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Best Practice Name

UCZ PRZEZ INTERNET
Item

Description
Achievement.

Category

Enrolment.
Retention.

Title

Resume

Item

UCZ PRZEZ INTERNET
UPI (Ucz przez Internet) to narzędzie dla instytucji szkoleniowych
umoŜliwiające oferowanie szkoleń e-learningowych. Serwis powstał w
ramach projektu realizowanego ze środków unii Europejskiej w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Firma
WEKTA w ramach UPI oferuje firmom zewnętrznym moŜliwość
załoŜenia na serwerze UPI swojej platformy e-learningowej,
udostępnia równieŜ kreator szkoleń.. UPI pobiera prowizję od
odbytych szkoleń a w zamian pokrywa pełne koszta: utrzymania
platformy na serwerze; wsparcia administracyjnego i technicznego
uŜytkowników szkoleń; generowania raportów ze zrealizowanych
szkoleń. Na platformie znajduje się równieŜ baza testerów i
metodyków.

Description

Main Aim &
Goals

Świadczenie usług polegających na pomocy w tworzeniu i utrzymaniu
platform e-learnigowych .

Target group

RóŜnego rodzaju instytucje, które chcą uzupełnić swoje szkolenia o
techniki e-learningowe.

Location

Warszawa, woj. mazowieckie (Polska), http://www.upi.edu.pl/

Objectives
Duration

Czas trwania nieograniczony z góry.
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Activities

Stworzenie serwisu dla platform e-learningowych, kreatora szkoleń,
platformy e-learningowej, tworzenie kursów e-learningowych.

Results

Powstanie serwisu umoŜliwiającego firmom zakładanie platform elearningowych bez tworzenia własnego zaplecza technicznego.

Products

Serwis hostingowy dla platform e-learningowych, platforma elearningowa, kursy e-learningowe, kreator kursów e-learningowych.

Language
Innovation
Transferability

polski
Stworzenie hostingu platform e-learningowych.
Tak, serwis moŜe być wykorzystany wszędzie tam, gdzie potrzebne są
szkolenia e-learningowe.

Contact

Organization

Country

Wekta Zygmunt Kołodziejczyk

Contact name

Telephone

Michał Proszczuk

Fax

Polska

+48 797 116 762

E-mail
biuro@upi.edu.pl
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