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System Mobility Online = Service4Mobilty 

 

https://www.service4mobility.com/ 
 

https://www.service4mobility.com/


Co to jest  
Mobility Online ?  

Mobility Online to portal internetowy 
stworzony na potrzeby realizacji zadań 
związanych  
z zarządzaniem mobilnościami  
w ramach programów wymiany 
akademickiej.  

Forma platformy internetowej 
sprawia, że portal działa niezależnie 
od parametrów technicznych, czasu  
i miejsca.  



Koszty  

• Zakup licencji: maj 2014 rok 

• License fee (300 mobilności) – 5145,00 EUR 

• Installation fee – 800 EUR 

• Hosting fee – 480 EUR 

• Training costs: 3240,00 EUR 

 

• Roczny abonament: 1569,00 EUR 

• Service Hours 9.00-17.00, Mon-Fri 

• Response level: (zależy od wykupionej umowy) 

• Critical Incident - reaction time- 4 hours, problem solving time: 2 working days 

• Non-serious incident reaction time- 2 working days, problem solving time – 5 working 
days 

 

 

 

 



 

Logowanie do systemu  



 

Widok systemu po zalogowaniu  
z poziomu administratora  

zakładki 
robocze  



 

podział mobilności na 
incoming + outgoing  



Podział okresu 
mobilności na 3 etapy: 

• Before the mobility 

• During mobility 

• After mobility 



Przebieg 
całości 
procesu 
mobilności  



Zgłoszenia 
studentów polskich  

KLIK: 

 
https://www.service4mobility.com/europe/Be
werbungServlet?identifier=WARSZAW68&kz_b
ew_pers=S&kz_bew_art=OUT&aust_prog=SMS
&sprache=en 



Zgłoszenia 
studentów 
zagranicznych  

• KLIK: 
https://www.service4mobility.com/eur
ope/BewerbungServlet?identifier=WA
RSZAW68&kz_bew_pers=S&kz_bew_ar
t=IN&aust_prog=SMS&sprache=en 
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Automatyczne generowanie dokumentów  



 



Rekrutacja krok po kroku –  
dzięki interaktywnemu WORKFLOW 

• Aplikacja przeprowadza studenta przez cały proces,  
od pierwszego zalogowania do zakończenia mobilności  
(LA After Mobility). 



Tworzenie Learning Agreement  

• Student wpisuje pary przedmiotów (polski przedmiot i jego zagraniczny odpowiednik);  

• Student usuwając lub dodając nowe przedmioty – tworzy Learning Agreement During 
Mobility;  

• Wydruk dokumentów jest możliwy po zatwierdzeniu przez Biuro Erasmus+ 
 - kontrola nad procesem tworzenia LA. 



Zalety  
• Automatyzacja przygotowania dokumentów (Letter of acceptance, 

zaświadczenie do NFZ, podpis na LA, …); 

• Oszczędność czasu i papieru dla Biura E+; 

• Zasysanie danych do kolejnych dokumentów wymaganych od studenta 
– oszczędność czasu Studenta; 

• Możliwość pracy zdalnej; 

• Brak konieczności częstego odwiedzania biura – odciążenie studentów; 

• Łatwość procesu ubiegania się o wyjazd – proces w 90% zdalny, 
realizowany w dogodnym dla studenta czasie i miejscu; 

• Kontrola nad postępem pracy studentów; 

• Szybki dostęp do dokumentów studentów poprzez skany 
zamieszczane w systemie;  

• Szkolenia, konsultacje, pomoc on-line. 

 

 

 



Wyzwania, uwagi, 
 obszary do 

udoskonalenia… 

• Wymagane częste 
aktualizowanie danych (umowy, 
przedmioty);  

 

• Negatywne nastawienie 
studentów;  

 

• Częste zmiany na stanowiskach 
koordynatorów na uczelniach 
zagranicznych;  

 

• System nie jest skoordynowany 
pomiędzy partnerami. 

 

• Rozszerzenie digitalizacji na 
wyjazdy SMP i STT oraz STA. 



Dziękujemy za uwagę 
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