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1. Wprowadzenie 

Niniejszy raport obejmuje zadanie opracowania i wdrożenia przez projekt BCIME systemu 

zarządzania programem nauczania EDUportfolio, w tym jego rozszerzeń i udoskonaleń (nowe funkcje i 

moduły, projektowanie, rozwój, prototypowanie, testowanie i wdrażanie) wykonane w oparciu o wyniki 

analizy potrzeb (opisane w IO1). Finalna wersja systemu została wdrożona we wszystkich instytucjach 

partnerskich i zapewnienia pełną zgodność ze znanymi, zidentyfikowanymi (część wyników projektu 

BCIME podsumowanych w IO2) standardami międzynarodowymi opisującymi programy nauczania 

medycyny i nauk o zdrowiu (podstawowe i dedykowane moduły systemowe). Ponadto zespół 

programistów BCIME uwzględnił wszystkie lokalne wymagania dotyczące procesu wdrażania innowacji 

do programu nauczania określone przez poszczególne instytucje partnerskie podczas projektowania i 

rozwoju internetowego systemu, którego celem jest opracowywaniu programu nauczania, mapowanie i 

jego przegląd (rozszerzone moduły i funkcje systemu). 

2. Platforma zarządzania programem nauczania 

2.1 Projekt i struktura 

Zaprojektowana na obecnym etapie platforma EDUportfolio stanowi zupełnie nowe rozwiązanie i 

została zrealizowana pod kierunkiem Uniwersytetu Masakryka, który pełni wiodącą rolę w wykonaniu 

omawianego rezultatu pracy intelektualnej. Wszystkie instytucje partnerskie uczestniczyły w procesie 

realizacja zadania poprzez swój wkład zarówno w aspekty techniczne, jak i metodyczne. Postanowiono, 

że wykorzystywana będzie jedna platforma dla wszystkich uczelni partnerskich projektu BCIME, gdyż 

zgodzono się, że w świetle planowanej współpracy pomiędzy instytucjami nad analizą i porównaniem 

programów nauczania, jest to bardziej efektywne rozwiązanie, niż działanie kilku niezależnych platform z 

zewnętrznymi modułami i/lub systemami. 

Cały system oparty jest na opisie programu nauczania, który umożliwia zdefiniowanie określonych 

bloków nauczania w sposób parametryczny i przez to ustrukturyzowany (np. dla programu studiów, 

dyscypliny medycznej, kursu, zajęć, efektów uczenia się) zgodnie z międzynarodowymi standardami 

opracowanymi przez organizację MedBiquitous1. 

EDUportfolio to aplikacja internetowa zbudowana z wykorzystaniem nowoczesnego frameworku 

PHP Symfony 4.4 wraz z silnikiem szablonów Twig i biblioteką ORM Doctrine do mapowania obiektów. 

Bazę danych zrealizowano przy pomocy otwartego oprogramowania obiektowo-relacyjnego systemu 

baz danych PostgreSQL. Yarn służył do zarządzania zależnościami frontendu, a Composer służył do 

zarządzania zależnościami zewnętrznych bibliotek od strony backendu. Framework fundacji ZURB 

wykorzystujący biblioteki jQuery, został wykorzystany do opracowania responsywnego frontendu. 

Zasoby są zarządzane za pomocą pochodnej WebPACK, tzw. WebPACK-encore, który wchodzi w skład 

Symfony. Do celu realizacji poszczególnych modułów zastosowano różne biblioteki JavaScript, takie jak 

d3.js, NVD3 i Datatables (interaktywne wizualizacje danych), select2.js, sweetalert2.js, jstree.js i 

featherlight.js (poprawa komfortu pracy użytkowania) [1]. 

                                                           

1 https://www.medbiq.org/ 
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Platforma EDUportfolio bazuje na sprawdzonej metodologii, która wspiera projektantów 

programów nauczania podczas skomplikowanego procesu definiowania efektów uczenia się i zajęć 

poświęconych poszczególnym kursom. EDUportfolio wykorzystuje kilka atrybutów opisowych do 

specyfikacji programu nauczania do postaci ustrukturyzowanej, dostosowanej do przetwarzania danych 

(Tab. 1). 

Tabela. 1 Atrybuty opisowe używane w EDUportfolio. 

Parametry Opis 

Kategoria Poziom programu nauczania, poziom kompetencji, poziom sekwencji 
bloków 

Sposób oceny Sposób oceny wiedzy i umiejętności studentów 

Czas trwania nauczania Liczony w godzinach dydaktycznych 

Rodzaj nauczania Np. wykład, seminarium, praktyka kliniczna, samokształcenie itp. 

Znaczenie Wstępne krótkie wyjaśnienie (dlaczego istnieje dany element w 
programie nauczania, jakie jest jego znaczenie i / lub jak przyczynia się 
do efektów uczenia się) 

Opis Krótkie podsumowanie elementu wraz z celami edukacyjnymi i 
opisem instruktażowym 

Słowa kluczowe Tekst odpowiadający słowom kluczowym z wystandaryzowanego 
formularza 

Istotne terminy Temat umieszczony w strukturze hierarchicznej, umieszczony i 
wyjaśniony w module nauczania 

Materiały do nauki Zalecana literatura lub zasób e-learningowy 

W skład pełnego programu nauczania wchodzą pojedyncze elementy składowe, które reprezentują 

podstawowe jednostki do opracowania w czasie realizacji toku studiów. Tabela 2 zawiera 

podsumowanie głównych elementów składowych programu nauczania stosowanych w EDUportfolio. 

Tabela. 2 Elementy składowe programu nauczania. 

Komponenty element 
składowego 

Przykładowa treść / wartość 

Program nauczania Medycyna / medycyna ogólna (w zależności od kraju partnerskiego) 

Dyscyplina medyczna lub 
nauk o zdrowiu 

Anatomia 

Blok sekwencyjny Kurs, moduł, jednostka, blok, staż 

Zdarzenie Sesja instruktażowa lub oceniająca 

Kompetencja Efekty uczenia się, kompetencje, cele kształcenia, role zawodowe, 
tematy, klasyfikacje (wymierny opis tego, co studenci są w stanie 
wykazać pod względem wiedzy, umiejętności i wartości) 

Wyzwanie dla projektu BCIME polegało na opracowaniu metody wprowadzenia innowacji do 

programów nauczania w dziedzinach sformalizowanych przy użyciu jednoznacznego opisu 

parametrycznego i elementów z koncepcji edukacji opartej na efektach uczenia się. Ogólnie rzecz biorąc, 

takie innowacje zwiększają przejrzystość i spójność środowiska, w którym nauczyciele, koordynatorzy, 

projektanci programów nauczania i kierownicy jednostek uczelniany, a także studenci, pracują na co 

dzień. W takim układzie podstawowe elementy składowe programu nauczania można wprowadzić z 
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perspektywy globalnej w postaci diagramu związków encji. Schemat bazy danych składa się z kilku 

powiązanych ze sobą encji. Do osiągnięcia celów platformy EDUportfolio kluczowe są następujące encje: 

 programme – informacje o całym programie nauczania z powiązaniem do dziedziny, np. 

Medycyna Ogólna, Wydział Lekarski, Uniwersytet Masaryka. EDUportfolio image entity = 

curriculum. 

 medical_discipline – tabela z danymi o dyscyplinach medycznych. W przypadku Uniwersytetu 

Masaryka istnieje około 44 dyscyplin medycznych w medycynie ogólnej. EDUportfolio image 

entity = sequence_block. 

 course – informacje o poszczególnych kursach z powiązaniem do semester i medical_discipline. 

Na przykład medycyna ogólna na Uniwersytecie Masaryka ma około 138 aktywnych kursów. 

EDUportfolio image entity = sequence_block. 

 unit – inaczej mówiąc zajęcia, są częścią kursów (kurs składa się z zajęć). Na przykład program 

nauczania obejmuje ponad 1400 zajęć. EDUportfolio image entity = event. 

 outcome + sentence – tak zwane efekty uczenia się są spodziewanymi kompetencjami każdego 

studenta po ukończeniu poszczególnych zajęć, kursów lub całego programu nauczania. 

EDUportfolio image entity = competency_object. 

 

Rys. 1 Model bazy danych platformy EDUportfolio. 
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2.2 Główna instancja platformy 

Główna instancja EDUportfolio, prowadzona jest w języku angielskim i dostępna pod adresem: 

https://eduportfolio.iba.muni.cz/. Wszyscy partnerzy projektu BCIME korzystają z tej instancji do 

zarządzania swoimi programami nauczania z zakresu anatomii. Gdy na późniejszych etapach zostaną 

wprowadzone metadane (aktywność IO4), programy nauczania poszczególnych instytucji zostaną 

przeanalizowane i porównane. 

 
Rys. 2 Główna instancja EDUportfolio opracowana przez zespół BCIME. 

 
Rys. 3 Ekran startowy dla zalogowanych użytkowników. 

Oprócz głównej instancji platformy EDUportfolio konsorcjum BCIME postanowiło wdrożyć kolejnych 

pięć instancji w lokalnych językach partnerów projektowych. Instancje platformy są dostępne na 

https://eduportfolio.iba.muni.cz/
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potrzeby poszczególnych instytucji partnerskich w celu opisywania i mapowania programów 

uzupełniających dyscyplin projektu BCIME. Wszyscy partnerzy mogą jednak niezależnie zarządzać innymi 

programami nauczania w wybranych przez siebie dyscyplinach lub kursach, korzystając w ten sposób z 

dostarczonej metodologii. 

2.3 Lokalne instancje platformy 

Czeska lokalizacja platformy EDUportfolio służy do zarządzania programem nauczania na 

Uniwersytecie Masaryka i jest dostępna pod adresem https://eduportfolio-mu.iba.muni.cz/. 

 
Rys. 4 Lokalna instancja EDUportfolio dla programu nauczania Uniwersytetu Masaryka zarządzana w 

języku czeskim. 

Niemiecka lokalizacja EDUportfolio służy do zarządzania programem nauczania Uniwersytetu w 

Augsburgu i jest dostępna pod adresem https://eduportfolio-ua.iba.muni.cz/. 

 
Rys. 5 Lokalna instancja EDUportfolio dla programu nauczania Uniwersytetu w Augsburgu zarządzana 

w języku niemieckim. 

https://eduportfolio-mu.iba.muni.cz/
https://eduportfolio-ua.iba.muni.cz/


   

             7 

Polska lokalizacja EDUportfolio służy do zarządzania programem nauczania Uniwersytetu 

Jagiellońskiego i jest dostępna pod adresem https://eduportfolio-ju.iba.muni.cz/. 

 

Rys. 6 Lokalna instancja EDUportfolio dla programu nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego 
zarządzana w języku polskim. 

Rumuńska lokalizacja EDUportfolio służy do zarządzania programem nauczania w Uniwersytecie 

Medycyny i Farmacji w Jassy i jest dostępna pod adresem https://eduportfolio-umf.iba.muni.cz/. 

 

Rys. 7 Lokalna instancja EDUportfolio dla programu Uniwersytetu Medycyny i Farmacji w Jassy 
zarządzana w języku rumuńskim. 

Słowacka lokalizacja EDUportfolio jest używana w programie nauczania Uniwersytetu Pavla Jozefa 

Šafárika w Koszycach i jest dostępna pod https://eduportfolio-upjs.iba.muni.cz/. 

https://eduportfolio-ju.iba.muni.cz/
https://eduportfolio-umf.iba.muni.cz/
https://eduportfolio-upjs.iba.muni.cz/
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Rys. 8 Lokalna instancja EDUportfolio dla programu nauczania Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w 
Koszycach zarządzana w języku słowackim. 

3. Moduły EDUportfolio 

Platforma EDUportfolio składa się z modułów umożliwiających autoryzowanym użytkownikom 

zarządzanie poszczególnymi częściami programu nauczania. Moduły zostały zaprojektowane w taki 

sposób, aby były przejrzyste i łatwe w użyciu, nawet dla początkujących użytkowników, którzy chcą na 

przykład przekształcić swoje obecne podejście do zarządzania programem nauczania realizowane na 

papierze w nowoczesną elektroniczną i ustrukturyzowaną formę ze wszystkimi połączonymi z tym 

zaletami. Poszczególne moduły oferują funkcje wspierające działania zidentyfikowane w procesach 

związanych z zarządzaniem programem nauczania. Lista modułów została częściowo opisana również w 

naszym wcześniej opublikowanym artykule (moduł do opracowywania programów nauczania, moduł do 

przeglądania programów nauczania i moduł do raportowania programów nauczania) [2]. Ponadto 

dodaliśmy informacje o nowo opracowanych i nowo otwartych modułach dla użytkowników wszystkich 

instancji aplikacji EDUportfolio. 

3.1 Moduł administracji 

Administratorzy platformy EDUportfolio mogą zarządzać poszczególnymi kontami użytkowników i 

ich rolami w systemie. Administratorzy tworzą konta i określają role poszczególnych użytkowników. 

Nowi użytkownicy mogą zostać zarejestrowani w EDUportfolio, poprzez wysłanie prośby za 

pośrednictwem opcji logowania znajdującej się na ekranie głównym platformy. Role użytkowników 

zostały również opisane w naszym wcześniej opublikowanym artykule [2]. 

Rola użytkownika jest ważnym atrybutem każdego uwierzytelnionego użytkownika na platformie. 

Bezpośrednio po zakończonym procesie uwierzytelnienia użytkownika następuje proces autoryzacji i 

powiązana jest z nim co najmniej jedna rola. Role przypisywane są w zależności od funkcji pełnionej w 

środowisku akademickim. W niektórych przypadkach role są przypisywane automatycznie (na przykład 
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role studentów), podczas gdy inne role muszą być wyraźnie przypisane na podstawie decyzji władz 

uczelni (np. koordynator przedmiotu). Zakres ról użytkowników można dowolnie rozszerzać. W 

przypadku nowych wyspecjalizowanych modułów funkcje można przypisać do istniejących ról 

użytkowników lub utworzyć nowe role. W EDUportfolio istnieją obecnie cztery różne role użytkowników: 

• Administrator - osoba upoważniona do zarządzania systemem i jego podstawowymi funkcjami. 

Użytkownicy w tej roli mają za zadanie zarządzanie użytkownikami (tworzenie kont, 

aktywowanie kont, przypisywanie ról na podstawie decyzji osób zarządzających i ewentualnie 

usuwanie nieaktywnych użytkowników) oraz zarządzanie wysokopoziomowymi elementami 

składowych programu nauczania - programami studiów, dyscyplinami medycznymi i 

przedmiotami. Innymi czynnościami przypisanymi do tej roli może być sprawdzanie ciągłości 

działania platformy i praca z modułem raportowania.  

• Student - osoba upoważniona do przeglądania i wyszukiwania treści ukończonych części opisu 

programu nauczania. Studenci reprezentują największą grupę użytkowników. Korzystając z 

przeglądarki programów nauczania, studenci mogą przeglądać szczegółowe informacje o 

zajęciach prowadzonych przez ich nauczycieli. W systemie zawarte są informacje o etapie 

edukacji danego studenta, a bazując na rekomendowanej ścieżce edukacyjnej, studenci zostają 

poinformowani o treściach edukacyjnych, które są dla nich istotne. Autentykacja studenta może 

również odbyć się na bazie uniwersyteckiego systemu informacyjnego, np. Uniwersytet 

Masaryka korzysta z własnego dziekanatowego systemu informacyjnego, który służy jako 

narzędzie weryfikacji tożsamości. 

• Nauczyciel - osoba upoważniona do przeglądania i wyszukiwania treści przynależnego jej opisu 

programu nauczania (części ukończone i nieukończone). Nauczyciele mogą sprawdzać program 

nauczania w systemie. Dostęp do struktury przedmiotów, poszczególnych zajęć i innych 

elementów składowych programu pomaga im w ogólnej orientacji w programie i w 

identyfikowaniu jego niedociągnięć. 

• Projektant programu nauczania (nauczyciel planujący program nauczania) - osoba upoważniona 

do przeglądania i wyszukiwania treści przynależnego programu nauczania oraz do projektowania 

własnej części programu nauczania (projektanci programów nauczania oraz koordynatorzy 

poszczególnych kursów). Użytkownik z tą rolą może tworzyć i modyfikować elementy składowe 

programu nauczania na najniższym poziomie zajęć i efektów uczenia się (kompetencji). 

Poszczególne zajęcia i efekty uczenia się są najliczniejszymi grupami elementów składowych 

programu, i tradycyjnie najszersza grupa nauczycieli na uczelni/wydziale jest zaangażowana w 

proces ich tworzenia. Osoby te mogą przeglądnąć zajęcia i efekty uczenia się utworzone przez 

innych nauczycieli i wykorzystywać opisane efekty uczenia się na potrzeby swoich zajęciach. 
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Rys. 9 Moduł administracji użytkownikami. 

Zwykli użytkownicy mogą również korzystać z modułu administracji, ponieważ każdy użytkownik 

może tam edytować i modyfikować swoje dane identyfikacyjne. Moduł ten oferuje ponadto możliwość 

zmiany hasła na wypadek, gdyby użytkownik miał taką potrzebę. Jeśli użytkownik zapomni hasło, może 

wysłać prośbę o zresetowanie go za pomocą opcji na stronie logowania. Nowe hasło zostanie 

wygenerowane i automatycznie wysłane na adres e-mail użytkownika. 

 
Rys. 10 Ekran profilu użytkownika. 
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3.2 Moduły rozwoju programu nauczania 

Najważniejszymi modułami dotyczącymi nie tylko celów projektu BCIME, ale także procesów 

związanych z projektowaniem programu nauczania i procedurami mapowania, które są opracowywane z 

myślą o spełnieniu wymagań szerokiej gamy instytucji edukacyjnych, są moduły rozwoju programu 

nauczania. Moduły te są pogrupowane w opcji Zarządzanie treścią w menu głównym EDUportfolio i 

pozwalają użytkownikom z rolami projektantów programu nauczania (zazwyczaj nauczyciele i 

koordynatorzy poszczególnych kursów) lub rolami administratorów przeglądać i edytować zawartość 

programu nauczania. 

 
Rys. 11 Moduły rozwoju programu nauczania. 

Funkcje zarządzania treścią (moduły rozwoju programu nauczania) odgórnie porządkują dostępne 

opcje tj. pokazują ogólne części programu nauczania jako pierwsze (kierunek studiów), a następnie 

podążają w dół w opisie poszczególnych elementów (np. szczegółowe efekty uczenia się z 

poszczególnych zajęć). Dostępne są następujące widoki pozwalające na edycję wszystkich elementów 

składowych programu nauczania: 

• kierunki studiów - lista programów nauczania dostępnych w danej instytucji edukacyjnej  

• dyscypliny medyczne - dyscypliny medyczne nauczane w ramach danego programu nauczania 

• przedmioty - kursy (obowiązkowe, fakultatywne) prowadzone w ramach dyscypliny i oferowane 

studentom poszczególnych kierunków studiów  

• zajęcia - składowe poszczególnych przedmiotów (wykłady, seminaria, ćwiczenia praktyczne itp.)  

• efekty uczenia się - kompetencje studentów po ukończeniu określonych zajęć, przedmiotów lub 

całego programu nauczania 

• materiały do nauki - informacje o istotnych zasobach edukacyjnych (np. książki, podręcznik, 

edukacyjne strony internetowe i atlasy, filmy wideo, prezentacje i animacje, zdjęcia pochodzące 
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z omawianych przypadków klinicznych, kursy e-learningowe (w systemie zarządzania treścią 

edukacyjną, LMS) itp.), które można powiązać z istniejącymi elementami programu nauczania 

(zajęciami i efektami uczenia się) 

 
Rys. 12 Internetowe formularze do opracowania programu nauczania. 

Wyżej wymienione moduły zarządzania treścią stanowią interaktywne formularze internetowe, za 

pomocą których użytkownicy (projektanci programów nauczania) mogą wygodnie wprowadzać 

wszystkie wymagane informacje dla poszczególnych elementów składowych i łączyć je ze sobą. W 

przypadku poszczególnych elementów składowych programu nauczania można ustalić, czy blok jest już 

ukończony, czy jest to jedynie jego szkic, który wciąż jest w opracowaniu (studenci widzą tylko 

ukończone bloki). Wizualizacja za pomocą wykresu słupkowego pozwala na wzgląd w strukturę całego 

programu nauczania, pozwalając w ten sposób ocenić jego rozmiary mierzone za pomocą liczby 

elementów składowych. 

3.3 Moduł przeglądania programu nauczania 

Podstawową funkcjonalność platformy EDUportfolio stanowi moduł przeglądania programu 

nauczania i poszczególnych jego ukończonych elementów. Jest on dostępny dla wszystkich 
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użytkowników po zalogowaniu się do systemu. Aplikacja EDUportfolio została opracowana z myślą o 

projektantach programów nauczania (jak opisano w poprzedniej sekcji), ale także dla użytkowników 

treści programów nauczania (uczących się). Ponieważ większość użytkowników systemu to studenci, 

przeznaczona dla nich funkcja wyszukiwania jest dostępna bezpośrednio na głównej stronie platformy 

EDUportfolio (Rys. 3), która jest zawsze wyświetlana po udanym zalogowaniu do systemu. Sam moduł 

przeglądania programu nauczania jest również dostępny w opcjach menu głównego. 

 
Rys. 13 Moduł przeglądarki programu nauczania. 

Po wprowadzeniu wyszukiwanej frazy (dowolny pożądany ciąg słów lub słowa kluczowe), 

użytkownik może odnaleźć odpowiednie wyniki w postaci szczegółów dotyczących poszczególnych zajęć. 

Wyszukiwarka używa bibliotekę programistyczną Majka, czyli analizator oraz metodologiczne podejście 

bazujące na regułach analizy morfologicznej języka naturalnego opisane bardziej szczegółowo w naszym 

wcześniejszym artykule [3]. 

Wyniki zwracane są w postaci uporządkowanej zgodnie z trafnością dopasowania wyszukiwanego 

wyrażenia poczynając od najlepiej, a kończąc na najgorzej dopasowanych trafieniach. Funkcja 

wyszukiwania wykorzystuje kilka atrybutów przypisanych do zajęć, a także do innych powiązanych 

elementów składowych programu nauczania. Poniższy rysunek pokazuje wyniki wyszukiwania terminu 

„anatomy”. Każdy istotny wynik trafienia składa się z: 

• tematu zajęć (który użytkownik można otworzyć, żeby zobaczyć opis zajęć), 

• informacji o kierunku studiów, 

• informacji o przedmiocie, do którego przynależą zajęcia (użytkownik może użyć odpowiedniego 

odsyłacza, aby zobaczyć pełną listę zajęć powiązanych z tym przedmiotem), 

• formy i zakresu  nauczania oraz  

• słów kluczowych przypisanych do danych zajęć. 
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Rys. 14 Lista wyników wyszukiwania w przeglądarce programów nauczania. 

Jeśli lista wyników wyszukiwania zawiera zbyt wiele trafień, wtedy można wykorzystać zestaw 

interaktywnych filtrów celem dokonania lepszej ich selekcji zgodnie z potrzebami użytkownika. 

Interaktywne filtry obejmują pola działu medycyny, dyscypliny medycznej, przedmiotu, semestru, formy 

nauczania, wymiaru czasowego i formy oceny. W przyszłości planujemy również wdrożyć funkcję 

rekomendacji istotnych treści na podstawie informacji ustalonych dla konkretnego użytkownika. Ta 

funkcja nie została wyspecyfikowana w oczekiwaniach użytkowników, ani nie była planowana w 

projekcie BCIME, ale sugerujemy, że będzie bardzo przydatna, szczególnie wtedy, gdy system 

EDUportfolio zacznie być powszechnie stosowany. 

3.4 Moduł do przeglądania materiałów do nauki 

Pochodząca z analizy potrzeb IO1 początkowa lista wymagań projektantów programów nauczania 

względem systemu EDUportfolio, która koncentruje się na umożliwieniu użytkownikom przeglądanie 

treści programu nauczania, została poszerzona o funkcję wyszukiwania zalecanych materiałów do nauki. 

Moduł ten (rys. 15) został dodany do systemu w celu rozszerzenia jego możliwości przeglądania treści, 

aby dać studentom sposobność odnalezienia potrzebnej literatury naukowej bezpośrednio w opisie 

programu nauczania i/lub możliwość przekierowania do kursów e-learningowych lub innych materiałów 

multimedialnych za pośrednictwem osadzonych w systemie hiperłączy. Użytkownicy mogą przeglądać 

opisy książek i multimediów, a wyniki są zwracane uporządkowane zgodnie z trafnością dopasowania 

wyszukiwanej frazy. Ponadto istnieje zestaw interaktywnych filtrów służących do wybierania 

konkretnego kierunku studiów, przedmiotu lub semestru, filtry te można wykorzystać do udoskonalenia 

trafności wyszukiwania, którymi jest zainteresowany użytkownik (Rys. 16). Podobnie jak przeglądarka 

programu nauczania, moduł ten jest dostępny dla wszystkich zalogowanych użytkowników z poziomu 

strony głównej systemu EDUportfolio (Rys. 3). 
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Rys. 15 Moduł przeglądarki materiałów do nauki. 

 

Rys. 16 Lista wyników w przeglądarce materiałów do nauki. 
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3.5 Moduł raportowania programu nauczania 

Raportowanie programu nauczania to niezależny moduł, który pozwala użytkownikom analizować 

zespolone statystyki dotyczące procesu nauczania. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych 

modułów EDUportfolio, link do modułu raportowania programu nauczania z indywidualnymi raportami 

podsumowującymi można znaleźć w opcjach głównego menu. 

 

Rys. 17 Moduł raportowania programu nauczania. 

Moduły raportu podsumowującego zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić użytkownikom 

sprawdzenie: 

• zestawienia opracowywanych zajęć 

• zestawienia opracowywanych efektów uczenia się 

• zestawienia formularzy oceny efektów uczenia się 

• zestawienia zakresu nauczania  

• liczby efektów uczenia się i odsyłaczy do zajęć przypisanych poszczególnym przedmiotom 

• liczby efektów uczenia się przypisanych do zajęć 

Każdy z powyższych modułów raportu składa się z dwóch interaktywnych części: (i) panelu 

filtrowania, (ii) okna wizualizacji. Na poniższym rysunku pokazano przykład modułu do przeglądu 

opracowanych zajęć. 
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Rys. 18 Moduł raportowania dla opracowywanych zajęć. 

Panel filtrowania pozwala użytkownikom filtrować dane wejściowe (w sytuacji, gdy występuje taka 

potrzeba) na podstawie wybranego kierunku studiów, działu, dyscyplin medycznych, kursów, semestru 

i/lub metod nauczania oraz decydować, pokazać lub ukryć puste kategorie. Poszczególne składowe 

filtrów są wyświetlone lub ukryte, w zależności od typu wybranego raportu. We wszystkich filtrach 

można również wyzerować wszystkie wcześniej ustawione preferencje za pomocą przycisku „resetuj 

filtry”. Wizualizacja za pomocą wykresu słupkowego stanowi graficzny przegląd wybranych części 

programu nauczania (zajęcia, efekty uczenia się, formy oceny, zakres nauczania, powiązania między 

elementami programu nauczania) i pozwala przedstawić poziom opracowania programu studiów. Sama 

wizualizacja jest pionowym lub poziomym wielopunktowym wykresem zbudowanym przy użyciu 

biblioteki JavaScript NVD3 służącej do tworzenia interaktywnych wizualizacji internetowych. 

3.6 Moduł publikacji 

Działalność zespołu deweloperskiego systemu EDUportfolio oraz postępy we wdrażaniu 

poszczególnych funkcji oraz właściwości platformy są stale dyskutowane przez konsorcjum BCIME i 

prezentowane szerokiej społeczności naukowej oraz opinii publicznej. Takie działania związane z 

dzieleniem się wiedzą obejmują rozpowszechnianie wyników projektu BCIME na krajowych i 

międzynarodowych konferencjach oraz publikację artykułów w czasopismach naukowych w dziedzinie 

edukacji i informatyki. Moduł publikacji2 to otwarty moduł do przeglądu wszystkich naszych publikacji, 

                                                           

2 https://eduportfolio.iba.muni.cz/publication 
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które dotyczą dziedziny opracowywania i mapowania programów nauczania. Dostęp do modułu 

publikacji można uzyskać bezpośrednio ze strony głównej EDUportfolio (Rys. 2) oraz ze witryny 

internetowej projektu BCIME3. W ten sposób staramy się dotrzeć do jak najszerszego grona wśród grup 

potencjalnych odbiorców. 

 

Rys. 19 Moduł do przeglądu publikacji. 

4. Prototypowanie i testowanie 

Podczas fazy rozwoju platformy EDUportfolio położono również nacisk na testowanie 

funkcjonalności jej wszystkich elementów (było to realizowane w IO3 i równolegle w IO6). Testy 

przeprowadzono na dwóch głównych etapach. Po pierwsze, platforma została wypełniona symulowaną 

treścią, aby określić dostępność i funkcjonalność wszystkich elementów. Takie podejście okazało się 

przydatne, ponieważ pomogło ujawnić wiele błędów i niedoskonałości, które zostały naprawione przed 

wypełnieniem platformy właściwą treścią. Przetestowano również wszystkie moduły i rejestry, zarówno 

pod względem funkcjonalności, jak i wyglądu. Platforma została przetestowana na wielu urządzeniach i 

przeglądarkach. Zgłaszane błędy i problemy z kompatybilnością pomiędzy urządzeniami zostały w dużej 

mierze już usunięte. Pozostałe, które zostały zidentyfikowane na przykład przez użytkowników lub 

                                                           

3 http://bcime.upjs.sk 
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zautomatyzowane testy eksploracyjne IO6, są rejestrowane i przetwarzane w sposób ciągły, w 

momencie ich wykrycia, w celu ich rozwiązania i poprawienia tak szybko, jak to możliwe. Po drugie, 

platforma EDUportfolio i jej funkcjonalność jest testowana i weryfikowana w sposób ciągły, np. podczas 

właściwej pracy, w czasie opisywania faktycznych treści i tworzeniu metadanych w wybranych 

dyscyplinach nauczania (np. W IO4). Wszystkie instancje były powtórnie testowane po wdrożeniu korekt 

ujętych w realizowanym dzienniku zmian (patrz załącznik) – sprawdzanie punkt po punkcie – a 

odnalezione usterki została przekazane zespołowi programistów jako informacja zwrotna w ramach 

realizacji zadania IO6. 

5. Wniosek 

Celem niniejszego pakietu pracy było opracowanie zgodnego ze standardami systemu zarządzania 

programem nauczania i wdrożenie go we wszystkich instytucjach partnerskich. W oparciu o wyniki IO1 i 

IO2 zespół deweloperski zrealizował wszystkie zidentyfikowane wymagania w postaci modułów, które 

oferują projektantom programów nauczania możliwość mapowania i wizualizacji ich programów 

nauczania. Dzięki funkcjonalności przeszukiwania programów nauczania i materiałów do nauki, studenci 

mogą z łatwością korzystać z poszczególnych elementów składowych programu nauczania. Opracowana 

platforma nosi nazwę EDUportfolio i została zaprojektowana w sposób umożliwiający jej dalszy rozwój i 

rozszerzenia. Wszystkie znane i zidentyfikowane błędy funkcjonalne lub niedoskonałości estetyczne 

zostały skorygowane zgodnie z prośbą pracowników technicznych (IO3), a także użytkowników 

końcowych za pomocą testów akceptacji (IO6). Zespół programistów nadal kontynuuje ulepszanie 

platformy, która jest obecnie w użyciu, a niektóre nowe problemy mogą zostać zidentyfikowane np. 

podczas wprowadzania metadanych w ramach zadania IO4. 
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BCIME EDUportfolio changelog 

6. 12. 2019 

 Platform-relevant publications updated (https://eduportfolio.iba.muni.cz/publication) 

 Changes and fixes in translations 

 Feature for linking learning outcomes to other building blocks (programme, courses, 

learning units) from learning outcome’s edit mode. It is last section in already created 

learning outcome (not the new one). 

o Translation needed bellow. 

 Feature for editing access control list in all building blocks of curriculum (programme, 

medical disciplines, courses, learning units, learning outcomes). Thanks to the green button 

“access” the creators and administrators are able to add edit rights to other teachers-

designers. 

o Translation needed bellow. 

 Custom users’ notification about newly registered user to the platform. 

o Translation needed bellow. 

o List of notified users needed (send via email). 

 “My entries”: in the side panel is clickable “my entries” text. This leads to the listing of 

those building blocks which are created by me. 

 Small UI changes and fixes: 

o Default user avatar with logo of your institution. 

o No sorting by action column in data tables. 

o Progress bar fix. 

o More entries in data tables (25, 50, 100, 200). 

 

email_registration_message_4: "A new user has just been created" 

 

learning_bound_programs: "linked study programmes" 

learning_bound_courses: "linked courses" 

learning_bound_units: "linked learning units" 

learning_bound_mustBeFinished_notice: "Learning outcomes must be completed 

for this functionality." 

learning_bound_reload_notice: "Changing the type will delete existing bound 

units. Are you sure about this step?" 

 

access: 

  label: "access" 

  text: "users with edit rights" 

  

https://eduportfolio.iba.muni.cz/publication
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BCIME EDUportfolio changelog 

24. 1. 2020 

 DE, SK, CZ, EN translations added from last release. 

 Long load actions button added. Save / Save and leave / Delete buttons. 

 Feature for learning units’ ordering in the context of course. Through course edit page 

available only. Drag and drop style. 

 English MeSH 2019 added to several instances of EDUportfolio (central, DE, RO, PL). SK and 

CZ have Czech translation from previous times. 

 Platform core updated (Symfony 4.4) with available security fixes to November 2023. 

 Fixes and optimization of significant terms editing workflow. 

 Change of look of significant terms’ listing in detail of learning unit. 

 Possibility change sentence order of learning outcome to German-like style (active verb at 

the end of sentence). Activated in DE instance. 

 Reporting module enabled (https://dev-simuportfolio.iba.muni.cz/reporting/summary-

report/). Available reports: 

o Overview of learning units' elaboration 

o Overview of learning outcomes' elaboration 

o Overview of learning outcomes' assessment forms 

o Overview of teaching range 

o Numbers of outcomes' and learning units' links to courses 

o Numbers of learning outcomes' links to learning units 

 I send you link to the OPTIMED Reporting (our older platform). It could be inspiration for 

you, how can look advanced reporting above described curricula. If have idea how to do 

something similar in BCIME project, write Martin and consult it with him. 

o https://opti.med.muni.cz/en/reporting/web/ 

To translate (if you find some translation from the past which is not correct, just report it): 

##Learning units oredring 

form_builder_add_element: "add new item" 

form_builder_remove_element: "remove item" 

 

form_builder_no_elements: "no items" 

form_builder_enter_more_characters: "type more characters" 

form_builder_move_element: "sort item" 

 

##Significant terms 

button_rename: "rename" 

learning_unit_new_keyword: "new term" 

learning_unit_new_keyword_root: "new term of the root level" 

 

https://dev-simuportfolio.iba.muni.cz/reporting/summary-report/
https://dev-simuportfolio.iba.muni.cz/reporting/summary-report/
https://opti.med.muni.cz/en/reporting/web/
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##Reporting 

reporting_sr: "summary reports" 

reporting_sr_finished_units: "overview of learning units' elaboration" 

reporting_sr_finished_outcomes: "overview of learning outcomes' elaboration" 

reporting_sr_assessment_forms: "overview of learning outcomes' assessment 

forms" 

reporting_sr_range_of_teaching: "overview of teaching range" 

reporting_sr_links_to_course: "numbers of outcomes' and learning units' links 

to courses" 

reporting_sr_links_to_learning_unit: "numbers of learning outcomes' links to 

learning units" 

reporting_unit_count: "count of learning units" 

reporting_outcome_count: "count of learning outcomes" 

reporting_zero_values: "zero values" 

reporting_show_zero_values: "show" 

reporting_teaching_type: "teaching type" 

reporting_contact_teaching: "select contact teaching" 

reporting_view: "view" 

reporting_total: "total" 

reporting_hours: "hours" 

reporting_no_section: "without section" 

reporting_assessment_forms_text: "The numbers of assessment forms for unique 

learning outcomes are displayed, regardless of the number of learning 

outcomes' links to building blocks (courses, learning units)." 

reporting_assessment_y_label: "number of unique learning outcomes" 

reporting_links_to_course_y_label: "number of building blocks (learning 

units, learning outcomes) linked to courses" 

reporting_links_to_course_number: "number of links to course" 

reporting_links_to_learning_unit_y_label: "number of learning outcomes linked 

to learning units" 

reporting_links_to_learning_unit_number: "number of links to learning unit" 

reporting_select_all_none: "all/none" 

reporting_reset_filters: "reset filters" 

reporting_exam: 

  evaluation: "evaluation" 

  student: "student name" 

  run: "scenario run name" 

  passed: "exam passed" 

  not_passed: "exam not passed" 

reporting_semester: "semester" 
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BCIME EDUportfolio changelog 

5. 3. 2020 

 DE, SK, CZ, EN translations added from last release. 

 Keyword tree fixes 

o Minimum length of keyword is 2 characters. 

o Maximum length of keyword is 254 characters. 

o Keyword cannot be null. 

 Enhancement of registration notification process. 

 Platform can be switched to the maintenance mode (disabled login). 

 ACL modification rights fixed. 

 Module for study materials’ management 

o You are now able to add information about study materials. 

o Materials can be books, videos, presentations, … 

o Study materials can be linked to the learning units and learning outcomes. 

 Browser of study materials 

o You and your students can browse among the materials. 

 If you find missing translations, please write us. 
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BCIME EDUportfolio changelog 

24. 4. 2020 

 PL translations added from one of previous releases. 

 ACL modification rights changed. 

 Module for study materials’ management 

o Detail of study material optimization. 

 Module for curriculum management 

o Edit process pages slightly differs in elements placement 

 

 



 

 

 

 

   


