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Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji 

 

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji (MUCI) zostało powołane w 2002 roku 

przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich w celu tworzenia, utrzymywania 

i rozwijania systemów informatycznych wspierających zarządzanie uniwersytetami. 

MUCI jest jednostką międzyuczelnianą kierowaną przez 7-osobową Dyrekcję oraz 

19-osobową Radę, w której skład wchodzą przedstawiciele wszystkich uniwersytetów 

– członków MUCI.  

 

W roku 2017 Dyrekcja Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji (MUCI) 

pracowała w składzie: prof. Marek Kręglewski – Dyrektor MUCI, prof. Jan Madey, 

prof. Marek Piotrów, prof. Marek Zaionc, prof. Jacek Winiarski, dr Tomasz 

Wolniewicz, dr Jacek Kalinowski. 

 

Na podstawie pkt. 3.14 oraz pkt. 3.15 Regulaminu MUCI status członków 

stowarzyszonych posiada: w projekcie USOS 39 uczelni, w projekcie System 

Akademickich Biur Karier – 1 uczelnia oraz w projekcie Otwarty System 

Antyplagiatowy – 14 uczelni i Instytut Podstaw Informatyki PAN. Przedstawiciele 

uczelni stowarzyszonych nie są członkami Rady MUCI, jednak korzystają z USOS, 

OSA i SABK na takich samych zasadach jak zwykli członkowie. 

  

Prace MUCI dotyczyły w 2017 roku następujących obszarów: 

1. W projekcie Uniwersytecki System Obsługi Studiów uczestniczą 54 uczelnie. 

W roku 2017 podpisano umowy sublicencyjne z  jednym nowym członkiem 

stowarzyszonym. Projekt prowadzi Komisja ds. USOS pracująca pod 

kierunkiem dr Janiny Mincer-Daszkiewcz z Uniwersytetu Warszawskiego.  

Dla celów projektów MUCI uzyskało status Partnera Oracle, dzięki czemu 29 

uczelni mogło wykupić aktualizacje oprogramowania Oracle ze zniżką 60% 

wynegocjowaną przez MUCI, 2 uczelnie uzyskały nowe licencje Oracle ze 

zniżką 60%, a 2 uczelnie korzystają z licencji Full Use ze zniżką 30%.  

2. W ramach USOS rozwijana jest aplikacja Internetowa Rejestracja Kandydatów 

(IRK), obecnie jej druga wersja IRK2, która może być wykorzystywana przez 

uczelnie niezależnie od USOS. Z kolei aplikacja mobilna została przejęta  

z Uniwersytetu Łódzkiego, poddana gruntownej refaktoryzacji, a udostępniona 

zostanie uczelniom w 2018 r. pod nazwą Mobilny USOS. Pierwsze pilotażowe 

wdrożenie nowej wersji odbyło się na Wydziale MIM UW w styczniu 2018 

roku. 

3. Projekt System Akademickich Biur Karier koordynowany przez mgr Annę 

Bielawie-Osińską z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ma zapewnić 

przesyłanie uwierzytelnionych danych studentów pomiędzy USOS a bazami 

danych Biur Karier oraz synchronizację tych baz w różnych uczelniach. 

Studenci uczelni biorących udział w projekcie mają dostęp do ofert pracy ze 

wszystkich partycypujących uczelni. W projekcie finansowo bierze udział 13 

uczelni – członków MUCI i 1 uczelnia stowarzyszona.  
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4. Zespół pod kierunkiem prof. Marka Kowalskiego z Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prowadził dalsze prace nad projektem 

OSA. W projekcie w 2017 roku uczestniczyło 28 uczelni. OSA jest w pełni 

zintegrowana z kilkoma programami zarządzającymi sprawami studenckimi,  

w tym z USOS. Oznacza to, że z poziomu USOS promotor możne wysłać 

pracę do sprawdzenia przez OSA i raport trafia z powrotem do USOS bez 

konieczności dodatkowego logowania do OSA. Oprócz tego OSA może być 

wykorzystywana jako autonomiczny program do sprawdzania innych prac. 

Szczegółowe wyniki prac zespołu OSA zostały przedstawione na stronie 

osaweb.pl. 

5. MUCI jest członkiem korporacyjnym europejskiej organizacji EUNIS 

(European University Information Systems), gdzie reprezentuje polskie 

uniwersytety zrzeszone w  KRUP. Przedstawicielem MUCI w EUNIS jest prof. 

Jan Madey – członek Dyrekcji MUCI. EUNIS organizuje coroczny Kongres  

(w czasie którego odbywa się Walne Zgromadzenie), a także okresowo 

Konferencje Rektorów. Spotkania te są podstawowym forum wymiany 

informacji o rozwoju systemów informatycznych wspomagających działanie 

uczelni wyższych w Europie. W roku 2017 Kongres odbył się w Münster  

w Niemczech. Dokładniejsze informacje na temat EUNIS są dostępne na 

stronie www.eunis.org. W roku 2018 Kongres odbędzie się we Francji,  

w Paryżu w dniach 6-8 czerwca, a Konferencja Rektorów 26 kwietnia  

w Portugalii, w Porto. 

6. W 2017 roku MUCI uruchomiło nowy projekt poświęcony Elektronicznemu 

Zarządzaniu Dokumentacją. Dzięki umowie podpisanej z Podlaskim Urzędem 

Wojewódzkim, autorem oprogramowania EZD, uczelnie wdrożą EZD, 

równocześnie przystosowując je do swoich potrzeb. Współpraca uczelni 

będzie odbywać się poprzez Centrum Kompetencyjne utworzone  

w Uniwersytecie Gdańskim.  

 

Przychody MUCI pochodzą z rocznych składek ogólnych, rocznych składek na 

projekty USOS, Biuro Karier i OSA oraz składek wstępnych. Wydatki Centrum 

związane są z bieżącą działalnością Biura MUCI oraz rozwijaniem projektów. 

Współpraca wielu uczelni nad wspólnymi projektami pozwala na znaczące obniżenie 

kosztów dla każdej z nich. Rozliczenia finansowe MUCI prowadzone są przez 

Kwesturę UAM. 

 

 

Sprawozdanie sporządził: 

Prof. dr hab. Marek Kręglewski 

Dyrektor Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji 

http://www.eunis.org/

