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Celem niniejszego artyku!u jest przedstawienie mo"liwo#ci, 
jakie daj$ nauczycielowi akademickiemu w jego pracy 
zawodowej media spo!eczno#ciowe. W pierwszej cz%#ci 
zosta!y zaprezentowane wybrane rozwi$zania, np. serwisy 
spo!eczno#ciowe dla naukowców i blogosfera akademicka. 
W cz%#ci drugiej autorka przedstawia wyniki bada&, które 
dowodz$, "e studenci nale"$ do aktywnych u"ytkowników 
mediów spo!eczno#ciowych, dlatego nauczyciele akademic-
cy nie mog$ by' wobec nich oboj%tni.

Nauczyciel akademicki i media

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych 
przyczynia si! do zmian w wykonywaniu wielu profe-

sji, zawód nauczyciela akademickiego nie jest w tym 
wzgl!dzie wyj"tkiem. Rysunek 1 przedstawia wybrane 
rozwi"zania z zakresu ICT stosowane przez wyk#adow-
ców akademickich w pracy zawodowej. Schemat ten 
co pewien czas nale$y uaktualnia%, gdy$ stale pojawia-
j" si! nowe rozwi"zania, w tym ostatnio rozwijaj"ce 
si! dynamicznie media spo#eczno&ciowe.

„Media spo#eczno&ciowe” (social media) to termin, 
który budzi wiele skojarze' – na ogó# rozumie si! je 
jako technologie internetowe i mobilne umo$liwiaj"ce 
przekszta#cenie komunikacji w interaktywny dialog. 
Takie podej&cie pozwala na umieszczenie w zbiorze 
mediów spo#eczno&ciowych wielu „bytów”, które 
wymieniono na rysunku 2. Przenikaj" one ró$nora-
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kie p#aszczyzny ludzkiej aktywno&ci – s" w#a&ciwie 
wszechobecne, dlatego powstaje pytanie: czy od me-
diów spo#eczno&ciowych mo$na uciec? Wydaje si!, $e 
jest to trudne, o czym &wiadcz" m.in. popularne opi-
nie: je#li nie ma ci% na Facebooku, to nie istniejesz czy ju" 
nigdy nie b%dziemy offline. W tym cyfrowym otoczeniu 
musz" odnale(% si! tak$e nauczyciele akademiccy.

Media spo!eczno"ciowe w wybranych 
badaniach polskich i "wiatowych
Media spo#eczno&ciowe s" przedmiotem wielu 

bada', w&ród których mo$na wyodr!bni% kilka nur-
tów. Jeden z nich tworz" badania zmierzaj"ce do 
sporz"dzenia obrazu u$ytkownika tego typu mediów. 
Przyk#adem s" raporty Universal McCann1, ukazuj"ce 
m.in. przyrost kontaktów nawi"zywanych t" drog" 
(wykres 1 zawiera dane z ostatnich 4 lat – kolejno&% 
kwadratów w pionie po lewej stronie wykresu odpo-
wiada kolejno&ci ikonek).

W tym nurcie badawczym mieszcz" si! tak$e 
eksploracje instytucji badania opinii publicznej, 
np. CBOS-u. Wyniki z ostatnich lat, przedstawione 
w tabeli 1, dowodz", $e najwi!cej u$ytkowników 
mediów spo#eczno&ciowych w Polsce jest w&ród osób 
m#odych, potwierdzaj" to badania w ramach projektu 
Diagnoza spo!eczna oraz te prowadzone przez insty-
tucje statystyczne, np. Eurostat. Wspomniane wyniki 

nios" wa$n" dla wyk#adowców informacj!, $e w&ród 
studentów u$ytkownicy mediów spo#eczno&ciowych 
stanowi" ponad 90 procent.

Inny nurt bada' dotyczy wp#ywu mediów spo-
#eczno&ciowych na $ycie u$ytkowników. Badania 
prowadzone m.in. w USA pokazuj", $e media spo-
#eczno&ciowe, a szerzej nowe technologie, zmieniaj" 
natur! relacji mi!dzyludzkich, cz!sto obna$aj"c 
niedojrza#o&% jednostek w stosunku do technologii2. 
Stosowanie ICT mo$e przyczynia% si! równie$ do 
powstania lub zaostrzenia syndromu FOMO3, jedno-
cze&nie #agodz"c jego objawy. To nie jedyny przyk#ad 
dwukierunkowego dzia#ania mediów spo#eczno&-
ciowych – badania wskazuj" tak$e, $e przyczyniaj" 
si! one do oty#o&ci, ale wykorzystuje si! je równie$ 
w terapii osób z nadwag".

Prowadzone s" te$ analizy dotycz"ce wykorzysta-
nia mediów spo#eczno&ciowych przez instytucje edu-

1 Universal McCann, pocz"wszy od roku 2006, corocznie bada aktywnych u$ytkowników internetu na ca#ym &wiecie w obszarze 
wykorzystywania mediów spo#eczno&ciowych. Metodologia bada' od sze&ciu lat nie zmienia si!, lecz stale wzrasta liczba osób 
badanych i pa'stw bior"cych udzia# w tych eksploracjach. W najnowszym raporcie pt. Wave 6 opublikowano wyniki bada' 41 738 
internautów z 62 krajów, w tym tak$e Polski.
2 S. Turkle, Connected but alone, http://www.ted.com/talks/sherry_turkle_alone_together.html, [27.05.2013].
3 Wed#ug Catheriny Fake FOMO to l!k przed omini!ciem czego&, typowy dla ery cyfrowej. Objawia si! podenerwowaniem, 
jakie cz#owiek odczuwa, gdy jest od#"czony od portali spo#eczno&ciowych. Zob. C. Fake, FOMO and Social Media, http://caterina.
net/2011/03/15/fomo-and-social-media/, [27.05.2013].

Wykres 1. Liczba osób, z którymi respondenci utrzymuj# kontakt za po"rednictwem wybranych "rodków przekazu

(ród!o: Wave 6. The Business of social. Social media tracker 2012

Tabela 1. Wska&nik procentowy u'ytkowników portali spo-
!eczno"ciowych

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012

Internauci 47 62 62 58 59
Doro&li 21 30 32 33 33
Internauci 18–24 b.d. b.d. 79 82 93

(ród!o: opracowanie w!asne na wyników bada& CBOS w latach 
2008–2012
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kacyjne – przyk#adem na gruncie polskim s" badania 
Emanuela Kulczyckiego dotycz"ce uczelni. Wykaza# 
on, $e szko#y wy$sze widz" nie tylko mo$liwo&ci, ale 
tak$e konieczno&% wykorzystywania oraz dywersyfika-
cji tych$e mediów w komunikacji naukowej4. Eksplo-
racje s" równie$ prowadzone w&ród nauczycieli szkó# 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
np. firma Librus przebada#a ponad 160 aktywnie ko-
rzystaj"cych z ICT nauczycieli, spo&ród których blisko 
50 stwierdzi#o, $e komunikowanie si! z uczniami za 
po&rednictwem mediów spo#eczno&ciowych wp#ywa 
na popraw! wzajemnych relacji, a tak$e na wzrost 
zaufania do nauczyciela. 

Kolejny nurt bada' obejmuje blogosfer! akademi-
ck". Cz!&% badaczy zaj!#a si! sylwetk" blogera aka-
demickiego. Analizy wskazuj" na przewag! liczebn" 
m!$czyzn w&ród bloguj"cych5, którzy pisz" zazwyczaj 
pod w#asnym nazwiskiem (84 proc.) oraz legitymuj" 
si! stopniem doktorskim (65 procent)6.

Nie wskazano tu oczywi&cie wszystkich kierunków 
bada', ale zaprezentowane przyk#ady &wiadcz" o z#o-
$ono&ci problematyki mediów spo#eczno&ciowych 
oraz o ró$norodno&ci obszarów badawczych, a tak$e 
ujawniaj", $e wyk#adowcy nie mog" nie zauwa$a% tych 
mediów w swojej pracy zawodowej.

Media spo!eczno"ciowe dla ludzi nauki

Media spo#eczno&ciowe oferuj" wiele mo$liwo&ci, 
które nie zawsze s" w pe#ni doceniane przez &rodowiska 
naukowe. A przecie$ odpowiednio wykorzystane po-
zwalaj" na promowanie wiedzy, uczelni, uczestniczenie 
w dyskursie publicznym. Profil na akademickim portalu 
spo#eczno&ciowym mo$e przyczyni% si! do wi!kszej 
rozpoznawalno&ci w &rodowisku, wzrostu cytowalno&ci, 
popularyzacji dorobku danego badacza. Wykorzystanie 
mediów przez uczelni! mo$e pozytywnie wp#yn"% na 
rekrutacj! lub umo$liwi% dotarcie do wi!kszej grupy 
potencjalnych odbiorców bada' naukowych.

Przyk#adem skierowanego do ludzi nauki portalu 
spo#eczno&ciowego o mi!dzynarodowym zasi!gu jest 
ResearchGate7. U$ytkownicy na swoim profilu maj" 
mo$liwo&% m.in. publikowania prac naukowych, korzy-
stania z wirtualnej biblioteki, utrzymywania kontaktów 
z innymi u$ytkownikami, pisania bloga. W ResearchGate 
istnieje system rekomendowania publikacji zwi"zanych 

tematycznie z opracowaniami i dziedzinami badawczy-
mi polecaj"cego, a tak$e wskazywania u$ytkowników 
zajmuj"cych si! podobnymi obszarami badawczymi. 
Innym portalem spo#eczno&ciowym skierowanym do lu-
dzi nauki jest ResearcherID8. Jego narz!dzia pozwalaj" 
m.in. na przeszukiwanie dorobku naukowego wed#ug 
nazwisk, dyscyplin naukowych oraz pa'stw. Kolejnym 
rozwi"zaniem jest Index Copernicus Scientists9. Na 
portalu tym nie tylko tworzy si! profil – wyznaczana jest 
tak$e obiektywna ocena dorobku naukowego oparta na 
wieloparametrycznych i opatentowanych algorytmach. 
Serwisem skierowanym do naukowców jest ponadto 
Academia.edu10, oferuj"ca standardowe dla tego typu 
mediów mo$liwo&ci.

Z punktu widzenia nauczyciela akademickiego wy-
daje si! wskazane posiadanie 2–3 profili na portalach 
skierowanych do ludzi nauki, lecz do kontaktów ze 
studentami mo$na wykorzystywa% który& z serwisów 
spo#eczno&ciowych o charakterze ogólnym, np. Twit-
ter. Wydaje si! on dobrym wyborem, gdy$ pozwala 
na #"czenie komunikacji interpersonalnej z masow"11, 
wymaga ponadto od u$ytkowników zwi!z#o&ci w for-
mu#owaniu my&li. Twitter jest doskona#y do polecania 
nowych lektur, ciekawych materia#ów w sieci, za jego 
wykorzystaniem przemawia tak$e fakt, $e dost!pne s" 
aplikacje Twittera na smartfony i tablety, a szczególnie 
ten pierwszy rodzaj urz"dze' jest cz!sto u$ywany 
przez studentów do korzystania z mediów spo-
#eczno&ciowych. Badania autorki wskazuj" na to, $e 
33 proc. studentów z kampusu toru'skiego12 u$ywa 
smartfonów w#a&nie do tego celu. Do komunikacji 
w zakresie ocen czy spraw s#u$bowych powinny jed-
nak s#u$y% oficjalne narz!dzia, np. USOS. 

Komunikowanie si! naukowców z otoczeniem 
z wykorzystaniem ICT umo$liwia tak$e blogosfera. 
Jej budowa sprzyja rozwojowi okre&lonej dziedziny 
naukowej, gdy$ dyskusja staje si! w#a&ciwie nie-
ograniczona. W polskoj!zycznym internecie blogi 
naukowe nie s" liczne13, wi!kszo&% z nich jest reda-
gowana przez nauczycieli akademickich, ale nie brak 
te$ doktorantów czy praktyków z danej dziedziny. 
Powstaj" te$ i takie, których autorzy kryj" si! pod 
pseudonimami b"d( publikuj" anonimowo. Na ogó# 
blogi s" kierowane do dosy% szerokiego kr!gu odbior-
ców, autorzy nie redaguj" swoich wpisów ex cathedra, 
cz!sto dyskutuj" z czytelnikami. Popularno&% blogów 

4 E. Kulczycki, Wykorzystanie mediów spo!eczno#ciowych przez akademickie uczelnie wy"sze w Polsce. Badania w formule otwartego notat-
nika, http://hdl.handle.net/10593/2853, [27.05.2013].
5 S. Kjellberg, I am a blogging researcher: Motivations for blogging in a scholarly context, „First Monday”, http://firstmonday.org/htbin/
cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2962/2580, [27.05.2013].
6 H. Shema, J. Bar-Ilan, M. Thelwal, Research Blogs and the Discussion of Scholarly Information, „PLoS ONE” 2012, nr 7 (5).
7 Portal ResearchGate znajduje si! pod adresem http://www.researchgate.net/.
8 Portal spo#eczno&ciowy ResearcherID znajduje si! pod adresem http://www.researcherid.com.
9 Index Copernicus Scientists jest dost!pny pod adresem https://scientists.indexcopernicus.com/login.php.
10 Platforma Academia.edu znajduje si! pod adresem http://academia.edu.
11 P. Levinson, Nowe, nowe media, Pozna' 2010.
12 Badania te zosta#y przeprowadzone na prze#omie stycznia i lutego 2013 roku, przy wspó#udziale studentów drugiego roku 
bezpiecze'stwa wewn!trznego (Wydzia# Politologii i Studiów Mi!dzynarodowych Uniwersytetu Miko#aja Kopernika). Mia#y cha-
rakter sonda$owy, obj!#y ponad 800 respondentów z kampusu toru'skiego.
13 Na stronie Agregatora Polskich Blogów Naukowych, tj. http://www.bloginaukowe.org, na koniec marca 2013 widnia#y linki do 
ponad 120 polskoj!zycznych blogów. Nie wszystkie blogi redagowano w Polsce.
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jest zró$nicowana, niektóre z nich notuj" kilkana&cie 
tysi!cy wej&% miesi!cznie, inne z kolei mo$na zaliczy% 
do niszowych. Aby za#o$y% blog, mo$na skorzysta% 
z mo$liwo&ci, jakie daj" niektóre serwisy naukowe, 
np. ResearchGate. Przyk#ady polskich blogów nauko-
wych to: „Pi!kno neurobiologii”14 czy „Pedagog”15.

Nale$y jednak pami!ta% o tym, $e decyzja o prowa-
dzeniu bloga wymaga g#!bszego zastanowienia – prze-
de wszystkim nad tym, czy ma si! do powiedzenia co& 
istotnego. Blog zawieraj"cy trywialne spostrze$enia 
mo$e odnie&% skutek odwrotny do zamierzonego. 
Wa$ne s" tak$e uwarunkowania czasowe – blog po-
winien by% prowadzony regularnie. Nale$y ponadto 
pami!ta% o tym, $e bloguj"c pod swoim nazwiskiem, 
wyk#adowca mo$e by% oceniany równie$ przez pryzmat 
swoich wpisów, a niektórzy z pracodawców mog" 
chcie% wp#ywa% na ich tre&%. Blogowanie pod pseudo-
nimem rozwi"zuje te kwestie, lecz nie jest to droga 
cz!sto wybierana w &wiecie nauki. Prowadzenie bloga 
wymaga pewnych predyspozycji osobowo&ciowych, 
które nie ka$dy posiada – np. odporno&ci na krytyk!. 
Warto tak$e pami!ta%, $e j!zyk blogera nie mo$e by% 
j!zykiem wyst"pie' konferencyjnych, gdy$ odbiorcy 
niekoniecznie nale$" do &rodowiska naukowego.

Specyficzn" form" komunikacji s" podcasty, czyli 
d(wi!kowe lub filmowe publikacje internetowe, które 
mog" przyjmowa% np. form! bloga czy profesjonalnej 
audycji radiowej. Za dost!p do niektórych z nich na-
le$y uiszcza% op#at!, inne z kolei s" bezp#atne, cz!&% 
podcastów firmuj" profesjonalne wydawnictwa b"d( 
instytucje, a inne s" tworzone przez prywatne osoby. 
Dost!p do podcastów jest mo$liwy za po&rednictwem 
wielu urz"dze', np. tabletów, smartfonów, iPodów, ale 
mo$na z nich tak$e korzysta%, wybieraj"c odpowied-
nie aplikacje na komputerach. Przyk#adowe podcasty 
to: „Rheumatology. Oxford Journals”16, „Glosa”17, 
„Learn Russian Step by Step”18. Tworzenie podcastów 
wymaga nieco bardziej zaawansowanych umiej!tno&ci 
wykorzystania ICT i zastosowania odpowiedniego 
oprogramowania, np. iLife, oraz czasu, gdy$ materia#, 
który chcemy publikowa%, wymaga obróbki wideo 
lub d(wi!kowej. Nauczyciel akademicki mo$e tak$e 
korzysta% z rozwi"za' typu wiki, czyli serwisów inter-
netowych, których tre&% mo$na redagowa% z poziomu 
przegl"darki internetowej wspólnie innymi autorami 
(np. Wikipedia, Wikinews, Wikicytaty). Wi!ksze gru-
py badawcze mog" tworzy% tak$e w#asne serwisy, 
w których mo$na by% zarówno twórc", jak i odbiorc". 
Przyk#adem na gruncie polskim mo$e by% serwis Med-

tube19, w którym od 1 lipca 2011 roku s" udost!pniane 
materia#y wideo z zakresu medycyny.

Podsumowanie

Stwierdzenie, $e wyk#adowcy nie powinni lekcewa-
$y% mediów spo#eczno&ciowych, nie oznacza wcale, 
i$ powinni oni jednocze&nie korzysta% ze wszystkich 
dost!pnych mo$liwo&ci. Przy podejmowaniu decyzji, 
jakie medium wykorzystywa%, nale$y uwzgl!dnia% nie 
tylko potrzeby i preferencje odbiorców, ale równie$ 
w#asne predyspozycje oraz umiej!tno&ci, a przede 
wszystkim charakter tego, co ma si! do powiedzenia 
w naukowym dyskursie. Wskazane by#oby nawet prze-
prowadzenie analizy SWOT przed podj!ciem decyzji 
dotycz"cej wyboru medium spo#eczno&ciowego.

Nale$y tak$e pami!ta%, $e &rodki ICT s" jedynie 
narz!dziami w wykonywaniu zawodu wyk#adowcy, 
maj" m.in. u#atwia% prac!, zwi!ksza% jej efektywno&% 
czy te$ przyczynia% si! do uatrakcyjnienia zaj!%. Ich 
stosowanie nie mo$e by% celem samym w sobie, 
gdy$ wtedy jest odbierane jako co& sztucznego czy 
wr!cz wymuszonego. W porównaniu z prowadzeniem 
w#asnej strony internetowej korzystanie z mediów 
spo#eczno&ciowych ma charakter bardziej „emocjonal-
ny”, mniej oficjalny, lecz pewnych granic nie mo$na 
przekracza%. W przypadku przedstawicieli nauk spo-
#ecznych czy humanistycznych media spo#eczno&cio-
we mog" sta% si! jednocze&nie przedmiotem bada', 
wyk#adowca mo$e prowadzi% swoisty eksperyment, 
obserwacje, a wyniki swoich dzia#a' opisa%.

Za stosowaniem mediów spo#eczno&ciowych 
w edukacji na gruncie akademickim przemawia wiele 
argumentów. Po pierwsze, czy si! komu& podoba, 
czy nie, jest to &rodowisko, w którym funkcjonuje 
zdecydowana wi!kszo&% studentów. Po drugie, proces 
kszta#cenia powinien przygotowa% m#odego cz#owieka 
do aktywnego dzia#ania w pracy zawodowej, w której 
technologie informacyjno-komunikacyjne, tak$e i te, 
które pozwalaj" przekszta#ci% komunikacj! w interak-
tywny dialog, odgrywaj" znacz"c" rol!.  Raport Cisco 
wskazuje, $e media spo#eczno&ciowe s" wyzwaniem dla 
firm, gdy$ pracownicy z pokolenia Y przenosz" swoje 
zachowania, prywatne nawyki, do pracy zawodowej. 
Wielu z nich jest sk#onnych zrezygnowa% z cz!&ci swojej 
prywatno&ci, aby korzysta% z aplikacji czy te$ si!ga% 
do niektórych danych (a to niesie ogromne zagro$e-
nia dla bezpiecze'stwa firmy). Ponadto cz!&% przed-
stawicieli pokolenia Y nie widzi niczego  zdro$nego 

14 Blog jest prowadzony przez prof. dr. hab. Jerzego Vetulaniego – autor publikuje na nim informacje o odkryciach dotycz"cych 
ludzkiego mózgu, zamieszcza tak$e swoje komentarze oraz ciekawostki. Od powstania bloga w roku 2010 zanotowano ponad 
440 000 wej&%. Jest on dost!pny pod adresem http://vetulani.wordpress.com.
15 Blog jest prowadzony od wrze&nia 2009 roku przez prof. dr. hab. Bogus#awa )liwierskiego. Dost!pny jest pod adresem http://
sliwerski-pedagog.blogspot.com. Autor w swoich wpisach podejmuje m.in. tematyk! z zakresu systemu o&wiatowego, szkolnictwa 
wy$szego i nauki, wspó#czesnej my&li wychowawczej, etyki pedagogicznej. Od wrze&nia 2009 roku na blogu tym zanotowano 
ponad 780 000 wej&%.
16 Bezp#atny podcast prezentuj"cy wywiady z ekspertami w zakresie reumatologii, a tak$e najnowsze informacje z tej dziedziny 
medycyny, sygnowany przez Oxford University Press.
17 Bezp#atny polski podcast prezentuj"cy nowo&ci wydawnicze, rozmowy z pisarzami, tworzony przez Paw#a A. Piotrowicza.
18 Bezp#atny podcast – krótkie, na ogó# trzyminutowe odcinki prezentuj"ce zagadnienia gramatyczne z j!zyka rosyjskiego.
19 Serwis Medtube jest dost!pny pod adresem http://medtube.pl.
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w dyskutowaniu na forum internetowym o polityce 
firmy, posuni!ciach swoich zwierzchników czy te$ 
w komentowaniu zachowa' klientów. Publiczne wyra-
$anie opinii na ten temat mo$e narazi% na uszczerbek 
presti$ instytucji. Tak wi!c przed wyk#adowcami stoi 
zadanie ukazania, jak efektywnie i bezpiecznie wyko-
rzystywa% media spo#eczno&ciowe w pracy. Po trzecie 
(dotyczy to szczególnie starszych wyk#adowców), sto-
sowanie nowych &rodków w procesie kszta#cenia nie 
tylko wymaga refleksji i nabycia nowych umiej!tno&ci, 
ale tak$e pozwala prze#ama% rutyn!, oddali% poczucie 
wypalenia, które pojawia si! szczególnie po 20–30 
latach pracy zawodowej. Po czwarte, wykorzystanie me-
diów spo#eczno&ciowych z pewno&ci" jest dzia#alno&ci" 
popularyzatorsk" ze strony nauczyciela akademickiego 
i jako takie powinno by% brane pod uwag! w ocenie 
wyk#adowcy. Prowadzenie strony internetowej dla stu-
dentów czy bloga naukowego wymaga bowiem wi!k-
szego zaanga$owania i systematyczno&ci ni$ napisanie 
niejednego artyku#u popularnonaukowego.
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