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Pod koniec lutego UMCS uruchomi zupełnie nową stronę internetową  

- Strona internetowa powinna być zmieniana przynajmniej co dwa lata, a nasza działa od grudnia 2003 

- mówi Agnieszka Oszust z Centrum Obsługi Informatycznej UMCS. 

 

Nowy serwis UMCS ma być przede wszystkim bardziej funkcjonalny. - Pół roku temu zwróciliśmy się do 

uŜytkowników i studentów z prośbą o uwagi na temat działania strony. Dostajemy duŜo głosów od 

internautów, którzy zwracają nam uwagę, Ŝe na stronie jest za duŜo treści - opowiada Agnieszka 

Oszust. 

 

Będzie więc jej mniej - znikną m.in. odnośniki do poszczególnych wydziałów uczelni, a panel 

administracyjny będzie przeniesiony na lewą część strony. - Będzie on zupełnie inny pod względem 

funkcjonalności - zapewnia Agnieszka Oszust. - Podstrony będą mogły być aktualizowane przez 

poszczególne jednostki uniwersytetu i będzie tam m.in. wyraźnie wyodrębniona zakładka dla 

maturzystów, informująca o rekrutacji na UMCS. 

 

Na dole strony znajdzie się m.in. ikona "Do pobrania" odsyłająca do najwaŜniejszych dokumentów 

niezbędnych studentom. Będą mogli pobrać je ze strony. Obok znajdzie się m.in. odsyłacz do galerii 

zdjęć, które przygotowuje dział promocji UMCS. 

 

JeŜeli studenci i uŜytkownicy będą mieli zastrzeŜenia do funkcjonowania strony, administratorzy będą 

mogli na bieŜąco ją usprawniać. 

 

Najbardziej widoczną zmianą będzie nowa szata graficzna i kolorystyka strony. - Banner na górze 

oprzemy na zdjęciach z kampusu i z Ŝycia studentów - mówi Agnieszka Oszust.  

 

Projekt wykonała na zlecenie UMCS firma Structum. - Na razie wciąŜ nad nim pracujemy - zastrzega 

Agnieszka Oszust. - Chcemy, aby uŜytkownicy byli zadowoleni z funkcjonalności nowego serwisu - 

dodaje. Pierwsze oceny będą jednak moŜliwe pod koniec lutego, gdy serwis zacznie działać. 

 

Dzisiaj na stronę UMCS wchodzi pięć i pół tysiąca internautów dziennie. 

 

Wyślij Wydrukuj Podyskutuj na forum  

•�Nowa odsłona uniwersytetu w internecie bezsenny23, 02.02.07, 01:50 

NajwyŜszy czas! Trudno teraz o bardziej obciachową stronę duŜej uczelni! 

 
 

wszystkie opinie na forum »

Wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi uŜytkowników Forum. Więcej » 

Nowa odsłona uniwersytetu w internecie 
Marcin Bielesz 2007-02-02, ostatnia aktualizacja 2007-02-02 11:25 

 Wasze opinie (4) + DODAJ swoją opinię
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� Ropuchy nad Realem Madryt 

� Fruwając pod koszem: Przed tańcem z 
gwiazdami 

� Krzysztof Baran - przepita piłka 

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE  

24 h | tydzień 

1. TV: Amerykanie to NIE idioci 

2. Ranking najczęściej kradzionych 

samochodów 

3. GW ujawnia, których dokumentów nie 

oddał Antoni Macierewicz 

4. Gosiewski dostał od premiera "Ŝółtą 

kartkę" 

5. Obce słuŜby planują zamach na 

Wassermanna? 

6. Magistrowie robią kursy dekarzy i 
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fryzjerów 

7. Sikorski: Nie jestem winny błędów ws. 
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