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Tytuł: Badanie akceptacji oprogramowania open source na wydziałach inżynierskich 
uczelni technicznej 
Autorzy: Adam Muc, Piotr Mysiak, Sławomir Radomski, Adam Szeleziński (Akademia 
Morska w Gdyni, Gdańska Szkoła Wyższa) 
Streszczenie: Masowa produkcja oprogramowania powoduje, że do wykonania określonych 
zadań można użyć programów od różnych producentów. Nie wszystkie jednak programy cieszą 
się taką samą popularnością. Badanie cech, które czynią, że dany program jest bardziej 
akceptowany niż inny, o podobnej funkcjonalności, stało się niezbędne i jest sukcesywnie 
rozwijane. W przypadku młodej kadry inżynierskiej przyzwyczajenia odnośnie używanego 
oprogramowania technicznego kształtowane są na uczelni, na której zdobywają wiedzę 
i umiejętności. Uczelnie techniczne bardzo często bazują na specjalistycznym oprogramowaniu 
w procesie kształcenia. Jest ono ważne zwłaszcza przy projektowaniu zajęć praktycznych, typu 
projekty  lub laboratoria. Oprogramowanie specjalistyczne bywa często bardzo drogie, a przez 
to niedostępne dla studentów. Naturalną alternatywą dla tej sytuacji jest możliwość korzystania 
z oprogramowania open source. 
Forma: artykuł 

Tytuł: Budowanie zaangażowania studentów 
Autorzy: Gertruda Gwóźdź-Łukawska, Katarzyna Stawowczyk, Martyna Wdowiak 
(Politechnika Łódzka) 
Streszczenie: Publikacja przedstawia sposób budowania zaangażowania studentów w rozwój 
własny – od zdobywania informacji i wiedzy, poprzez jej analizowanie pod kątem przydatności 
do rozwiązania problemu aż do stosowania zdobytych umiejętności w pracy z innymi. Realizacja 
podanych celów stała się możliwa dzięki zastosowaniu połączenia kilku metod dydaktycznych 
oraz narzędzi wykorzystywanych w pracy metodą Webquestów. Przeanalizujemy 
przedstawiony proces budowania zaangażowania analizując przykładowe efekty pracy 
studentów kierunku Transport Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, a szczególnie 
sposoby wykorzystania zdobytej wiedz w pracy z innymi.  
Forma: artykuł  
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Tytuł: Collaborative learning -  nauka oparta na współpracy z wykorzystaniem nowych 
technologii 
Autor: Jolanta Szulc (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 
Streszczenie: Celem artykułu jest analiza literatury przedmiotu poświęconej collaborative 
learning i nowym technologiom wspierającym tę formę uczenia się. Dla realizacji tego celu 
przeprowadzono analizę literatury przedmiotu rejestrowanej w bazach danych: Library, 
Information Science & Technology Abstracts (LISTA) i Education Resources Information Center 
(ERIC). Artykuł składa się z trzech głównych części tematycznych oraz wstępu i podsumowania. 
We wstępie przedstawiono wybrane definicje collaborative learning oraz konteksty 
występowania tego terminu. Następnie omówiono wyniki badań dotyczących teoretycznych 
założeń tej koncepcji uczenia się. Kolejny ustęp poświęcono zastosowaniu nowoczesnych 
technologii i różnym sposobom integracji technologii z uczeniem się. W zakończeniu omówiono 
wady i zalety collaborative learning oraz wybrane projekty mające pomóc we wdrażaniu tej 
formy uczenia się. Przedstawiono wnioski. 
Forma: wystąpienie 

Tytuł: Diagnoza stanu wykorzystania e-learningu w polskich uczelniach  
Autor: Izabela Maleńczyk (Politechnika Warszawska)  
Streszczenie: Celem prezentacji jest przedstawienie faktycznego stanu wykorzystania metod 
i technik kształcenia na odległość w polskich uczelniach. W celu dokonania syntetycznej 
diagnozy przeprowadzono wieloetapowe badanie, które pozwoliło na uzyskanie danych 
ilościowych i jakościowych. Badanie miało charakter pierwotny i przeprowadzane było w okresie 
lipiec 2016 – kwiecień 2017. Narzędziem badawczym służącym do zgromadzenia danych 
ilościowych był kwestionariusz ankiety, który składał się z trzech zasadniczych części, kolejno 
odnoszących się do obszaru organizacyjnego, dydaktycznego i technologicznego oraz 
metryczki. Do zaprezentowania wyników zastosowano opisowe charakterystyki - odsetki 
odpowiedzi oraz graficzną prezentację rozkładów odpowiedzi (tabela, mapy, wykresy). 
Forma: wystąpienie 

Tytuł: Doświadczenia z prowadzonego przedmiotu Metodyka studiowania na kierunku 
elektrotechnika 
Autor: Jarosław Makal (Politechnika Białostocka) 
Streszczenie: W artykule przedstawiono sposób prowadzenia przedmiotu z grupy tzw. HES 
(humanistyczno-ekonomiczno-społeczne) na I semestrze studiów I stopnia kierunku elektro-
technika. Zaakcentowano wykorzystanie technik e-learningowych wprowadzonych w celu 
uatrakcyjnienia przedmiotu jak również, aby ułatwić bieżące ocenianie. Opisano stronę 
użytkownika portalu edukacyjnego Politechniki Białostockiej oraz panel nauczyciela. 
Zamieszczono przykładowe testy oraz statystykę wyników. Zamiast końcowych wniosków 
przytoczono opinie studentów wyrażone w formie komentarzy do ankiety wypełnionej po 
zakończeniu zajęć w semestrze. 
Forma: artykuł, wystąpienie 
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Tytuł: Dydaktyka akademicka – odpowiedzi na pytania (nie) dyskretne 
Autor: Jan Kusiak (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie) 
Streszczenie: W referacie podjęto próbę odpowiedzi na pytania (nie)dyskretne dotyczące 
dydaktyki akademickiej postawione podczas konferencji eTEE 2015. Odpowiedzi na te pytania  
były przedmiotem analiz i badań w projekcie „THE CHANGING PEDAGOGICAL LANDSCAPE 
(CPL): New ways of teaching and learning and their implications for higher education policy“ 
realizowanym przez European Association of Distance Teaching Universities we współpracy 
z kilkunastoma europejskimi uczelniami, m.in. z AGH. Analiza ta dotyczyła w głównej mierze 
kształcenia: między innymi, wizji i strategii wdrażania innowacji w kształceniu, organizacji 
e - learningu w uczelni czy otwartych zasobów edukacyjnych, itp. W ramach referatu, 
przedstawione zostaną wnioski wynikające z badań, w formie XI wskazań dla rozwoju 
nowoczesnej dydaktyki akademickiej. 
Forma: wystąpienie 

Tytuł: Efekty kształcenia z matematyki w ujęciu technologii informacyjno-
komunikacyjnej (ICT) 
Autorzy: Dorota Krawczyk-Stańdo, Jacek Stańdo (Politechnika Łódzka)  
Streszczenie: W pracy zostaną przedstawione przykłady efektów uczenia się z matematyki 
oraz porównanie pomiaru ich osiągnięcia z użyciem lub bez użycia technologii informacyjno-
komunikacyjnej. 
Forma: artykuł, wystąpienie 

Tytuł: Elektroniczna weryfikacja wiedzy – fikcja czy szansa na efektywne sprawdzenie 
wiedzy?  
Autorzy: Marta Woźniak-Zapór, Mariusz Grzyb, Sebastian Rymarczyk (Krakowska 
Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego) 
Streszczenie: Weryfikacja efektów kształcenia na uczelni może odbywać się w różny sposób 
i w różnej formie. W trakcie całego semestru i sesji egzaminacyjnej są to np. kolokwia służące 
wystawieniu oceny końcowej czy egzaminy. E-learning kojarzony jest przede wszystkim 
z kształceniem. Jednak rozwój kształcenia na odległość, a zwłaszcza narzędzi umożliwiających 
jego realizację umożliwia nie tylko przekazywanie, ale także i weryfikację wiedzy zdobywanej 
przez studenta. Dlatego w artykule przedstawione zostaną zagadnienia związane 
z możliwościami wykorzystania narzędzi służących kształceniu na odległość 
do przeprowadzania testów zaliczeniowych i egzaminacyjnych. Analizie poddane zostaną 
zarówno aspekty prawne, jak i techniczne wykorzystania platform e-learningowych 
na przykładzie platformy e-learningowej KAAFM.  
Forma: artykuł   
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Tytuł: E-zasoby do nauczania języków obcych zawodowych w obszarze budownictwa 
Autorzy: Dorota Krawczyk-Stańdo, Jacek Stańdo (Politechnika Łódzka) 
Streszczenie: Zostanie przedstawiony problem kształcenia języka obcego zawodowego 
i propozycja jego rozwiązania. 
Forma: wystąpienie 

Tytuł: FabLab i Makerspace w służbie środowiska akademickiego 
Autorzy: Cyryl Sochacki, Maciej Naskręt (PG CI TASK, Szkoła Morska w Gdyni ) 
Streszczenie: Obecność na terenie kampusu własnej pracowni typu FabLab lub przestrzeni 
Makerspace wspiera działalność dydaktyczną, badawczą i rozwojową środowisk akademickich 
przy realizacji projektów. W obecnej chwili uczelnie mają dostęp do wydajnych klastrów 
obliczeniowych, dzięki którym mogą wykonywać zaawansowane obliczenia, symulować 
zjawiska i reakcje itp., które w tej formie są wirtualnym projektem lub rozwiązaniem 
teoretycznym. "Przejście" od postaci wirtualnego projektu aż do jego materialnej reprezentacji 
prototypu lub produktu jest możliwe dzięki nowym technologiom takim jak druk 3D, wycinanie 
laserowe oraz frezowanie na maszynie CNC a przede wszystkim pracowni, w której te 
technologie wspomagałyby środowisko akademickie. 
Forma: wystąpienie 

Tytuł: Gamifikacja w edukacji wyższej, czyli jak sprawić by student do nauki siadał tak 
chętnie jak do grania w gry 
Autorzy: Wojciech Glac, Joanna Mytnik (Uniwersytet Gdański) 
Streszczenie: Zgamifikowane zajęcia dają studentom autonomię w podejmowaniu decyzji 
dotyczących tego kiedy, jak i ile się uczą oraz umożliwiają wykorzystanie nowych technologii. 
To znacząco podnosi motywację studentów do nauki. Zgamifikowanie kursu polega na takiej 
przebudowie struktury przedmiotu, by przypominał wieloetapową grę fabularną, podczas której 
gracz (student), uczestnicząc w różnego rodzaju misjach (zadaniach), zdobywa punkty wiedzy 
i doświadczenia oraz inne wirtualne dobra (wiedzę i umiejętności), które pozwalają mu ukończyć 
grę z sukcesem (zdać egzamin na pożądaną ocenę). Celem wystąpienia jest prezentacja 
wybranych kursów akademickich prowadzonych od kilku lat przez autorów oraz uzyskane przez 
nich  efekty. 
Forma: wystąpienie 

Tytuł: How to Digitally Enhance Teacher-Student Relationship to Successfully Manage 
Digital Students; Reflections on Practice  
Autor: Barbara Dulba (Akademia Górniczo-Hutnicza im S. Staszica) 
Streszczenie: How to Digitally Enhance TSR to Successfully Manage Digital Students. Good 
Teacher-Student Relation, (TSR), in line with the ‘belongingness hypothesis’ (Baumeister RF, 
Leary M.R. 1995) is seen as a precondition for effective teaching. The more frequent TS 
interactions the better quality of the educational process (G. Hagenauer, 2014).  Digitally 
enhanced interaction opportunities offer more effective management leading to the desired 
sense of togetherness, better results and greater satisfaction.  
Forma: wystąpienie 
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Tytuł: Indywidualizacja kształcenia zdalnego - multimedialny inteligentny system 
edukacyjny 
Autor: Wiesław Półjanowicz (Uniwersytet w Białymstoku) 
Streszczenie: Ważnym czynnikiem w dobie obecnej komputeryzacji, powszechnego dostępu 
do sieci Internet oraz idei Lifelong Learning, jest personalizacja ścieżek kształcenia 
z wykorzystaniem multimedialnych inteligentnych systemów edukacyjnych (MITS). Istotnym 
problemem przy projektowaniu takich systemów jest wierne odtworzenie w nim zarówno działań 
nauczyciela jak i ucznia oraz wdrożenie takiego oprogramowania, które zapewniałoby 
adaptacyjny proces nauczania. W referacie przybliżę działanie takiego przykładowego 
eksperymentalnego systemu zapewniającego tworzenie personalizowanych kursów 
e - learningowych z doborem stylów uczenia się. 
Forma: wystąpienie 

Tytuł: Innowacyjne formy kształcenia w edukacji inżynierów 
Autorzy: Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak, Kinga Kurowska (Politechnika Gdańska, 
Politechnika Warszawska) 
Streszczenie: Innowacje to nowa wartość lub jakość wprowadzana by osiągnąć lepsze 
rezultaty. Peter F. Drucker definiuje innowacje, jako okazję do nowych przedsięwzięć i usług. 
Innowacja stymuluje zmianę. Ta z kolei jest nieodłącznym elementem świata inżynierów, 
dynamicznego, skomplikowanego i odpowiadającego na rosnący popyt nowych rozwiązań 
technologicznych. Przemysł 4.0 staje się faktem, a umiejętność szybkiego reagowania uczelni 
na zmiany w otoczeniu jest niezbędna.   Jak w ten świat wprowadzić absolwenta uczelni 
wyższej? Jak wykreować lub rozwinąć w nim umiejętności i kompetencje potrzebne na 
współczesnym rynku pracy? Na przytoczone pytania postarają się odpowiedzieć w niniejszym 
artykule autorki referatu. Artykuł rekomenduje podejście do skutecznego kształcenia w świetle 
uzyskanych wyników badań. 
Forma: artykuł, wystąpienie 

Tytuł: Interaktywne nauczanie matematyki 
Autorzy: Magdalena Łapińska, Magdalena Musielak (Politechnika Gdańska) 
Streszczenie: Celem plakatu jest prezentacja kursu e-learningowego z rachunku 
macierzowego wspomagającego zajęcia z matematyki na Politechnice Gdańskiej. Treści kursu 
przedstawione są z wykorzystaniem między innymi animacji, filmów, quizów. Zwiększa to 
motywację, zaangażowanie studentów oraz podnosi efektywność nauczania matematyki. 
Forma: plakat  
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Tytuł: Investigation of educational processes with affective computing methods 
Autorzy: Grzegorz Brodny, Agnieszka Landowska (Politechnika Gdańska) 
Streszczenie: The paper concerns monitoring educational processes with the use of new 
technologies for recognition of human emotions. The paper summarizes results of the three 
experiments, that aimed at practical validation of applying emotion recognition in e-learning. The 
meta-analysis of the results allows to provide a evaluation of the emotion representation models 
and affect recognition methods. The comparison was based on criteria of availability, accuracy, 
robustness to disturbances and interference with e-learning process. Our lessons learned might 
be interesting for teachers and e-learning tutors as well as for researchers, who intend to use 
affective computing methods in monitoring educational processes.   
Forma: artykuł, wystąpienie 

Tytuł: Inżynier: wiedza, technika, technologia 
Autor: Ryszard Sobczak (Politechnika Gdańska) 
Streszczenie: Na prestiż zawodu inżyniera pracowali wybitni inżynierowie współpracujący 
z biznesmenami obdarzonymi wyobraźnią. Kształcąc przyszłych inżynierów z zastosowaniem 
e-technologii warto wiedzieć na czym polega unikalność kształcenia inżynierów i czy 
stosowanie e-technologii może nam w tym pomóc. Pomóc utrzymać prestiż tego zawodu. 
W pracy przedstawiono najważniejsze zadania inżyniera i zestawiono je z oczekiwaniami 
wyrażonymi w Polskich Ramach Kwalifikacji. Pokazano unikalność procesu projektowania 
obiektów i procesów technicznych wśród oczekiwanych umiejętności absolwentów wyższych 
uczelni. Wskazano też różnicę między techniką a technologią, w tym również e-technologią. 
Zasygnalizowano również istotne zagrożenie dla dobrego kształcenia przyszłych inżynierów 
jakim jest słaby kontakt uczelni technicznych ze środowiskiem gospodarczym. 
Forma: artykuł, wystąpienie 

Tytuł: Język angielski dla studentów kierunków medycznych w autentycznym 
kontekście – zajęcia z wykorzystaniem platformy Moodle. 
Autor: Joanna Pawlik (Politechnika Gdańska) 
Streszczenie: Plakat przedstawia materiały z zakresu języka angielskiego specjalistycznego 
przygotowane i umieszczone na platformie Moodle przez zespół  e-learningowy Centrum 
Języków Obcych Politechniki Gdańskiej. Treść adresowana jest do studentów kierunków 
medycznych: inżynierii biomedycznej oraz inżynierii mechaniczno-medycznej. Ćwiczenia 
stworzone zostały w oparciu o materiały autentyczne, takie jak: wykłady, prezentacje i artykuły. 
Quizy na różnych poziomach zaawansowania obejmują następujące zagadnienia: aplikacje 
i nowoczesny sprzęt medyczny, nowe rozwiązania w chirurgii, bioniczne protezy, oraz 
słownictwo z zakresu układu szkieletowego i krwionośnego. Wszystkie teksty i zdjęcia są 
materiałami autorskimi zespołu e-learningowego. 
Forma: plakat  
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Tytuł: Język angielski specjalistyczny wspomagany narzędziami internetowymi - zajęcia 
z wykorzystaniem platformy Moodle. 
Autorzy: Janina Badocha, Jolanta Maciejewska, Małgorzata Piechocińska (Politechnika 
Gdańska) 
Streszczenie: Kształcenie studentów na uczelni technicznej wymaga nadążania za nowymi 
technologiami, gdyż są one sprzymierzeńcem nauczycieli w procesie kształcenia. W Centrum 
Języków Obcych Politechniki Gdańskiej powstał zespół e-learningowy, którego założycielką jest 
dr Iwona Mokwa-Tarnowska. Zespół działa od ponad trzech lat, nieustannie tworząc materiały 
uzupełniające tradycyjne metody nauczania i umieszczając je na platformie Moodle. W naszej 
prezentacji chcemy pokazać wykorzystanie „blended learning” w nauczaniu języka 
technicznego podczas lektoratów. 
Forma: wystąpienie 

Tytuł: Kieszonkowe komputery jednopłytkowe – fascynujący wstęp do programowania  
Autor: Ireneusz Żuchowski (Atarnia.com)  
Streszczenie: Celem wystąpienia jest zaprezentowanie możliwości nauczania podstaw 
programowania za pomocą tzw. komputerów jednopłytkowych, czyli urządzeń składających się 
z pojedynczego obwodu drukowanego. Przedstawiony zostanie potencjał edukacyjny trzech 
takich urządzeń: BBC Micro:bit, Arduino UNO R3 oraz Raspberry Pi. W trakcie prezentacji 
ww. urządzenia będą programowane 'na żywo' w języku Python. Celem takiego podejścia jest 
pokazanie dobrych praktyk użytych w projektowaniu tych narzędzi edukacyjnych, a zarazem 
udowodnienie ich przydatności w edukacji osób nieposiadających wcześniejszego 
doświadczenia w programowaniu. Przybliżone słuchaczowi zostaną ponad trzydziestoletnie 
doświadczenia brytyjskie z zakresu realizacji edukacji cyfrowej przez BBC. Zostaną 
zaprezentowane przykłady pokazujące jak przy pomocy tych narzędzi tworzyć projekty 
polegające na rozwiązywaniu realnych problemów inżynieryjnych, syntezując tym samym 
edukację cyfrową z innymi dziedzinami nauki. 
Forma: wystąpienie 

Tytuł: Komunikacja w Mobilnym i Wirtualnym Środowisku Pracy- prezentacja projektu 
CoMoViWo 
Autorzy: Agnieszka Kamińska, Urszula Kamińska (Politechnika Gdańska) 
Streszczenie: „ 
W zglobalizowanym świecie coraz częściej pracujemy w wielokulturowych środowiskach, 
w których językiem komunikacji jest angielski. Ogromna część tej komunikacji prowadzona jest 
wirtualnie. Celem prezentacji jest przedstawienie międzynarodowego projektu CoMoViWo 
do którego przystąpiło Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej. Omówione zostaną 
założenia, wszystkie etapy trwania projektu oraz jego końcowy efekt – kurs jako główny produkt 
projektu. Po krótkim podsumowaniu przedstawionych punktów, autorki podzielą się swoimi 
refleksjami dotyczącymi projektu. 
Forma: wystąpienie  
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Tytuł: Managing the digital classroom  
Autor: Nicholas Peachey (Cambridge University Press) 
Streszczenie: Over the last decade new digital technologies have continued to encroach on 
the classroom space and often been viewed as disruptive and divisive  by teachers who have 
to deal with them. In this workshop we will explore together a range of digital tools and teaching 
techniques that teachers can adopt to utilize the presence of digital devices in the classroom 
and make them productive. The workshop will show how we can use these devices to enable 
digital collaboration and develop a range of traditional and digital literacies in ways that are not 
possible in the analogue classroom. Come to the workshop armed with your laptop, smart phone 
or tablet and be prepared to participate. 
Forma: wystąpienie 

Tytuł: Methods and tools for affect-aware Intelligent Tutoring Systems 
Autorzy: Agnieszka Landowska, Michał Wróbel (Politechnika Gdańska) 
Streszczenie: Emocje ucznia wpływają, a niekiedy nawet warunkują, efektywność nauki. 
Afektywne inteligentne systemy edukacyjne (ang. Affective Tutoring Systems – ATS) stosują 
metody automatycznego rozpoznawania emocji i uwzględniają stan emocjonalny ucznia 
w doborze ścieżki nauczania. Jeżeli emocje nie sprzyjają efektywnej nauce, aplikacja 
podejmuje interwencję, która może polegać na dystraktorach, podpowiedziach czy modyfikacji 
ścieżki uczenia. Plakat pokazuje główne rezultaty projektu AFFITS - Methods and tools for 
affect-aware Intelligent Tutoring Systems (Polsko-Norweski Mechanizm Finansowy, Pol-
Nor/209260/2015), który dotyczył metod i narzędzi rozpoznawania emocji dla inteligentnych 
systemów edukacyjnych. Rezultatem projektu jest szkielet architektury (ang. framework) 
systemów ATS, który uwzględnia rozpoznawanie stanów emocjonalnych na podstawie 
wielokanałowej obserwacji ucznia, integrację wyników, model wiarygodności oraz projekt 
interwencji. 
Forma: plakat 

Tytuł: Mobile Quizzes in Math 
Autorzy: Gertruda Gwóźdź-Łukawska, Monika Potyrała, Daniel Schön (Politechnika 
Łódzka, University of Mannheim) 
Streszczenie: Artykuł przedstawia nowe możliwości uczenia, jakie dają matematyczne quizy 
mobilne. Prezentujemy quizy napisane przy użyciu aplikacji MobileQuiz2 Uniwersytetu 
w Mannheim. Twórcy tej aplikacji uwzględnili specyficzne potrzeby matematyków. Podstawową 
trudnością wymagającą przezwyciężenia było użycie czcionki matematycznej i wykorzystanie 
apletów mobilnych np. GeoGebry. Powstały aplety ilustrujące poszczególne zagadnienia (do 
użycia np. na wykładzie, by każdy student mógł „poczuć pod palcem” abstrakcyjne obiekty 
matematyczne), quizy uczące – z podpowiedziami w formie apletów bądź rysunków (idealne by 
ugruntować materiał), oraz quizy sprawdzające – bezcenne przed kolokwium czy egzaminem. 
Ze względu na dużą różnorodność quizów, mogą one być zarówno zabawą, jak i spektakularną 
formą powtórzenia materiału. Stanowią znakomite urozmaicenie zajęć i dzięki temu aktywizują 
do działania. Ponadto, wykładowca ma natychmiastową informację zwrotną. Może dzięki niej 
ocenić stopień zrozumienia danego tematu i wraz z grupą omówić problematyczne odpowiedzi. 
Z pewnością, możliwości quizów mobilnych w odniesieniu do matematyki nie zostały 
wyczerpane i warto zgłębiać ich tajniki. 
Forma: artykuł, wystąpienie  
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Tytuł: MOST Wiedzy jako narzędzie promocji otwartych zasobów nauki 
Autor: Paweł Lubomski (Politechnika Gdańska)  
Streszczenie: Rośnie znaczenie wiedzy zgromadzonej w różnego rodzaju systemach, w tym 
w kursach on-line. Połączenie systemów je przetwarzających z Internetem w znaczącym 
stopniu usprawniło rozprzestrzenianie informacji i zwiększyło jej dostępność. Coraz szersze 
uznanie zyskują ruchy Otwartego Dostępu (ang. Open Access). Politechnika Gdańska 
w ramach projektu Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – MOST Wiedzy 
buduje platformę o tej samej nazwie, która ma na celu udostępnienie w trybie Otwartego 
Dostępu zasobów nauki opracowanych na Uczelni. Celem tego działania jest szerokie 
wypromowanie potencjału badawczego i edukacyjnego Uczelni oraz jej pracowników. Usprawni 
to organizację międzynarodowych multidyscyplinarnych zespołów i projektów badawczych oraz 
nawiązywanie współpracy nauka – biznes w zakresie wykorzystania potencjału uczelni oraz 
komercjalizacji innowacji. 
Forma: artykuł, wystąpienie 

Tytuł: Możliwości wykorzystania metod wielokryterialnych w projektowaniu 
e-learningu 
Autor: Kinga Korniejenko (Politechnika Krakowska) 
Streszczenie: Celem pracy jest analiza krytyczna możliwości wykorzystania metod 
wielokryterialnych w projektowaniu szkoleń e-learningowych. Metody wielokryterialne są 
odpowiedzią na złożoność współczesnych problemów rozwiązywanych w warunkach 
niepewności, niepełnych danych oraz zmieniającego się otoczenia. Praca badawcza 
obejmowała analizę literatury w aspekcie wykorzystania metod wielokryterialnych we wsparciu 
e-learningu i koncepcję wykorzystania metody AHP w projektowaniu kursu e-learningowego. 
Forma: artykuł, plakat 

Tytuł: Nauczanie zagadnień cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej - trendy, 
wyzwania 
Autor: Rafał Leszczyna (Politechnika Gdańska) 
Streszczenie: Znaczenie edukacji, szkoleń i podnoszenia świadomości zagadnień 
cyberbezpieczeństwa jest dziś, w erze społeczeństwa informacyjnego powszechnie uznane. 
W ostatnich latach w Unii Europejskiej pojawiło się wiele nowych inicjatyw związanych między 
innymi z rozwijaniem programów uniwersyteckich, przygotowywaniem specjalistycznych 
i profilowanych szkoleń, uruchamianiem masowych otwartych kursów online, a także badaniami 
opinii publicznej oraz ekspertów. Odbyła się również niezwykle interesująca debata dotycząca 
skuteczności i zasadności kształcenia zasad cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzono 
ankietę w instytucjach edukacyjnych dotyczących cech wzorcowego kursu w tej dziedzinie. 
W artykule przedstawiono te inicjatywy i związane z nimi wyzwania, a także trendy 
i perspektywiczne kierunki rozwoju nauczania zagadnień cyberbezpieczeństwa. 
Forma: artykuł, wystąpienie  
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Tytuł: Oprogramowanie wspomagające nauczanie matematyki 
Autorzy: Katarzyna Kiepiela, Marcin Wata, Dorota Żarek (Politechnika Gdańska) 
Streszczenie: W pracy przedstawiamy przykładowe wykorzystanie GeoGebry do wizualizacji 
pojęć matematycznych za pomocą apletów do ćwiczeń, oraz animacji do umieszczenia 
w e - kursach. Opisujemy też scenariusz wykorzystania GeoGebry i MATLABA na zajęciach 
stacjonarnych z algebry liniowej.  
Forma: artykuł, wystąpienie 

Tytuł: Podejście inżynierskie w nauczaniu 
Autorzy: Eugenia Smyrnowa-Trybulska, Wojciech Zuziak (Uniwersytet Śląski, Regionalny 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) 
Streszczenie: Autorzy, wychodząc od nadrzędnego celu edukacji wykształcenia kreatywnych 
myślicieli, zwracają uwagę na niezwykle ważną w tym kontekście rolę błędu w nauczaniu. 
Bazując na własnych doświadczeniach w prowadzeniu zajęć warsztatowych z robotyki, 
proponują podejście inżynierskie w nauczaniu. Rozważają ponadto możliwość edukacyjnego 
wykorzystania elementów metodyki zwinnej Scrum w zarządzaniu procesem zespołowego 
tworzenia produktu (np. procesem budowy i programowania robota). Oprócz tego w artykule 
zostały przeanalizowane aspekty związane z motywacją i inspiracją uczących się w zakresie 
edukacji inżynierskiej oraz wybrane wyniki ankiet, przeprowadzanych wśród czynnych 
i przyszłych nauczycieli w zakresie zajęć z robotyki w szkole podstawowej. 
Forma: artykuł, wystąpienie  
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Tytuł: Potencjalna wartość i możliwe oddziaływanie odznak cyfrowych – nowy sposób 
oceniania pracy studentów 
Autor: Iwona Tarnowska-Mokwa (Politechnika Gdańska) 
Streszczenie: Zarówno w środowisku tradycyjnym, jak i e-learningowym, ocenianie uczących 
się odgrywa bardzo ważną rolę. W zależności od przyjętej koncepcji pedagogicznej edukatorzy 
przypisują większe znaczenie ocenom formatywnym lub sumatywnym, a wystawiane przez nich 
certyfikaty i dyplomy tylko w części pokazują kwalifikacje osoby posiadającej je, gdyż 
informacje, które zawierają, zwykle sprowadzają się do określenia uzyskanego przez nią 
stopnia, albo w formie cyfrowej, albo opisowej. W ostatnich latach pojawiły się nowe możliwości 
dokumentowania osiągnięć, wiedzy oraz umiejętności i wszelkich aktywności, w których uczący 
się brali udział. Stwarzają je cyfrowe odznaki, które mogą dawać pełniejszy obraz wszelkich 
korzyści wyniesionych z edukacji formalnej, poza formalnej i nieformalnej.  
Forma: artykuł, wystąpienie 

Tytuł: Praktyczne aspekty e-learningu na przykładzie Centrum Języków i Komunikacji 
Politechniki Poznańskiej 
Autorzy: Aleksander Kubot, Krzysztof Olszewski (Politechnika Poznańska) 
Streszczenie: Można obecnie zaobserwować dynamiczny rozwój nauczania na odległość (e-
learning).Bezsprzecznie ten sposób nauczania niesie ze sobą ogromne korzyści, ale też ma 
swoje słabe strony. Autorzy referatu chcieliby podzielić się swoim kilkuletnim doświadczeniem 
z zakresu przygotowywania kursów online, a także prowadzenia zajęć na odległość. Zdaniem 
autorów, jak przy każdej formie nauczania, tak w przypadku zajęć w systemie e-learning 
konieczne jest określenie zasad ich prowadzenia. Określenie takich zasad pomaga zarówno 
w organizacji zajęć online, jak i w zrozumieniu przez studentów tej formy nauczania i lepszym 
wykorzystaniu wypływających z niej korzyści. Autorzy przedstawią też kilka istotnych 
problemów związanych z nauczaniem na odległość i zaproponują sposoby ich praktycznego 
rozwiązania. Potrzeba regulowania tej formy nauczania, jak i problemy które zostaną omówione 
mają charakter ogólny i dotyczą wielu organizacji prowadzących nauczanie na odległość. 
Forma: wystąpienie   
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Tytuł: Przykłady dobrej praktyki w projekcie SP4CE Erasmus+ 
Autorzy: Anna Czaja, Anna Grabowska, Ewa Kozłowska, Paulina Pałasz (Politechnika 
Gdańska, PRO-MED, Gdański Uniwersytet Medyczny) 
Streszczenie: Projekt SP4CE, czyli Partnerstwo Strategiczne na Rzecz Kreatywności 
i Przedsiębiorczości (ang. Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship) jest 
odpowiedzią na potrzeby zidentyfikowane w komunikacie z Brugii w sprawie ściślejszej 
europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w latach 
2011 - 2020. W projekcie zaprojektowano i uruchomiono portal SP4CE bazujący 
na oprogramowaniu WordPress i Moodle. WordPress wykorzystano głównie do udostępnienia 
materiałów informacyjnych oraz szkoleniowych dostępnych  w pięciu językach partnerskich; 
angielskim, greckim, polskim, słowackim i węgierskim. Moodle umożliwia współpracę 
konsultantów, nauczycieli i studentów oraz współpracę międzyuczelnianą wykorzystując 
koncepcję tzw. pokojów nauki (ang. Learning Rooms). Przykładami wykorzystania platformy 
SP4CE są pokoje nauki wspierające m. in. proces przygotowania prac na konferencje naukowe, 
organizację warsztatów, prowadzenie projektów międzyuczelnianych, kół naukowych, prac 
dyplomowych, doktorskich itd. 
Forma: artykuł, wystąpienie 

Tytuł: Przykłady przetwarzania dźwięku w środowisku VISSIM 
Autor: Krystyna Maria Noga (Akademia Morska w Gdyni) 
Streszczenie: W artykule zostały przedstawione zagadnienia, omawiane na wykładzie 
z Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów, z zakresu tworzenia i obróbki dźwięku, ze szczególnym 
uwzględnieniem symulacji efektów brzmieniowych. Przykładowe wirtualne układy zostały 
zbudowane w środowisku VisSim. 
Forma: artykuł, wystąpienie 

Tytuł: Rapid E-learning Master 
Autor: Gabriella Kengyel 
Streszczenie: The Rapid e-Learning Master project has been funded with support from the 
European Commission, Erasmus+ program. The main aim is to show and spread the 
methodology of rapid e-learning (REL), and to show its effective applicability. In favour of these 
aims, a methodology and a guide was created in four languages. I would like to present the 
methodology and the different forms of gamification included. I would like to present case 
studies how rapid e-learning and gamification can be used with suppliers in car industry in their 
training. 
Forma: plakat   
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Tytuł: Senior Lab Projects for teaching the internet of things in a software engineering 
program 
Autorzy: Fernando Gonzalez, Dahai Guo, Adam Nowicki, Janusz Zalewski 
Streszczenie: This paper addresses student laboratories for courses related to the Internet of 
Things (IoT) in an undergraduate Software Engineering program.  It reviews the concept of the 
IoT, first, then discusses benefits of IoT in education, especially in engineering, and finally 
presents examples of projects, reviewing some more fundamental concepts of introducing such 
labs. Specific examples of IoT projects include software development for: a robotic arm 
accessed through AWS, GPS tracker with Sparkfun data stream service, online health 
monitoring with a smartwatch and Google Cloud, and remote relay access from a phone with 
MQTT service. 
Forma: artykuł, wystąpienie 

Tytuł: Sieciowy rozproszony system pomiarowy w laboratorium dydaktycznym 
Autorzy: Beata Pałczyńska, Krystyna Maria Noga (Akademia Morska w Gdyni) 
Streszczenie: Zaprezentowano możliwości wykorzystania do celów dydaktycznych 
specjalistycznego narzędzia programistycznego, zdecydowanie upraszczającego 
oprogramowanie rozproszonego systemu pomiarowego. Przedstawiono system pomiarowy, 
zaprojektowany w graficznym środowisku programistycznym LabVIEW. Opisano stanowisko 
laboratoryjne, składające się z kilku węzłów z dostępem do sieci komputerowej, w którym 
funkcje procesu pomiaru i sterowania oraz kontrola pomiaru są wykonywane jako rozproszone 
w różnych węzłach systemu pomiarowego. Scharakteryzowano wykorzystane w rozwiązaniu 
elementy programowe środowiska LabVIEW; projekt i sieciowe zmienne współdzielone. 
Przedstawiono organizację zaprojektowanego rozproszonego systemu pomiarowego, zawarto 
uwagi dotyczące konfigurowania i uruchamiania systemu. 
Forma: artykuł, wystąpienie 

Tytuł: Technologia komputerowego wspomagania projektowania BIM w procesie 
kształcenia inżyniera branży sanitarnej 
Autor: Jakub Drewnowski, Katarzyna Rusek (Politechnika Gdańska, ArCADiasoft) 
Streszczenie: Rozwiązanie, którego początków należy szukać pod koniec lat 80, a które na 
przełomie XX i XXI wieku, zostało nazwane BIM-em, będące innowacyjną technologią 
parametrycznego modelowania informacji o budynku (z ang. Building Information Modeling), 
jest do dzisiaj intensywnie rozwijane we wszystkich etapach projektowania inżynierskiego. 
Uczelnie techniczne chcąc dostosować program kształcenia współczesnego inżyniera branży 
sanitarnej do rynku pracy, powinny ściśle współpracować z firmami oferującymi 
oprogramowanie do wspomagania projektowania. Oprócz nauki obsługi oprogramowania, 
konieczna jest równocześnie umiejętność oceny uzyskanych przez studentów wyników oraz 
wypracowanie sposobów weryfikacji projektów wykonanych przy wykorzystaniu narzędzi 
komputerowych. Celem pracy było przeanalizowanie wybranych technologii innowacyjnego, 
parametrycznego modelowania informacji o budynku BIM i porównanie z metodami 
tradycyjnego projektowania w procesie kształcenia współczesnego inżyniera branży sanitarnej 
na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. 
Forma: artykuł, wystąpienie 
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Tytuł: Umiejętność zdobywania wiedzy przez Internet w środowiskach akademickich. 
Autor: Tacjana Niksa-Rynkiewicz (Politechnika Gdańska) 
Streszczenie: Platforma edukacyjna na uczelni wyższej stała się już standardem świadczącym 
o jakości w procesie edukacji. Jest wyznacznikiem nowoczesności danej uczelni. Wpływa na jej 
konkurencyjność. Mimo to, istnieje przekonanie, że środowisko nauczycieli akademickich nie 
jest gotowe do akceptacji nowych środków nauczania. Postanowiono zbadać ten problem. 
Artykuł zawiera odpowiedź na pytanie jaki stosunek do metod e-nauczania panuje wśród 
nauczycieli akademickich, nie posiadających informatycznego wykształcenia. 
Forma: artykuł 

Tytuł: URBANLAB 3.0  jako realizacja modelu PBL w formule e-learningu 
Autorzy: Marek Bukowski, Tomasz Rozwadowski (Gdański Uniwersytet Medyczny, 
Politechnika Gdańska) 
Streszczenie: Artykuł przedstawia metodologię i efekty interdyscyplinarnego, 
eksperymentalnego kursu z grupy tzw. blended learning, prowadzonego na Politechnice 
Gdańskiej. W badaniach posłużono się sondażami i studiami literaturowymi podkreślającymi 
innowacyjne aspekty zastosowanej konstrukcji kursu. Celem artykułu jest pokazanie potencjału 
techniki e-learningu połączonej z wykorzystaniem systemu PBL w formie „odwróconej klasy”. 
Analiza wyników czterech edycji kursu pokazuje korzystne efekty połączenia technik zdalnego 
nauczania z aktywnościami polegającymi na bezpośredniej współpracy studentów. 
Wypracowana przez autorów metoda prowadzenia kursu UrbanLab stanowi interesującą 
propozycją rozwoju nowoczesnych form organizacji interdyscyplinarnych kursów na uczelniach 
technicznych. 
Forma: artykuł, wystąpienie 

Tytuł: Wiedza na żądanie - przyszłość w kształceniu inżynierów?" 
Autor: Cezary Żrodowski, (Politechnika Gdańska) 
Streszczenie: Szacuje się, że co 20-30 lat dwukrotnie wzrasta ilość wiedzy.  Jednocześnie 
w ostatnich latach obniża się liczba godzin jakie mamy do dyspozycji aby ja przekazać oraz 
motywacja studentów. Radzimy sobie z tym problemem na różne sposoby – najczęściej jest to 
coraz wcześniejsza i węższa specjalizacja, lub ignorowanie postępu i „uczenie podstaw 
i rozumienia”. Prowadzi to zwykle do problemów z zatrudnieniem absolwentów, postrzeganych 
jako bardzo wyspecjalizowani pracownicy bez doświadczenia albo z drugiej strony do 
powstawania i konserwacji technologicznych skansenów. Jak radzi sobie z tym problemem 
przemysł? Dlaczego pierwsze słowa jakie często słyszą absolwenci i praktykanci brzmią: 
„a teraz zapomnijcie o wszystkim czego Was uczyli na studiach”? Wiedza na żądanie, 
podawana w kontekście wykonywanej pracy, wtedy kiedy jest naprawdę potrzebna, wydaje się 
właściwym rozwiązaniem. Autor prezentuje narzędzia informatyczne, zaprojektowane w innym 
celu, ale doskonale wspomagające takie podejście (PLM – Product Lifecycle Management) oraz 
szerszy kontekst organizacyjny i metodyczny, w jakim mają one szanse na prawidłowe 
działanie. 
Forma: wystąpienie  
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Tytuł: Wspieranie wykładu realizowanego metodą tradycyjną przez kurs e-learningowy 
Autor: Robert Fidytek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu) 
Streszczenie: Artykuł opisuje przeprowadzony eksperyment mający na celu zwiększenie 
zdawalności egzaminów studenckich odbywających się w pierwszym terminie na studiach 
inżynierskich. Wykład był w całości realizowany metodą tradycyjną przez doświadczonego 
prowadzącego. Pomimo to z roku na rok malały osiągane efekty kształcenia zwłaszcza 
w obszarze posiadanej wiedzy technicznej, a tym samym malała liczba studentów zdających 
egzamin w pierwszym terminie. Postanowiono utworzyć e-learningowy kurs wspierający wykład 
umożliwiający studentom uporządkowanie i utrwalenie posiadanej wiedzy. Przyjęto założenie, 
że nauczyciel akademicki z tytułu utworzenia i prowadzenia kursu nie będzie otrzymywał 
dodatkowego wynagrodzenia. Oznaczało to, że prowadzący był zainteresowany minimalizacją 
dodatkowego nakładu pracy włożonego w utworzenie i obsługę tworzonego kursu. 
Obserwowano reakcje studentów i poziom zdawalności. 
Forma: artykuł, wystąpienie 

Tytuł: Wykorzystanie kodów dwuwymiarowych w dostępie do sprawozdań, prezentacji 
i materiałów zaliczeniowych tworzonych przez studentów 
Autor: Anna Mietlarek-Kropidłowska (Politechnika Gdańska) 
Streszczenie: Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii informacyjnych na pola zastosowań 
(także dydaktycznych) wkraczają hybrydowe technologie wymiany informacji. Do tego nurtu 
zaliczyć można m.in. wykorzystanie kodów szybkiej reakcji.  Mogą być one zaimplementowane 
także w rzeczywistości akademickiej. W niniejszej pracy zaprezentowano wykorzystanie 
materiałów zamieszczanych w postaci stron internetowych oraz kodów matrycowych w dostępie 
do materiałów sporządzanych przez studentów w ramach ewaluacji efektów kształcenia 
podczas realizacji różnych typów zajęć – w tym laboratoryjnych i seminaryjnych. Studenci uznali 
ten sposób za innowacyjny oraz umożliwiający – poza zdobyciem wiedzy przedmiotowej – 
nabycie również praktycznych umiejętności. 
Forma: artykuł, wystąpienie  
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Tytuł: Wykorzystanie narzędzi pracy zdalnej w działaniach Koła Naukowego 
Konstruktorów Pojazdów 
Autor: Piotr Andrzejewski (Politechnika Gdańska) 
Streszczenie: Niniejszy artykuł stanowi opis działalności Koła Naukowego Konstruktorów 
Pojazdów, w którego działaniach wykorzystywane są nowoczesne narzędzia pracy zdalnej. 
Dzięki takiemu podejściu, możliwe staje się wyeliminowanie niedogodnień, z którymi borykano 
się stosując standardowe, starsze podejście do realizacji zadań projektowych w jednostkach 
badawczo-rozwojowych. Podane przykłady ilustrują, w jaki sposób powszechny obecnie dostęp 
do sieci internetowej służy poprawie sposobu prowadzenia projektu, rozliczania go, a także 
integracji pomiędzy poszczególnymi członkami grup zadaniowych, które występują w ramach 
projektu. Ponadto, ukazano możliwości prowadzenia edukacji za pośrednictwem serwisów 
internetowych, gdzie wiedzę przekazuje się w sposób rzetelny, ale jednocześnie łatwy 
do przyswojenia. 
Forma: artykuł, wystąpienie 

Tytuł: Wykorzystanie platform edukacyjnych w nauczaniu akademickim - 
doświadczenia OKNO PW 
Autorzy: Elżbieta Piwowarska, Izabela Maleńczyk,  Marcin Godziemba-Maliszewski, 
Radosław Sobieraj (Politechnika Warszawska) 
Streszczenie: OKNO PW od r. 2001 wykorzystuje w nauczaniu platformy edukacyjne 
i administracyjne. Z powodu niekonwencjonalnego modelu studiowania, w zakresie usług 
administracyjnych jedyną możliwością pozostaje rozwiązanie autorskie. Jako platformy 
edukacyjne wykorzystywano rozwiązania autorskie, komercyjne (Fronter, Blackboard) 
i darmowe (Moodle). W prezentacji zostaną przedstawione cechy poszczególnych rozwiązań 
i problemy z jakimi przyszło się zmierzyć w praktycznej realizacji modelu kształcenia SPRINT 
w OKNO PW. Zaprezentowane zostaną również wyniki badań na temat rozwiązań technicznych 
w zakresie e-learningu w ośrodkach akademickich w Polsce. Badania przeprowadzono 
na próbie badawczej ponad 100 uczelni. 
Forma: wystąpienie 

Tytuł: Wykorzystanie platformy Maple TA. w nauczaniu matematyki wyższej 
na kierunkach nie matematycznych 
Autorzy: Aleksandra Borówka, Michał Farnik (Uniwersytet Jagielloński) 
Streszczenie: W artykule przedstawiono doświadczenia z pilotażu wykorzystania platformy 
Maple T.A. przeprowadzonego w trakcie kursu Matematyka dla pierwszego roku studentów 
Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Omówione zostały wyniki 
ankiety przeprowadzonej wśród uczestników kursu. Przeprowadzono także analizę 
napotkanych problemów oraz osiągnięć dydaktycznych w kontekście możliwego zastosowania 
platformy Maple T.A. we wspomaganiu nauczania matematyki dla studentów studiów nie 
matematycznych. Ponadto zaprezentowano przykładowe treści e-learningowe skonstruowane 
w trakcie kursu. 
Forma: artykuł, wystąpienie  
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Tytuł: Wykorzystanie programów bazujących na metodzie elementów skończonych 
do nauczania projektowania złożonych i wielkogabarytowych konstrukcji 
cienkościennych 
Autorzy: Lech MURAWSKI, Adam MUC, Adam SZELEZIŃSKI (Akademia Morska w Gdyni) 
Streszczenie: W artykule przeprowadzono ocenę oprogramowania wykorzystywanego 
do nauki projektowania złożonych i wielkogabarytowych konstrukcji cienkościennych. 
Większość oferowanych środowisk graficznych umożliwia zamodelowanie struktury 
przestrzennej obiektu i przeprowadzenie badań symulacyjnych obejmujących np.: analizę 
wytrzymałościową i statyczną, obliczenia drgań własnych i wymuszonych. Moduł obliczeniowy 
w tego typu programach bazuje na metodzie elementów skończonych. W pracy zamieszczono 
przykładową ścieżkę projektową i analizę pokładu okrętu typu RO-RO, na którym zaparkował 
samochód ciężarowy. W przedstawionym przykładzie wykorzystano oprogramowanie firmy 
MSC z preprocesorem Patran i modułem obliczeniowym Nastran. 
Forma: artykuł, plakat 

Tytuł: Zastosowanie kalkulatora Desmos do tworzenia gier, testów i zadań 
matematycznych. 
Autorzy: Elżbieta Kotlicka-Dwurznik, Joanna Rzepecka (Politechnika Łódzka) 
Streszczenie: W artykule przedstawione zostały możliwości kalkulatora graficznego Desmos 
w zakresie tworzenia testów i gier matematycznych. Zaprezentowano, przygotowane przez 
autorki, przykłady różnego typu zadań ilustrujących wybrane zagadnienia matematyczne. 
Materiały te pokazują, że kalkulator Desmos razem z Activity Builder mogą być wykorzystywane 
do tworzenia interaktywnych zadań przydatnych zarówno do samodzielnej nauki, jak i do pracy 
z grupą. 
Forma: artykuł, wystąpienie  
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- NOTATKI - 
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