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Pułapka personalizacji na podstawie preferencji

Liczba danych na świecie podwaja się co dwa lata. 

W tym czasie produkujemy więcej danych 

niż przez poprzednie 20 tysięcy lat naszej historii. 

Wyzwaniem staje się opublikowanie 

łatwej do wyszukania (przez każdego) wartościowej informacji.

Teoria internetowej bańki informacyjnej wskazuje, że nasze internetowe 

preferencje powodują, że błędnie oceniamy swoją pozycję w środowisku 

oraz możemy nie dostrzegać rzeczywistych potrzeb i możliwości.

Niezwykle cenna staje się wiedza o tym jak skutecznie 

zamieszczać treści w Internecie, wpływać na ich pozycjonowanie

i jak współpracować z wielkimi potentatami agregacji treści (jak Google).



Społecznościowe projekty naukowe i edukacyjne 

Rzeczywista jakość, wyszukiwanie i pozycjonowanie treści 

mają bardzo duże przełożenie na budowanie pozycji polskich uczelni 

na „internetowym rynku” wiedzy i edukacji. 

W Internecie jest opublikowanych ponad 1 mld 

otwartych materiałów licencjonowanych.
Dr. David Wiley – Chief Academic Officer of Lumen Learning

Zooniverse portal tzw. nauki obywatelskiej:

Liczba: ponad 1 mln zarejestrowanych użytkowników

Efekt: ponad 100 recenzowanych artykułów naukowych 

Średnia odległość w km między współautorami tej samej publikacji:

1980 – 334 km

2009 – 1500 km



Wysoka jakość edukacji to budowanie marki Uczelni

Spersonalizowane i adaptacyjne strategie uczenia się.

„Instytucje, które przystosowują się do technologii i staną się 

producentami treści, wytrzymają okres transformacji i będą rozwijać się. 

Ci, którzy ograniczają się do bycia konsumentami treści, 

będą zmagać się z utrzymaniem swojej pozycji edukacyjnej.”
Hank Lucas is the Smith Professor of Information Systems at the University of Maryland's 

Robert H. Smith School of Business

ATS – applicant tracking system, czyli systemy elektroniczne 

zarządzające rekrutacją. Korzystają z niego najwięksi pracodawcy 

(wszystkie firmy z listy 500 Forbes’a).

Algorytmy wydobywają i analizują kompetencje i opisy stanowisk 

między innymi skanując pod kątem słów kluczowych.



Obecnie w Polsce nie mamy tego typu silnego konsorcjum uczelni 

publikujących kursy masowe. 

Zdaniem ekspertów sam 

fakt ukończenia studiów 

liczy się coraz mniej.

Liczy się jakość zdobytych 

uprawnień czy certyfikatów.



„Analiza danych powie wszystko” Brand24*

* Brand24 to profesjonalne narzędzie monitoringu Internetu i mediów społecznościowych.

https://www.memecenter.com/fun/796321/modern-education



Tworzenie celów oraz skuteczny dobór metod 



Wybierz długość trwania filmów, z których 

korzystasz w trakcie nauki przez Internet
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Do 5 min. 5-15 min. Powyżej 15 min.



Wybierz 3 aktywności, z których chciałbyś korzystać 

w czasie nauki przez Internet
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Interaktywne aplikacje Animacje Filmy Memy eKonsultacje



Rozbudowa materiałów dostępnych na urządzeniach mobilnych, szybki i 

przejrzysty dostęp do treści skorelowany z potrzebami oraz możliwościami 

związanymi z percepcją studentów. 

Modułowa konstrukcja materiałów edukacyjnych, skorelowana z poszukiwaną 

na rynku pracy wiedzą i umiejętnościami oraz zapewnienie analizy i oceny 

całego procesu kształcenia.

Podniesienie wiedzy w zakresie tworzenia materiałów multimedialnych, 

interaktywnych oraz świadomości w zakresie znaczenia metodyki oraz 

działań dotyczących pozycjonowania treści.

Budowanie marki i pozycji uczelni to w znacznym 

stopniu tworzenie wysokiej jakości edukacji 

z wykorzystaniem e-technologii
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