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bu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego UZ 
(Sport na UZ). Mogą się też dowiedzieć o programach mo-
bilności studenckiej działających na naszej uczelni i o tym, 
że w czasie trwania nauki na UZ mogą wyjechać na inną 
uczelnię w kraju czy za granicą i tam pogłębiać swoją wie-
dzę (Mobilność studencka). 

Jak wiadomo, nie samą nauką żyje student, zatem 
w aplikacji jest też  zawarta informacja o tym, gdzie spę-
dzić wolny czas, do jakich klubów studenckich można się 
wybrać i kiedy świętować Bachanalia (Kultura studencka). 
Nie zabrakło Słownika z pojęciami, które na początku drogi 
studenckiej mogą sprawiać kłopoty i być niezrozumiałe.

Póki co, jest to pierwsza wersja aplikacji, skierowana 
przede wszystkim do studentów I roku, choć i starsze rocz-
niki mogą korzystać z jej ułatwień. Na pewno będziemy 
pracować nad kolejną i chętnie wprowadzimy w życie uwa-
gi użytkowników aplikacji.

Bardzo dziękuję za pomoc przy realizacji naszego pomy-
słu, szczególnie Centrum Komputerowemu (dyrektorowi 
- Przemysławowi Baranowskiemu i Łukaszowi Stefanowi-
czowi) oraz tym wszystkim, którzy pomogli nam stworzyć 
poszczególne zakładki. 

Aplikację StudentUZ można pobrać, w zależności od po-
siadanego urządzenia, ze sklepu Google Play lub AppStore.

StudentUZ –  
aplikacja mobilna  
nie tylko dla StUdentów
__ małgorzata Ratajczak-Gulba

Biuro Promocji UZ 

Wakacje w Biurze Promocji UZ 
wcale nie były mniej pracowite 
niż rok akademicki. Naszą ener-
gię skupiliśmy na przygotowaniu 
aplikacji mobilnej dla studentów  
I roku. Kilka lat temu wydawali-
śmy Przewodniki po UZ w wersji 
papierowej. Idąc jednak z duchem 
czasu postanowiliśmy tę wiedzę 
przenieść on-line. I tak też się 
stało. Przygotowaliśmy odpowied-
nie treści, zajęliśmy się oprawą 
graficzną i stworzyliśmy narzę-
dzie pomocne studentom. Dzięki współpracy z pracowni-
kami Centrum Komputerowego udało nam się uruchomić 
aplikację jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego 
(25 września br.) tak, aby ułatwić studentom pierwsze-
go roku poruszanie się w murach uczelni. Jak wiadomo 
student pierwszego roku nie do końca jest zorientowany 
w strukturach uczelni i w tym, co powinien zrobić na po-
czątku swej edukacji. Wszelkie sprawy administracyjne 
stanowią niekiedy trudną do przebycia drogę. Dlatego też 
wyszliśmy naprzeciw ich oczekiwaniom i najważniejsze in-
formacje zawarliśmy w zakładce: O uczelni oraz Pierwsze 
kroki. Ułatwialiśmy także dotarcie do obiektów uniwersy-
teckich. W aplikacji zawarta jest interaktywna mapa wraz 
z opisem budynków, w których odbywają się zajęcia czy 
usytuowanie akademików. Są też informacje dotyczące po-
ruszania się komunikacją miejską między kampusami (Do-
jazd na UZ). Z aplikacji można też pobrać plan zajęć dla 
swojej grupy. Studenci dowiadują się, czym zajmuje się 
Parlament Studencki czy Biuro Karier UZ. Na bieżąco też 
mogą śledzić komunikaty zawarte w studenckim serwisie 
informacyjnym LUZik. W zakładce Biblioteka UZ czeka na 
studentów zachęta do korzystania z księgozbiorów i infor-
macje dotyczące jej pracy. Ci, którzy są zainteresowani 
uprawianiem dyscyplin sportowych mogą zapoznać się 
z ofertą Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klu-
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wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty
składają koleżanki i koledzy Biura Rektora

apL IKacja studentuz


