólnych założeń rozwoju 

i zarządzania infrastruktury informatycznej Wydziału Chemii UJ, w szczególności prze-

analizowano następujące zagadnienia: 

a) Bieżący stan sprzętowy sieci wydziału. 

b) Strategia zakupów sprzętu i oprogramowania. 

c) Obsługa serwisowa sieci wydziałowych. 

d) Założenia polityki bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej Wydziału 

Chemii UJ. 

e) Propozycja organizacji usług sieciowych w ramach sieci wewnętrznej Wydziału 

Chemii UJ. 

f) Zagadnienia WWW i  konstrukcja zasobów WWW. 

g) Wstępny projekt organizacji sieci Administracji na Wydziale Chemii. 

Prace zespołu określono akronimem FACIT (FACulty Information Technology). 

W języku łacińskim „facit” oznacza „robi, czyni” – nazwa przedsięwzięcia świadczyła 

więc o woli podjęcia konkretnych działań. Wyniki prac zebrano w postaci krótkich 

raportów przedłożonych władzom wydziału [1-5]. 

 

4. WDROŻENIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ 

W oparciu o opracowania przygotowane przez zespół roboczy rozpoczęto systema-

tyczne wdrażanie nowych rozwiązań. 

W odniesieniu do sprzętu przyjęto zasadę oparcia pracy usług sieciowych wydziału 

na kilku tanich serwerach, z których każdy wykonuje jedną, lub co najwyżej kilka 

usług. Było to zerwanie z dotychczasową polityką kumulowania wszystkich usług sie-

ciowych w jednej maszynie o dużej wydajności.  

W przypadku oprogramowania zdecydowano się wykorzystywanie w pierwszej ko-

lejności oprogramowania darmowego (freeware) typu open-source, w następnej kolej-

ności w grę wchodziłyby zakupy oprogramowania typu shareware, dopiero w przypad-

kach gdy jest to absolutnie niezbędne należy rozważać zakupy oprogramowania komer-

cyjnego. 

Jako pierwszoplanowe zadania zreorganizowano system pocztowy Wydziału oraz 

serwis WWW. W przypadku pierwszego z nich obok możliwości dostępu przez „stan-

dardowe” programy klienta poczty wykorzystujące protokoły IMAP i POP3 dodano 

możliwość dostępu do poczty przez przeglądarki internetowe, wykorzystując darmowe 

oprogramowanie SquirrelMail. W przypadku serwisu WWW uległ on radykalnej prze-

budowie. Obok typowych dla takich serwisów informacji o organizacji i pracy wydziału 

na użytek zewnętrzny dodano również szereg funkcji ułatwiających obieg informacji 

bieżącej na użytek wewnętrzny (intranet). W szczególności dotyczy to opracowania 

mechanizmów umieszczania komunikatów zarówno przeznaczonych do użytku ogól-

nego jak i adresowanych do bardzo konkretnych grup odbiorców. Mechanizm ten po-

zwolił m.in. zaoszczędzić sporo papieru, ponieważ nie ma już potrzeby powielania 

biuletynów i rozporządzeń i rozsyłania ich do poszczególnych jednostek wydziału.  

Intranet pozwolił również na uruchomienie mechanizmów do aktualizacji katalogów 

kursów i informatorów wydziałowych na użytek kandydatów na studia. W ramach tego 

systemu opisy nowych kursów i ewentualne modyfikacje opisów kursów już istnieją-
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cych tworzone są przez uprawnione osoby w poszczególnych jednostkach dydaktycz-

nych wydziału i po zaakceptowaniu przez prodziekana ds. studenckich są automatycz-

nie dołączane do bieżącego serwisu WWW wydziału. Podobnie każdy pracownik ma 

możliwość dokonania korekt wybranych informacji dostępnych w serwisie WWW  

(np. numery telefonów, pokoi, godzin konsultacji itp.). Również informacja na temat 

pracy i organizacji poszczególnych jednostek dydaktycznych i badawczych wydziału 

jest na bieżąco modyfikowana przez kierowników tych jednostek lub wydelegowane 

przez nich osoby. 

Wszystkie usługi sieciowe wykorzystują jednolity system autoryzacji oparty na pro-

tokole Kerberos. W ramach zabezpieczenia sieci wydziału przed zagrożeniami ze-

wnętrznymi wprowadzono firewall wydziałowy, natomiast na poszczególnych stacjach 

roboczych pracujących pod kontrolą MS Windows obowiązuje bezwzględny nakaz 

instalowania oprogramowania antywirusowego (obecnie NOD32) zarządzanego cen-

tralnie przez administratora sieci. 

Możliwość zdalnego dostępu do konkretnych maszyn w sieci wydziału wymaga 

szczegółowych uzgodnień z administratorem sieci.  

Uruchomiono również sieciowy system plikowy wykorzystujący oprogramowanie 

OpenAFS.  

Opracowane na Wydziale mechanizmy baz danych katalogów kursów i serwisów 

WWW zostały wykorzystane przez Uniwersytet Jagielloński na szczeblu centralnym 

(elektroniczny katalog kursów administrowany przez Dział Nauczania). Stanowiły one 

również podstawę uruchomionego przez KRASP systemu informacji o angielskoję-

zycznych studiach w Polsce „How to study in Poland”
1
.  

 

5. PLANOWANE DZIAŁANIA 

Najbliższe zadania obejmują m.in.: 

 Kompletną przebudowę dydaktycznej podsieci studenckiej (nowy serwer i 30 

stacji roboczych, nowe oprogramowanie do zajęć dydaktycznych oraz nowe 

usługi, m.in. indywidualne strony WWW studentów). 

 Wymianę i unowocześnienie oprogramowania na głównych serwerach wy-

działu. 

 Opracowanie i wdrożenie automatycznego systemu kopii bezpieczeństwa pod-

stawowych usług sieciowych wydziału. 

 Uruchomienie podsieci administracji wydziału, w szczególności nowego sys-

temu zarządzania finansami wydziału i jego poszczególnych jednostek. 

 Uruchomienie mechanizmów usprawniających gromadzenie dokumentacji na 

użytek sprawozdawczości wydziału, sprzężenie tej bazy z oprogramowaniem 

finansowym. 

 Opracowanie i uruchomienie bazy danych zawierającej postanowienia rady wy-

działu.  

 Opracowanie i uruchomienie bazy danych służącej do kontroli konfiguracji 

sprzętowych i licencji oprogramowania na serwerach stacjach roboczych na te-

renie wydziału. 

                                                           
1 System jest dostępny na stronie http://www.krasp.org.pl  

http://www.krasp.org.pl/
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Realizacja tych zadań będzie sprzężona z ogólnouniwersytecką polityką w zakresie 

informatyzacji – rozwiązania wypracowane przez Wydział Chemii UJ są sui generis 

pilotażem dla innych jednostek UJ. 

Wdrażanie nowych rozwiązań połączone jest z budowaniem nowej „kultury informa-

cyjnej”. Pracownicy nie stosujący się do nowych mechanizmów sami się skazują na 

„wykluczenie informacyjne” (zrezygnowano z rozsyłania większości informacji pocztą 

tradycyjną, różne ważne komunikaty są umieszczane w intranecie). Na wykładowcach 

spoczywa obowiązek aktualizacji kursów przed rozpoczęciem nowego roku akademic-

kiego. W przypadku zajęć do wyboru należy zadeklarować, czy dane zajęcia będą się 

odbywały w nowym roku akademickim (nie są one automatycznie przenoszone).  

 

6. PODSUMOWANIE 

Informatyzacja i zarządzanie informacją na poziomie wydziału/instytutu można przy-

równać do żeglugi między Scyllą rozwiązań cząstkowych, które mogą okażą się nie-

kompatybilne z narzuconymi w przyszłości rozwiązaniami uczelnianymi, a Charybdą 

oczekiwań na rozwiązania globalne. Rozwiązania cząstkowe są stosunkowo łatwe do 

wprowadzenia (jeśli jednostka dysponuje odpowiednimi środkami i infrastrukturą), ale 

trudno jest z nich potem zrezygnować (pracownicy się do nich przyzwyczajają, władze 

jednostki często uważają, że skoro już zainwestowały pieniądze w swoje rozwiązanie, 

to nie opłaca się im przyjmować nowych narzuconych odgórnie standardów). Jak wia-

domo, rozwiązania prowizoryczne są najbardziej trwałe. Z drugiej strony, bierne ocze-

kiwanie na działania władz centralnych (uczelnia, ministerstwo) utrudnia prawidłowe 

funkcjonowanie jednostki, pracownicy nie nabywają też odpowiedniej „kultury infor-

macyjnej”. Polityka „złotego środka”, która przyjął Wydział Chemii UJ, polega na 

wprowadzaniu własnych rozwiązań, które są na tyle elastyczne, że stosunkowo łatwo 

można je dostosować do nowych sytuacji. Rozwiązania te są w maksymalnym stopniu 

oparte o oprogramowanie typu freeware i shareware. Równolegle do wdrażania kolej-

nych elementów systemu FACIT ma miejsce budowa nowej „kultury informacyjnej” 

wśród pracowników wydziału. Zarówno kadra akademicka, jak i administracyjna przy-

zwyczajają się do elektronicznego obiegu informacji i społeczność wydziału będzie 

dobrze przygotowana mentalnie do informatyzacji zarządzania na szczeblu uczelnia-

nym, która nastąpi w najbliższych latach. Już w ubiegłym roku akademickim rozpo-

częto wdrażanie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia i Uniwersyteckiego 

Systemu Obsługi Studentów (USOS); kilkunastoletnie doświadczenia Wydziału Chemii 

w zakresie informatyzacji spraw studenckich okazały się tutaj bardzo przydatne. 
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