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Opis przedmiotu zamówienia 

 
 

 
Dostawa licencji nieograniczonej na wykorzystanie dedykowanej aplikacji webowej                                        

do przeprowadzania badań postaw i opinii w celach dydaktycznych na kierunku psychologia dla 
Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego  

 
 

Informacje podstawowe: aplikacja webowa do przeprowadzania badań postaw i opinii, na wykorzystanie której 
licencja jest przedmiotem niniejszego zamówienia, będzie służyła do przeprowadzania badań postaw i opinii w 
celach dydaktycznych. Aplikacja ma być mechanizmem umożliwiającym jak najbardziej zbliżone do rzeczywistego 
zbieranie danych badań ankietowych wśród pracowników firm. Ma ona dostarczać studentom danych, które będą 
analizowane przez nich ze wsparciem analitycznym prowadzących zajęcia dydaktyczne. Oprogramowanie takie 
zostanie stworzone przez zespół Wykonawcy lub zostanie dostarczone gotowe oprogramowanie, spełniające 
wytyczne funkcjonalne określone przez ekspertów Wydziału nauk Społecznych UG, a opisanych w załączonej do 
dokumentacji postępowania analizie funkcjonalnej (załącznik nr 1b do SIWZ).  

Kontekst powstania potrzeby: wprowadzenie do procesu dydaktycznego, w ramach modyfikacji kierunku 
psychologia, opisanej platformy umożliwi zmianę charakteru modyfikowanych przedmiotów (opartego dotychczas na 
wiedzy podręcznikowej) na zajęcia praktyczne, osadzone w realiach przyszłych zadań zawodowych czekających 
absolwentów w pracy. Ponadto możliwe będzie udoskonalenie formy zajęć, a Aplikacja pozwoli uczyć studentów 
umiejętności praktycznie wykorzystywanych w warunkach biznesowych i badawczych. Aplikacja spowoduje również 
większą kontrolę nad pracą praktyczną studentów oraz uatrakcyjnienie zajęć. Moduł analityczny aplikacji będzie 
odpowiedzialny za zapewnienie wsparcia analitycznego tam, gdzie jest ono wymagane ze względu na tok studiów. 

 

Przykładowy scenariusz wykorzystania platformy: 

W ramach zajęć grupa 20 studentów dzieli się na 10 grup dwuosobowych. Każda para wybiera 
temat przeprowadzanego badania a następnie określa jakimi kwestionariuszami będą badać 
uczestników. Prowadzący – jako administrator systemu – uruchamia 10 badań, gdzie określa login 
i hasło administratora badania; przekazuje loginy i hasła do badań studentom w odpowiednich 
grupach. 

Studenci w ramach swoich badań mają za zadanie (przy użyciu Aplikacji) umieścić treści 
kwestionariuszy i skomponować metryczki badania. Ponadto określają oni warunki badania, takie 
jak czas jej trwania i sposób udostępnienia kwestionariuszy. 

Po wypełnieniu kwestionariuszy przez uczestników badania, studenci pobierają dane swoich badań 
i analizują; następnie przygotowują raport z przeprowadzonego badania. 

 

W związku z tym tabela W/POZA dla Aplikacji zawiera: 
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W POZA 

Uruchamianie badań kwestionariuszowych 
Przeprowadzane badania nie są „dowolne”, ale 
składają się z pytań kwestionariuszowych 

Definiowanie cech badania w ramach 
uruchamianego badania, przy czym cechy 
wybierane są z zamkniętego zestawu 

System nie przechowuje danych osobowych – 
dane zawarte w systemie nie pozwalają na 
jednoznaczne zidentyfikowanie uczestnika 
badania  

Pobieranie danych zbieranych w ramach badania 
zarówno z poziomu Prowadzącego jak i osoby 
prowadzącej badanie 

Istniejących (rozpoczętych) badań nie można 
edytować: 

 zmieniać zakresu i treści metryczki 
 zmieniać zakresu i treści kwestionariuszy w 

tym instrukcji 
 

Głównymi aktorami korzystającymi z Aplikacji są: 

1. Prowadzący 

2. Badacz 

3. Uczestnik 

Każda z ról ma swój zakres funkcjonalny Aplikacji, przy czym to, co jest dostępne dla Badacza jest wynikiem 
działania Prowadzącego, a funkcjonalność Aplikacji dla Uczestnika wynika bezpośrednio z tego, co w PBP zrobi 
Badacz. W szczególności: 

1. Prowadzący: 

a.  Inicjowanie Badań 

b.  Pobieranie danych zebranych w ramach Badań 

c.  Zarządzanie dostępem do panelu definiowania Badania 

2. Badacz: 

a.  Definiowanie szczegółów Badania 

b.  Zarządzanie pojedynczym Badaniem 

c.  Pobieranie danych/wyników pojedynczego badania 

3. Uczestnik: 

a.  Wypełnienie danych metryczki 

b.  Wypełnienie danych kwestionariuszy/ 


