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Wyzwania szkolnictwa wyższego
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konieczność ponownego przemyślenia i 
przebudowy idei kształcenia akademickiego
uwzględnienie nowych metod kształcenia 
implementacja nowych technologii
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Uczelnia jutra

to większa otwartość i efektywność,
to technologie informacyjne jako konieczność  
(a nie element kształcenia)

     to uczelnia o 3 komplementarnych drogach kształcenia: 
kształcenia formalnego w formie mieszanej i online,
kształcenienia przez całe życie w formie mieszanej i online,
kształcenia poprzez kursy uzupełniające i otwarte zasoby 
edukacyjne online (i MOOCs)



Motywacja

Wyzwania kształcenia akademickiego 
w uczelni jutra

 

Pytania (nie)dyskretne 
postawione 

podczas Konferencji eTEE 2015 



Czy polityka jakości uczelni uwzględnia nowe metody 
nauczania?

Zidentyfikuj najbardziej innowacyjne programy kształcenia 
wykorzystujące nowoczesne technologie

Czy są standardy tworzenia kursów e-learningowych? 
Czy pracownicy przechodzą szkolenia z nowoczesnej 

dydaktyki? 
Czy istniejąca platforma e-learningowa wystarcza 

potrzebom pracowników i studentów? 
Czy istniejąca struktura organizacyjna jest wystarczająca do 

wspierania rozwoju nowych metod kształcenia?  

Organizacja e-learningu w uczelni



W jaki sposób uczelnia instytucjonalnie wspiera rozwój 
innowacji w nauczania?

Czy kształcenie wykorzystujące innowacyjne metody i 
technologie stanowi część strategii rozwoju uczelni?

A może e-learning jest postrzegany jako zagrożenie?
Czy uczelnia posiada plan/strategię dla kształcenia 

mieszanego, online?

Wizja, strategia, plany



Czy istnieje w uczelni strategia i plany publikowanie OZE?
Jaka jest motywacja uczelni do publikowania OZE?
Jakie są ewentualne bariery publikowania OZE?
Czy są publikowane OZE?
Czy uczelnia planuje wdrożenie MOOCów?

Otwarte Zasoby Edukacyjne i MOOC



Uczelnia: finansowe, dydaktyczne, organizacyjne
Ministerstwo: finanse, akredytacja kierunków studiów

Zachęty do wdrażania nowych metod



Czy Ministerstwo dostrzega kwestie zapewnienia jakości i 
akredytacji kształcenia online?

Czy Ministerstwo jest wrażliwe na nowe metody 
kształcenia? 

Czy wspiera tę dziedzinę poprzez finansowanie badań i 
innowacji?

Czy jest jakiś formalny system zbierania dobrych praktyk? 
Czy prowadzone są badania w zakresie nowoczesnej 

dydaktyki? 

Promocja nowych metod nauczania przez
Ministerstwo 



Liczba kursów online/mieszanych? 
Wpływ na jakość kształcenia? Rekrutację? Liczbę 

absolwentów?
Wpływ na zmianę w kontaktach ze studentami? Liczbę 

studentów?
Czy zmieni to model kosztów/dochodów uczelni 
Czy i jakie są wewnętrzne bariery?

Oczekiwania uczelni wobec innowacyjnych 
metod i technologii



Skąd takie pytania?



Brussels Education Services 
(Coordinator) 
University of Edinburgh 
European Association  
of Distance Teaching 
Universities (EADTU) 
UPCnet 
+
8 instytucji 
przeprowadzających 
wywiady w 8 państwach UE
(Niemcy, Hiszpania, Francja, 
Litwa, Holandia, Norwegia, 
Polska, Wielka Brytania)

2014 - 2015



Cel projektu

Co wspiera lub utrudnia 
wdrażan ie nowych 
sposobów uczenia i 
uczenia się

*strategie rządów i uczelni, ramy 
regulacyjne i akredytacyjne, fundusze, 
gwarancje jakości, oceny i certyfikacji



P r z e g l ą d i a n a l i z a 
s t r a t e g i i , p o l i t y k i 
przedsięwzięć w zakresie 
w p r o w a d z a n i a 
nowoczesnych technologii 
w kształceniu

Identyfikacja wpływu 
nowych metod i trendów 
na dydaktykę 

Ocena barier 
(akredytacyjne, 
finansowe, zapewnienie 
jakości, ocena i 
certyfikacja).  

Zalecenia dla 
decydentów



Projektowanie i 
wdrażanie 
programów

Zapewnienie 
jakości 
kształcenia

Finansowanie



Zalecenia

Tworzenie i wdrażanie programów kształcenia

#3  
Wspieranie uczelni przez rząd we wdrażaniu innowacji 
dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (w 
tym w projektowaniu procesu kształcenia i jego oceny). Utworzenie 
wyspecjalizowanych instytucji na poziomie krajowym. 



Zapewnienie jakości
#6 Analiza ram i praktyk dotyczących zapewnienia jakości i akredytacji (w 
tym uznawania pozaformalnego uczenia się) w kierunku tworzenia 
bardziej elastycznych form edukacyjnych, w tym zdobywanie 
wykształcenia oraz gromadzenie ECTS w pełni online poza formalną 
ścieżką kształcenia. 

#7 Rozwijanie własnych procedur dla rozpoznawania i wspierania 
nowych metod uczenia i uczenia się przez krajowe instytucje ds. jakości. 
Powinny oceniać działania instytucjonalne w zakresie aktywnego 
wspierania innowacyjności (lub co ważniejsze, jej braku) oraz jej wpływu 
na jakość uczenia i uczenia się.

Zalecenia



Finansowanie kształcenia

#9 Promowanie wdrażania innowacji i nowych rozwiązań 
pedagogicznych w kształceniu uwzględnione w mechanizmach 
finansowania uczelni przez państwo. 

#10 Stymulowanie współpracy między instytucjami - liderami innowacji 
w zakresie projektowania kursów, narzędzi, rozwoju zawodowego 
nauczycieli akademickich, tworzenia wspólnych i otwartych zasobów, 
wsparcie dla badań edukacyjnych i oceny. 

Zalecenia





Spostrzeżenia subiektywne



Projektowanie i 
wdrażanie 
programów

Finansowanie

Zapewnienie 
jakości 
kształcenia





„ (…) Wspieranie uczelni przez rząd we wdrażaniu innowacji 
dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (w 
tym w projektowaniu procesu kształcenia i jego oceny).(…)”. 

Projektowanie i wdrażanie 
programów kształcenia



(…) nowoczesne, wysokojakościowe KSZTAŁCENIE;
zerwanie z tradycyjnym podziałem na wykład i ćwiczenia – więcej form 
dydaktycznych, w tym kursy współprowadzone przez kilku 
prowadzących; zintegrowanie MOOC w proces dydaktyczny (….)

(…) Możliwość stosowania systemu kształcenia na odległość powinna 
być ograniczona do poziomu, który nie może mieć istotnego waloru 
ekonomicznego dla szkoły wyższej – przyjąć można, że dotyczyć może 
do 1/3 przewidzianych w programie studiów godzin zajęć (…)
(…) wzmocnienie pozycji polskich szkół wyższych w świecie – w 
sferze badań, ale także kształcenia na poziomie od 6 do 8 (…) 
(…) stworzenie odpowiednich mechanizmów studiowania przez całe 
życie (LL – Lifelong Learning) w tym stworzenie odpowiednich ram 
prawnych dla studiów podyplomowych (…)



„ (…) Analiza ram i praktyk dotyczących zapewnienia jakości i 
akredytacji (uznawania pozaformalnego uczenia się) w kierunku 
tworzenia bardziej elastycznych form edukacyjnych, w tym 
zdobywanie wykształcenia oraz gromadzenie ECTS w pełni 
online poza formalną ścieżką kształcenia (…)”. 

Zapewnienie jakości kształcenia



(…) powszechna i obowiązkowa ewaluacja zajęć przez studentów; 
responsywność uczelni na wyniki ewaluacji (…)
(…) powszechny, przejrzysty i zobiektywizowany system oceny jakości 
m. in. w obszarze kształcenia (…)

(…) ECTS za moduły zajęć realizowane w formie DL mogą stanowić nie 
więcej niż 15 % całkowitej liczby punktów ECTS (…)
(…) Doceniając funkcję kształcenia i wskazując na potrzebę jego 
doskonalenia, w tym zwiększania jakości kształcenia, trzeba jednocześnie 
uwzględniać prowadzenie przez uczelnie, choć w różnych proporcjach w 
stosunku do kształcenia, działalności badawczo-rozwojowej, w tym badań 
podstawowych (…)

(…) Wprowadzenie miar projakościowych dotyczących bezpośrednio 
jakości kształcenia, a nie związanych z badaniami naukowymi oraz docelowe 
uproszczenie algorytmów i ich stabilność w czasie (…)

(…) Mechanizmy zapewnienia jakości kształcenia na studiach (…)



„(…) Promowanie wdrażania innowacji i nowych rozwiązań 
pedagogicznych w kształceniu uwzględnione w mechanizmach 
finansowania uczelni przez państwo (…)”. 

Finansowanie i organizacja 
kształcenia



(…) wyniki ewaluacji zajęć przez studentów jako jedno z kryteriów oceny 
uczelni przy parametryzacji (…)
(…) rezygnacja z lektoratów – w ich miejsce bony (vouchery) możliwe do 
zrealizowania przez studentów zarówno w uniwersyteckim centrum języków 
obcych, jak i w zakontraktowanych, zewnętrznych szkołach językowych (…)

(…) Przedstawiono poważnie różniący się od obecnego model 
finansowania działalności szkół wyższych, w zakresie kształcenia 
powiązany z proponowanym podziałem kierunków studiów (…)

(…) Wprowadzenie miar projakościowych dotyczących bezpośrednio 
jakości kształcenia, a nie związanych z badaniami naukowymi oraz docelowe 
uproszczenie algorytmów i ich stabilność w czasie (…)



(...) JEDYNĄ PRAWDZIWĄ MISJĄ UCZELNI 
JEST UCZYĆ 

studentów na możliwie najwyższym poziomie

[Andrzej Białas, Pauza Akademicka 377, 2017]



(...) JEDYNĄ PRAWDZIWĄ MISJĄ UCZELNI 
JEST UCZYĆ 

studentów na możliwie najwyższym poziomie

… a prowadzenie w uczelni badań naukowych na 
wysokim poziomie jest konsekwencją tej misji 

[Maciej Grabski, Pauza Akademicka 195, 2013] 
[Andrzej Białas, Pauza Akademicka 377, 2017]



http://www.eua.be/Libraries/eua-annconf-2016/george-ubachs-plenary-ii.pdf?sfvrsn=0 

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/9e2e4ae8-5e9b-4abe-
b947-e519ac42b511/Ubachs_accreditation%20survey%20slides%2024-01-17.pdf 

http://www.nauka.gov.pl/ustawa20/  

Netografia:
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