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System zbierania ocen i wstępna analiza ich relacji

1. Wprowadzenie
Ocenianie jest nieodłącznym elementem procesu kształcenia. Ocena pełni w procesie nauczania 
wiele ważnych funkcji, w szczególności funkcję wspierającą, diagnostyczną, kształtującą i infor-
macyjną. Z jednej strony stanowi informację dla osoby uczącej się o stanie jej wiedzy, umiejętno-
ści, możliwości i luk. Z drugiej strony daje osobie nauczającej możliwość wprowadzenia korekt 
do procesu dydaktycznego. Ocena jest również bardzo istotnym czynnikiem motywacyjnym.

Skoro ocenianie jest tak istotne, naturalnym wydaje się pytanie, od czego zależy ocena? 
Badania (Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, 2010; 
Konarzewski, 1994; Niemierko, 2002; Piorunek, Werner, 2011) wskazują na pewne czynniki 
związane z uczniem i środowiskiem, z jakiego pochodzi. Jako czynniki mające pośredni lub 
bezpośredni wpływ na ocenę wymienia się płeć, status socjoekonomiczny rodziny ucznia, inte-
ligencję, predyspozycje, zdolności, zaangażowanie w proces kształcenia, umiejętności komu-
nikacyjne. Najczęściej badania przeprowadza się wśród uczniów szkół podstawowych oraz 
średnich. Powstaje pytanie, co wpływa na ocenę studenta. Bez wątpienia czynniki, które miały 
wpływ na niższych szczeblach edukacji, będą miały wpływ również na uczelni wyższej, przy 
czym niektóre najprawdopodobniej stracą na znaczeniu (status socjoekonomiczny rodziny),  
a inne nabiorą większego znaczenia niż dotychczas (predyspozycje, zdolności, zaangażowa-
nie w proces kształcenia). Ponieważ jedyne dostępne informacje z tu wymienionych, jakimi 
dysponujemy w tym momencie, są płeć oraz miejsce pochodzenia, pokażemy, jak kształtują się 
oceny w rozbiciu na te czynniki. Dodatkowo prezentujemy potencjalne determinanty związane 
bezpośrednio z uczelnią – tryb studiowania, kierunek studiów, rok studiów, stopień studiów 
oraz forma oceniania.
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2. Dlaczego tworzymy system zbierania ocen?
Analizę ocen potencjalnie można byłoby wykonać na tradycyjnym systemie transakcyjnym 
wspomagającym działanie dziekanatu. W PJWSTK istnieje system dziekanatowy, stanowiący 
część większego systemu służącego do kompleksowego zarządzania informacjami na uczelni,  
w którym przechowywane są między innymi oceny z protokołów. Jest to typowy system trans-
akcyjny, w którym wiele informacji jest wyliczanych i/lub ulotnych. 

Przykładowo jedną z informacji wyliczanych dość skomplikowaną procedurą i niezapisywa-
nych w systemie na trwałe jest informacja o tym, dlaczego na danym protokole student nie ma 
wstawionej oceny. Brak oceny może wynikać np. z tego, że student miał tę ocenę przetransfero-
waną, że otrzymał ją we wcześniejszym terminie (np. wybrał ten przedmiot wcześniej, przeniósł 
się z innego trybu, gdzie dany przedmiot był wcześniej, otrzymał tę ocenę w I terminie, a protokół 
dotyczył drugiego itp.), że ocena go nie dotyczy, że zamiast tego przedmiotu wybrał inny i tak 
dalej. Co gorsza, informacja ta jest nie tylko wyliczana, ale również ulotna, ponieważ dane  
w bazie transakcyjnej są aktualizowane na bieżąco, a zatem uruchomienie tej samej procedury 
po pewnym czasie nie da już tego samego wyniku, co poprzednio. Skutek jest taki, że informacja 
o przyczynie braku oceny pozostaje jedynie w wersji papierowej protokołów. Przyczyna braku 
oceny jest natomiast interesująca, bo czasem zdarza się, że zamiast braku w rubryce powinna 
znaleźć się ocena niedostateczna i należałoby ten brak na taką ocenę zamienić. 

Wyliczane i ulotne są również ostateczne oceny studenta z poszczególnych przedmiotów po 
kolejnych semestrach. Możliwe jest oczywiście sprawdzenie w każdej chwili stanu bieżącego, ale 
sprawdzenie, jaki był stan na semestr czy dwa temu, wymagałoby ręcznej pracy z protokołami 
lub z kartami studenta.

Innym problemem z punktu widzenia analizy ocen jest brak w systemie transakcyjnym infor-
macji o terminie wystawienia oceny (I/II termin) – ta informacja również jest wyliczana.

Jako że od pewnego czasu autorzy tworzą w PJWSTK system analityczny, pozwalający na 
jeszcze bardziej efektywne zarządzanie informacjami na uczelni, w ramach tego systemu posta-
nowili stworzyć moduł analizy ocen studentów z zaliczeń i egzaminów (moduł Oceny). Idea 
systemów analitycznych została opisana między innymi w (Inmon, Hackathorn, 1994) oraz 
(Kimball, Ross, 2002).

Moduł oceny pozwala na zniwelowanie dotychczasowych niedogodności i przeprowadzenie 
wnikliwszych analiz. Daje on między innymi możliwość:
•	 rejestrowania przyczyny braku oceny na danym protokole,
•	 jawnego przechowywania ostatecznych ocen studenta z poszczególnych przedmiotów po ko-

lejnych semestrach,
•	 jawnego przechowywania trybu studiowania studenta, co jest potrzebne do porównań (stu-

denci dzienni i zaoczni mogą realizować pewne przedmioty w trybie internetowym – in-
teresuje nas to, czy radzą sobie wtedy równie dobrze jak studenci, którzy cały czas studiują  
w trybie internetowym),

•	 jawnego przechowywania terminu (I termin/II termin) wystawienia oceny studentowi przy 
danej realizacji programu,

•	 wprowadzenia dodatkowych informacji o przedmiotach (kategoryzacja przedmiotów, syste-
my oceniania dla realizacji przedmiotów).
Dodatkowo zyskujemy możliwość:

•	 wykonywania analiz bez obciążania systemu transakcyjnego,
•	 wykonania części analiz bezpośrednio na kostce danych z wykorzystaniem mechanizmu tabel 

przestawnych w MS Excel, czyli w sposób bardzo prosty, wygodny i szybki.

3. Przykładowe wyniki i ich interpretacja
Po dobrym przygotowaniu danych można przystąpić do szukania pewnych zależności między 
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ocenami i podjąć próbę wychwycenia czynników wpływających na ocenę uzyskiwaną przez 
studenta.

Należy wyraźnie podkreślić, że prezentowane w niniejszej pracy wyniki dotyczą ocen wysta-
wianych na protokołach, przez co udział procentowy ocen niedostatecznych jest znacznie 
wyższy niż gdybyśmy rozpatrywali jedynie oceny osób, które podchodziły do zaliczenia czy 
egzaminu. Na protokołach mamy bowiem wszystkie osoby, które mają w momencie aktywo-
wania protokołu status studenta i były na początku semestru zapisane na przedmiot. Jeśli jakiś 
student, a nie jest to wcale rzadki przypadek, przestaje w trakcie semestru przychodzić na 
zajęcia, nie rezygnując formalnie ze studiów, wystawia mu się na koniec ocenę niedostateczną. 
Analogicznie, jeśli student nie pojawia się na egzaminie nie mając ku temu ważnego powodu, 
otrzymuje ocenę niedostateczną. Ponieważ procedury umożliwiające jawne przechowywa-
nie ostatecznych ocen studenta z poszczególnych przedmiotów po kolejnych semestrach są  
w trakcie realizacji, prezentowane wyniki dotyczą jedynie ocen z protokołów. Wszystkie prezen-
towane wyniki dotyczą ocen z I terminu z lat akademickich 2008/2009–2012/2013.

3.1. Oceny studentów a płeć

Przeprowadzono wiele badań (Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowi-
zualnego, 2010; Piorunek, Werner, 2011) dotyczących zależności między płcią ucznia a uzyski-
waną przez niego oceną. Na ogół badania pokazują (Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury 
i Sektora Audiowizualnego, 2010), że na poziomie szkoły podstawowej dziewczęta zdecydo-
wanie lepiej radzą sobie z czytaniem, chłopcy zaś z matematyką i przedmiotami ścisłymi, choć  
w tym ostatnim przypadku zależność nie jest już tak wyraźna. Czy ta tendencja się utrzymuje? 
Jak to wygląda w naszych danych? Okazuje się (Rys. 1), że na informatyce kobiety częściej 
otrzymują wyższe noty [4.0-5.0] od mężczyzn. Dotyczy to w podobnym stopniu ocen z ćwiczeń, 
jak i z egzaminów. 

 Rysunek 1. Rozkłady ocen z egzaminów uzyskiwanych przez kobiety i mężczyzn na  
studiach I stopnia na kierunku informatyka

Analogicznie rzecz się ma na wszystkich kierunkach w PJWSTK – studentki częściej 
otrzymują wyższe noty niż studenci, przy czym na kierunku grafika różnice w rozkładzie są 
znacznie mniejsze niż na innych kierunkach. 

Wyniki badań opublikowanych w (Piorunek, Werner, 2011) wskazują, że płeć jest ważnym 
czynnikiem różnicującym, jeśli chodzi o motywację studiowania. „Wśród 15% badanych dekla-
rujących brak zaangażowania [w proces kształcenia] dominują mężczyźni” (Piorunek, Werner, 
2011, s. 147). Badania były przeprowadzone na kierunkach humanistycznych i brak zaangażo-
wania był wiązany z trudną sytuacją na rynku pracy dla absolwentów kierunków humanistycz-
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nych, ale wydaje się, że dotyczy to również studentów kierunków ścisłych, co wskazywałoby na 
to, że kobiety generalnie mocniej angażują się w proces kształcenia niż mężczyźni (Piorunek, 
Werner, 2011). Ponadto, w obliczu badań przedstawionych w (Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, 
Kultury i Sektora Audiowizualnego, 2010), z których wynika, że w przedmiotach ścisłych,  
a zwłaszcza w matematyce chłopcy średnio osiągają co najmniej nie gorsze, a w wielu badaniach 
lepsze wyniki niż dziewczęta i rozbieżność ta raczej pogłębia się wraz z poziomem edukacji 
szkolnej niż zanika, wydaje się, że uczennice wybierające uczelnię techniczną dobrze rozpo-
znały swoje predyspozycje w kierunku przedmiotów ścisłych, co w sposób szczególny dotyczy 
kierunku informatyka.

3.2. Oceny studentów a pochodzenie

W naszych danych uwagę zwraca też niemal całkowity brak zróżnicowania w rozkładzie ocen 
w rozbiciu na rodzaj obszaru zamieszkania. Na Rys. 2 przedstawione zostało porównanie 
rozkładów ocen uzyskiwanych na egzaminach przez osoby podające jako miejsce zamieszkania 
obszar miejski lub wiejski studiującymi w trybie dziennym na informatyce na studiach I stopnia, 
zaś na Rys. 3 pokazany jest rozkład ocen uzyskiwanych z zaliczeń. Warto dodać, że studenci 
studiów I stopnia jako miejsce zamieszkania podają najczęściej miejsce zameldowania, a więc  
w rzeczywistości miejsce pochodzenia. Wykresy wyraźnie pokazują niemal całkowity brak zróż-
nicowania rozkładów ocen w rozbiciu na pochodzenie. W tym miejscu należy jednak podkre-
ślić, że z obszarów wiejskich pochodzi jedynie około 13% studentów. 

Rysunek 2. Rozkłady ocen uzyskiwanych na egzaminach przez osoby podające jako miejsce zamieszkania 
obszar miejski lub wiejski studiującymi w trybie dziennym na informatyce na studiach I stopnia

 Rysunek 3. Rozkłady ocen uzyskiwanych podczas zaliczeń przez osoby podające jako miejsce zamieszkania 
obszar miejski lub wiejski studiującymi w trybie dziennym na informatyce na studiach I stopnia
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3.3. Oceny studentów a tryb studiowania

Nie dysponujemy badaniami dotyczącymi predyspozycji, uzdolnień, zaangażowania w proces 
kształcenia ani umiejętności komunikacyjnych naszych studentów, toteż przejdziemy teraz 
do poszukiwania czynników związanych bezpośrednio z uczelnią oraz wybranymi przez 
studenta studiami, które mogą wpływać na oceny. Możemy na przykład sprawdzić, czy ocena 
studenta zależy od trybu studiowania. W szczególności możemy zapytać, czy oceny uzyskiwane 
przez studentów studiujących w trybie internetowym różnią się od ocen uzyskiwanych przez 
studentów studiujących w innych trybach. Na Rys. 4 widzimy porównanie rozkładów ocen  
z ćwiczeń między poszczególnymi trybami studiów I stopnia na kierunku informatyka. Anali-
zujemy jedynie oceny otrzymywane na informatyce, ponieważ tylko na tym kierunku uczelnia 
prowadzi zajęcia w trybie internetowym. 

 Rysunek 4. Rozkłady ocen z ćwiczeń na poszczególnych trybach studiów I stopnia na kierunku informatyka.

Już na pierwszy rzut oka widać, że procent ocen niedostatecznych uzyskiwanych w trybie 
internetowym jest znacznie wyższy niż w pozostałych trybach. Jednym z czynników wpły-
wających na ten stan rzeczy jest znacznie wyższy w tym trybie odsetek osób, które rezygnują 
ze studiów. Innym czynnikiem jest to, że studenci innych trybów wybierają niektóre zajęcia  
w trybie internetowym (np. z powodu wymiany zagranicznej, problemów zdrowotnych, czy 
jako powtórną realizację niezaliczonego przedmiotu), nie zdając sobie sprawy z tego, że nauka 
w tym trybie wymaga często znacznie więcej pracy niż w innych trybach.

Na Rys. 5 widzimy rozkłady ocen z egzaminów między poszczególnymi trybami studiów  
I stopnia na kierunku informatyka. Uwagę zwraca też fakt znacznie mniejszego udziału 
procentowego ocen bardzo dobrych niż w przypadku ćwiczeń, ale należy pamiętać, że zajęcia,  
z których wielu studentów otrzymuje oceny bardzo dobre (jak choćby Historia i Kultura Japonii, 
czy Użytkowanie oprogramowania), często nie kończą się egzaminem.

Czy zatem ocena studenta zależy od trybu studiowania? Oczywiście za wcześnie jeszcze na 
takie wnioski choćby dlatego, że egzaminy na wszystkich trybach są z tego samego zakresu 
materiału, ale nie są identyczne. Autorzy nie prowadzili też żadnego kontrolowanego ekspery-
mentu wykluczającego wpływ innych czynników. Niemniej jednak różnicom w rozkładach ocen 
na różnych trybach, dobrze byłoby przyjrzeć się dokładniej. 
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 Rysunek 5. Rozkłady ocen z egzaminów na poszczególnych trybach studiów I stopnia  
na kierunku informatyka

Autorzy wspomnieli wcześniej, że odsetek osób, które rezygnują ze studiów, jest wyższy  
w trybie internetowym niż w innych trybach. Na Rys. 6 przedstawiamy dane dotyczące wskaźnika 
przejścia z pierwszego roku na drugi rok w poszczególnych trybach. Ściśle biorąc, jest to odsetek 
osób z tych zaczynających studia na pierwszym semestrze studiów w danym semestrze akade-
mickim, które kiedykolwiek (niekoniecznie dokładnie dwa semestry później) znalazły się na 
trzecim semestrze studiów. 

 Rysunek 6. Wskaźnik przejścia z pierwszego na drugi rok z rozbiciem na poszczególne tryby. W trybie inter-
netowym zajęcia zaczynają się co semestr, stąd pojawiają się dane dotyczące semestru letniego. Za każdym razem 
uwzględniane są osoby zaczynające studia na pierwszym semestrze w danym trybie i wyliczany jest odsetek osób, 
które zostały wpisane na semestr trzeci w dowolnym trybie i w dowolnym momencie. Prezentowane dane dotyczą 

kierunku informatyka

Na podstawie tych danych możemy postawić hipotezę, że studiowanie w trybie internetowym 
jest znacznie trudniejsze niż mogłoby się wydawać. Wiele osób nie daje sobie rady ze studiowa-
niem w tym trybie, co może wynikać z różnych powodów, np. takich, że studenci zaczynający 
studia internetowe są często obciążeni dodatkowymi obowiązkami (praca, rodzina).
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Niemniej swój udział ma na pewno to, że studiowanie w trybie internetowym wymaga bardzo 
dużej samodyscypliny oraz samodzielności w procesie zdobywania wiedzy. W przypadku infor-
matyki wymaga też dużej sprawności w zakresie sprzętowo-systemowym i umiejętności na 
ogół samodzielnego rozwiązywania problemów z tym związanych. Również samo uczenie się, 
zwłaszcza przedmiotów abstrakcyjnych, takich jak choćby Matematyka dyskretna, w których 
nie ma co liczyć na interakcję z kompilatorem, jest sporo trudniejsze w trybie internetowym. 
Przedmiotów abstrakcyjnych o wiele łatwiej jest uczyć się mając bezpośredni kontakt z nauczy-
cielem. Nie mówiąc już o tym, że mimo wszelkich udogodnień technologicznych (czat głosowy, 
możliwość ręcznego pisania na tablecie tekstu, który pojawia się na tablicy itp.) prowadzenie 
zajęć z matematyki oraz interakcja nauczyciel-uczeń nie są tak komfortowe jak na żywo, a wyja-
śnienie pewnych zagadnień trwa o wiele dłużej i jest mniej efektywne.

O tym, że studiowanie w trybie internetowym jest trudniejsze świadczy chociażby fakt, jak 
radzą sobie z nim studenci innych trybów, którzy sporadycznie zapisują się na przedmioty  
w trybie internetowym. Na Rys. 7 widzimy jak radzą sobie ze studiowaniem w trybie interneto-
wym studenci innych trybów w porównaniu ze studentami od początku studiującymi w trybie 
internetowym. Zaprezentowane dane dotyczą przedmiotów na semestrach od trzeciego w górę. 
Widzimy, że studenci, którzy sporadycznie trafiają na tryb internetowy, radzą sobie gorzej niż 
ci, którzy zdecydowali się na studiowanie w tym trybie od początku i przetrwali pierwszy rok. 
Pokazane dane dotyczą egzaminów. Przy zaliczeniu ćwiczeń dysproporcje są jeszcze większe.

Przyczyn takiego stanu rzeczy można oczywiście szukać w szczególnej sytuacji studentów 
pozainternetowych, biorących udział w kursie internetowym. Są to ludzie, którzy zdecydowali 
się na kurs w tym trybie z powodu wymiany zagranicznej, problemów zdrowotnych lub, najczę-
ściej, z uwagi na konieczność powtórnej realizacji niezaliczonego przedmiotu. Zwłaszcza w tym 
ostatnim przypadku można by mniemać, że są to studenci, którzy w ogóle otrzymują słabsze 
noty niż ich koledzy, którzy nie powtarzają przedmiotów. Niemniej jednak dodatkowo nakłada 
się tutaj konieczność pokonania pewnych trudności związanych ze studiowaniem w trybie 
internetowym.

 Rysunek 7. Rozkłady ocen uzyskiwanych w trybie internetowym przez studentów studiujących cały czas w 
trybie internetowym oraz studiujących w innych trybach (informatyka, I stopień, rok > 1, egzamin)

3.4. Oceny studentów a kierunek studiów

Wydaje się, że oceny na protokołach zależą też od kierunku studiów. Są kierunki, na których 
udział procentowy ocen niedostatecznych jest bardzo wysoki, co świadczy też o wyższym 
współczynniku rezygnowania ze studiów, zwłaszcza w pierwszych latach. Te kierunki to przede 
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wszystkim informatyka i zarządzanie informacją, ale też kulturoznawstwo. Znacznie niższy 
udział procentowy ocen niedostatecznych jest na pozostałych dwóch kierunkach.

3.5. Oceny studentów a rok studiów

Jest dość oczywiste, że oceny studentów są lepsze na wyższych latach niż na niższych, zwłaszcza 
jeśli analizujemy oceny z protokołów. Im wyższy rok, tym mniej studentów rezygnuje ze studiów 
w trakcie semestru. Nie bez znaczenia jest również fakt, że od trzeciego roku dochodzą zajęcia 
projektowe oraz specjalizacyjne, na których studenci częściej otrzymują bardzo dobre noty. 
Polepszanie się ocen z roku na rok możemy zaobserwować na Rys. 8.

 Rysunek 8. Rozkłady ocen uzyskiwanych na poszczególnych latach na studiach I stopnia  
na kierunku informatyka

W naszych danych obserwujemy też różnice w kształcie rozkładów ocen na studiach I oraz II 
stopnia, co przedstawiamy na Rys. 9. 

 Rysunek 9. Rozkłady ocen uzyskiwanych na studiach I oraz II stopnia na kierunku informatyka

3.6. Oceny studentów a forma oceniania

Poszukując czynników, które mogą mieć wpływ na ocenę studenta, braliśmy również pod uwagę 
formę oceniania. Na Rys. 10 pokazane są rozkłady ocen z protokołów dla dwóch przedmio-
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tów matematycznych prowadzonych na pierwszym roku studiów i w tym samym semestrze. 
Jeden z przedmiotów oceniany jest przez studentów jako dość łatwy, a drugi jako bardzo trudny. 
Egzamin z przedmiotu 7 ma formę testu wielokrotnego wyboru, egzamin z przedmiotu 6 jest 
egzaminem pisemnym, na którym studenci otrzymują kilka zadań do rozwiązania.

 Rysunek 10. Informatyka dzienne, I stopień, I rok, egzamin. 7 – egzamin testowy, 6 – egzamin pisemny – 
zadania do rozwiązania

Na Rys. 11 pokazane są rozkłady ocen z protokołów dla dwóch przedmiotów informatycz-
nych prowadzonych na 2–3 roku studiów (przedmiot 1 jest na drugim roku, a przedmiot 231 
na trzecim). Przedmioty są z zakresu baz danych oraz inżynierii oprogramowania. Egzamin  
z przedmiotu 1 ma formę testu wielokrotnego wyboru, egzamin z przedmiotu 231 jest egzaminem 
pisemnym, na którym studenci otrzymują problem do rozwiązania oraz kilka pytań teoretycz-
nych, a odpowiedzi są oceniane w sposób zunifikowany.

 Rysunek 11. Informatyka dzienne, I stopień, 2/3 rok, egzamin. 1 – egzamin testowy, 231 – egzamin pisemny – 
zadania do rozwiązania oceniane w sposób zunifikowany. 

Ponieważ różnica w rozkładach ocen może tu wynikać z wielu czynników, trudno w tym 
momencie wnioskować, czy ocena studenta zależy od formy oceniania. Niemniej jednak jest to 
kolejny czynnik, któremu warto by się bliżej przyjrzeć.

4. Podsumowanie
W niniejszym artykule staraliśmy się wychwycić czynniki mogące mieć wpływ na ocenę 
studenta. Pokazaliśmy, że rozkład ocen u kobiet wygląda korzystniej niż u mężczyzn i jest to 
cecha widoczna na wszystkich analizowanych kierunkach studiów. Z kolei rozkład ocen wydaje 
się zupełnie nie zależeć od miejsca pochodzenia studenta, rozpatrywanym jako obszar miejski/
obszar wiejski. 
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Zaprezentowaliśmy również potencjalne determinanty związane bezpośrednio z uczelnią 
– tryb studiowania, kierunek studiów, rok studiów, stopień studiów oraz forma oceniania.  
W naszych danych wyraźnie widoczne jest odstawanie ocen wystawianych w trybie inter-
netowym od ocen wystawianych w innych trybach. Uwagę zwraca przede wszystkim duży 
procent ocen niedostatecznych z zaliczeń, co ma bezpośredni związek ze wskaźnikiem rezy-
gnacji studentów ze studiów. Zaobserwowaliśmy również związek rozkładu ocen z kierunkiem 
studiów, rokiem studiów oraz stopniem studiów. Oceny poprawiają się wraz z kolejnymi latami, 
a bardzo wyraźny skok ocen następuje na drugim stopniu studiów. To, czy rzeczywiście są to 
istotne czynniki, mające wpływ na ocenę studenta, wymaga dalszych badań.
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System of collection of students marks and preliminary  
analysis of their rate

Summary

Keywords: data warehouse, data analysis, evaluation

In the paper primary results of the analysis of students marks collected in one information system, have been pre-
sented. The marks come from the protocols issued in the first term. The aim of the analysis was to figure out the 
main sources of their dependence. Criterions of the analysis were: gender of a student and area of residing of stu-
dent. We have indicated potential determinants related directly with college, mode of studying like, direction, year 
and level of study as well as form of evaluating. Data warehouse as a collection system was designed to diminish the 
problems with practice of analysis made on transaction system.
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