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Wymagania techniczne dot. konstrukcji i zarządzania stronami WWW  
w Uniwersytecie Opolskim 

1. W związku z wizualną identyfikacją Uniwersytetu Opolskiego, ujednoliceniem oraz 
wymogami przepisów prawa, Centrum Informatyczne wprowadza do wyboru jedynie 
szablony uwzględnione w załączniku nr 2 do Regulaminu, tj. dostępne szablony stron 
oraz lista dostępnych wtyczek i modułów do wykorzystania na stronach WWW  
w Uniwersytecie Opolskim,  do wykorzystania przy konstrukcji strony WWW w obrębie 
serwisu informacyjnego WWW UO. Szablony oparte są o komercyjne środowisko 
deweloperskie oraz spełniają wymagania dostępności opisaną w załączniku nr 4 do 
Regulaminu, tj. wymagania w zakresie dostępności stron WWW w Uniwersytecie 
Opolskim.  

2. Układ strony głównej (domowej) nowo tworzonej strony WWW w Uniwersytecie 
Opolskim, a w szczególności; położenie i układ menu, logo wydziału/jednostki/itp., ikony 
społecznościowe, mapa ze wskazanym położeniem wydziału/jednostki/itp. oraz stopka są 
niezmienne. 
2.1 Logo w nagłówku strony powinno zawierać tylko godło Uniwersytetu Opolskiego  

w wersji podstawowej pogrubionej oraz nazwę wydziału/jednostki/itp.  
w kolorystyce zgodnej z identyfikacją graficzną Uniwersytetu Opolskiego.  Format 
musi być zgodny z księgą znaków UO. Wysokość logo musi wynosić 75% wysokości 
paska menu. 

2.2 Czcionka w menu głównym strony powinna być zastosowana w postaci wielkich 
liter (wersaliki). Nie dotyczy to czcionki w podmenu. 

2.3 Odnośniki menu rozwijalnego z najwyższego poziomu jeśli posiadają podmenu 
muszą być wyłączone („nieklikalne”).  

2.4 Rozmiar slidera (banera ze zdjęciem) powinien być zgodny z rozmiarem  
w szablonie. 

2.5 Wszelkie treści muszą być umieszczane w postaci tekstu z wyrównaniem do lewej 
strony.  

2.6 Nie dopuszcza się stosowania na stronach WWW grafik zawierających treść 
dokumentów w postaci obrazów, np. zeskanowanych do formatów obrazkowych, 
np.; pdf, bmp, jpg, gif, png, itp. 

2.7 Nie dopuszcza się stosowania na stronach WWW tabel, z wyjątkiem treści, których 
poprawne przedstawienie nie jest możliwe z wykorzystaniem wbudowanych 
narzędzi. 

2.8 Zaleca się by odnośniki w postaci ikon portali społecznościowych kierowały na 
oficjalne konta uczelni. 

2.9 Dopuszczalne jest wykorzystanie na stronach WWW ikon serwisów 
społecznościowych wyłącznie określonych w dostępnych szablonach, przy czym 
muszą one być umieszczone jedynie na stronie głównej. Dopuszcza się zmianę 
odnośnika do poszczególnych portali społecznościowych, jeśli dany 
wydział/jednostka/itp. posiada konto na danym portalu społecznościowym lub 
odnośnik jest ściśle związany z działalnością danego wydziału/jednostki/itp. 
Nieaktywne ikony serwisów społecznościowych należy usunąć. 

2.10 Mapa na stronie głównej musi wskazywać położenie wydziału/jednostki/itp., 
którego dotyczy strona, przy czym niedopuszczalne jest skalowanie mapy  
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za pomocą urządzeń wskazujących (np. kółko myszki, touchpad,itp.). Opcja 
skalowania musi być wyłączona.  

2.11 Stopka strony powinna składać się z czterech kolumn.  
2.12 Pierwsza kolumna stopki musi zawierać logo UO oraz rok założenia Uniwersytetu 

Opolskiego wraz z odnośnikiem do głównej strony WWW uczelni,  
tj. http://www.uni.opole.pl, a także informacje dotyczące praw własności i praw 
do kopiowania, wg schematu: rok_bieżący©Uniwersytet Opolski  
(np. 2016©Uniwersytet Opolski).  

2.13 Kolumna druga stopki przewiduje dane teleadresowe wydziału/jednostki/itp., 
której dotyczy strona. 

2.14 Trzecia kolumna stopki przewidziana jest na logo jeżeli wydział/jednostka/itp. 
takie posiada. 

2.15 Czwarta kolumna przeznaczona jest wyłącznie na narzędzia dostępności związane 
z dostosowaniem do WCAG 2.0. 

3. Strona główna musi być przejrzysta, nowoczesna, bez nagromadzonych dużych ilości 
tekstu. Nie należy zamieszczać tekstów pisanych kapitalkami, zakończonych 
wykrzyknikami i innymi zbytecznymi z punktu widzenia komunikacji w Internecie 
formami przykuwającymi uwagę. 

4. Strona musi spełniać minimalne wymagania dla osób niepełnosprawnych, zgodnie  
z wymaganiami dostępności opisanymi w załączniku nr 4 do Regulaminu, tj. wymagania 
w zakresie dostępności stron WWW w Uniwersytecie Opolskim., a w szczególności: 
4.1 Elementy graficzne oraz odnośniki muszą posiadać zwięzły tekst alternatywny (alt) 

oraz tytuł (Title), które opisują co znajduje się na grafice lub dokąd prowadzi 
odnośnik.  

4.2 Należy unikać animowanych elementów, poruszających się tekstów. 
4.3 Pliki w formatach; pdf, doc, docx, a także w innych formatach wykorzystywanych 

przez popularne aplikacje (np. Word) oraz wszelkie inne pliki do pobrania muszą 
być przygotowane jako dostępne, czyli np. posiadać odpowiednią strukturę, która 
pomaga osobom niewidomym przeglądanie takich dokumentów. 

4.4 Teksty zamieszczone w serwisie muszą być napisane w miarę możliwości w jak 
najprostszy sposób. 

4.5 Teksty muszą być opublikowane w czytelny sposób – podzielone na paragrafy, listy 
i inne sekcje; niejustowane, skróty literowe powinny być rozwinięte w pierwszym 
wystąpieniu na każdej stronie. Tekst powinien być uzupełniony, szczególnie przy 
dłuższych formach o nagłówki (h1-h6), aby osoby niewidome mogły sprawnie 
przejść do interesującej ich sekcji. 

4.6 Nawigacja w obrębie całego serwisu (oraz menu) musi być spójna, logiczna  
i niezmienna, a także dostępna z poziomu klawiatury. 

4.7 Wszystkie tytuły (title) stron muszą być unikalne i informować o treści podstrony 
na jakiej znajduje się użytkownik. 

4.8 Cytaty muszą być odpowiednio wyróżnione – co najmniej cudzysłowami. 
4.9 Kod serwisu musi być zgodny z obowiązującymi standardami i nie może korzystać  

z tabel jako elementu konstrukcyjnego strony. 
4.10 Adresy podstron w obrębie serwisu WWW muszą być przyjazne i powinny 

zawierać nazwę lub tytuł podstrony. 
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5. Zabrania się umieszczania na stronach WWW wszelkich banerów reklamowych firm 
zewnętrznych bez pisemnej zgody JM Rektora lub upoważnionego Prorektora. 

6. Zabrania się konstruowania i prowadzenia podstron w obrębie strony WWW 
prowadzonej przez Administratora strony WWW, gromadzących dane osobowe 
„wrażliwe” i mogących naruszać ustawę o ochronie danych osobowych,  
a w szczególności systemów samodzielnego logowania dla użytkowników w celach 
statystycznych, zapisów na zajęcia, itp. Takie funkcjonalności dostępne są  
w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów. 

7. Na etapie tworzenia lub edycji strony WWW Administrator strony WWW/Redaktor 
strony WWW musi dokonać weryfikacji poprawności wyświetlania strony WWW na 
urządzeniach mobilnych, jakich jak Tablet czy smartfon. Weryfikacji można dokonać 
przez dedykowane do tej czynności wbudowane narzędzia, dostępne dla administratora 
lub redaktora po zalogowaniu do panelu zarządzania stroną. 

 


