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BEATA STACHOWIAK 

Nauczyciele akademiccy 
a wykorzystywanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
w ocenie studentów 

Abstract 
The use of ICT by academic teachers in the evaluation students 

In this work the author describes the areas of application ICT in work of university 
teachers. A large part of the article is also discussion of the results of tests that she 
conducted among students, and for the preparation of college and of university teachers 
to function in the information society. In addition, she presented the changes that have 
occurred in of university teachers work within twenty years. They have been included 
in the perspective of change associated with the formation and development of infor-
mation society. 
S!owa kluczowe: studenci, uczelnia, spo%ecze!stwo informacyjne, technologie informa-

cyjno-komunikacyjne 
Key words: students, university, information society, information and communication 

technologies 

Praca nauczycieli akademickich perspektywie przemian 
w ostatnim dwudziestoleciu 

Rozwój spo%ecze!stwa informacyjnego, ale tak)e i demokratyzacja )ycia spo-
%ecznego spowodowa%y, )e kszta%cenie na poziomie wy)szym w Polsce zmieni%o 
si". Jeszcze przed rokiem 1989 studia wy)sze podejmowali nieliczni. Co prawda, 
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w Polsce nie mia%y one elitarnego charakteru, studia by%y bezp%atne i istnia% 
system punktowy, który w zamy(le mia% pomaga' m%odzie)y z rodzin ch%opskich 
oraz robotniczych w dostawaniu si" na studia. Jednak mimo tych dzia%a! nauk" 
w uczelniach kontynuowali nieliczni, co skutkowa%o niskim wska*nikiem osób 
z wykszta%ceniem wy)szym, np. w roku 1979 wynosi% on 4,5%, a w roku 1988 
6,5%. Niska dost"pno(' do studiów dziennych wynika%a z narzuconych uczel-
niom limitów miejsc, natomiast dost"p do studiów zaocznych by% ograniczony 
tylko do pracuj$cych w danym obszarze1. Sytuacja ta zacz"%a si" zmienia' na 
pocz$tku lat dziewi"'dziesi$tych, kiedy to pojawi%y si" w polskiej przestrzeni 
edukacyjnej na poziomie wy)szym szko%y niepubliczne, a kilka lat pó*niej 
wy)sze szko%y zawodowe2. Wówczas to monopol uczelni pa!stwowych zosta% 
prze%amany. Pojawienie si" nowych typów szkó% wy)szych wygenerowa%o miej-
sca pracy, a z kolei zatrudnienie w wielu placówkach wymusi%o przemian" stylu 
pracy nauczyciela akademickiego. Zmiany te by%y zwi$zane przede wszystkim 
z tym, )e wyk%adowca pracowa% z wi"ksz$ grup$ studentów, by% zobowi$zany do 
przygotowania wi"kszej liczby zaj"', a tak)e przeegzaminowania zdecydowanie 
wi"kszej grupy studentów. W opisanych sytuacjach pomocne okaza%o si" stoso-
wanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przyk%adowo prezentacje 
multimedialne u%atwia%y prowadzenie wyk%adów, materia%y pomocnicze do 
'wicze! mog%y by' rozprowadzane w postaci plików, a przygotowanie testów 
w edytorze tekstowym zajmowa%o znacznie mniej czasu. 

Konsekwencj$ powstania nowych placówek na poziomie wy)szym, a tak)e 
zwi"kszenia limitów na studiach dziennych na uczelniach pa!stwowych oraz 
szerokiego otwarcia na studentów studiuj$cych w trybie zaocznym, by%a maso-
wo(' studiów. Masowo(' studiowania równie) spowodowa%a zmiany w pracy 
wyk%adowców. Wi$za%y si" one, jak ju) wcze(niej zosta%o wspomniane, z wi"k-
szym obci$)eniem pod wzgl"dem pracy dydaktycznej. To wymusza%o u nauczy-
cieli akademickich inne podej(cie w planowaniu zaj"'. Masowo(' studiów 
prze%o)y%a si" tak)e na wi"ksz$ ilo(' studentów o przeci"tnych zdolno(ciach 
i osi$gni"ciach maturalnych. To skutkowa%o kolejnymi zmianami w pracy wy-
 

 

1 Np. studia na kierunkach pedagogicznych mog%y podejmowa' tylko osoby zatrudnione w pla-
cówkach edukacyjnych. 

2 Pierwsze szko%y wy)sze niepubliczne powsta%y w roku 1991, dzi"ki ustawie o szkolnictwie 
wy)szej z roku 1990 roku (Dz. U. z roku 1990 Nr 65 poz. 385). Z kolei zak%adanie i funkcjono-
wanie wy)szych szkó% zawodowych by%o mo)liwe dzi"ki ustawie o wy)szych szko%ach zawodo-
wych (Dz. U. z roku 1997 Nr 96 poz. 590). 
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k%adowcy, gdy) w czasie prowadzenia zaj"' z tak$ grup$ studenck$ nale)a%o 
liczy' si" z konieczno(ci$ uzupe%nienia wiedzy studentów. W takich sytuacjach 
pomocne okaza%y si" znowu narz"dzia informatyczne, chocia)by repetytoria 
w wersji elektronicznej. Masowo(' studiów by%a spowodowana g%ównie przyro-
stem liczby studiuj$cych w trybie zaocznym (niestacjonarnym). Zmiana pro-
porcji mi"dzy uczestnikami tych dwóch trybów studiów spowodowa%a kolejne 
przeobra)enia w nauczaniu. Zwrot dotyczy% przede wszystkim organizacji zaj"', 
która wynika%a z co dwutygodniowego trybu odbywania zaj"', prowadzenia 
zaj"' w blokach cz"sto w cztero- lub sze(ciogodzinnych, mniejszej liczby godzin 
przeznaczonych na realizacj" zada!, obci$)enia psychofizycznego studentów, 
cz"sto realizuj$cych zaj"cia od godzin rannych do wieczornych. To wszystko 
zaowocowa%o tym, )e praca nauczycieli akademickich zmieni%a si" i tak)e w tym 
przypadku pomocne okaza%y si" nowe technologie. Pozwala%y na uatrakcyjnie-
nie zaj"', %atwiejsze przygotowywanie materia%ów dydaktycznych dla studentów. 
W przypadku studiów zaocznych by%a widoczna jeszcze jedna przemiana – 
przed rokiem 1990 student studiów zaocznych by% zazwyczaj zawodowo zwi$za-
ny z kierunkiem studiów, a po roku 1990 wymóg ten zosta% zniesiony. Dla wy-
k%adowców ten zwrot skutkowa% tym, )e nie mogli oni podczas zaj"' dydaktycz-
nych bazowa' na wiedzy swoich s%uchaczy, to powodowa%o konieczno(' posze-
rzenia tre(ci zaj"'. 

Podsumowuj$c ten w$tek, mo)na z ca%$ stanowczo(ci$ stwierdzi', )e zmiany 
w trzech obszarach: w pracy nauczyciela akademickiego, na rynku edukacyjnym 
oraz upowszechnieniu nowych technologii splot%y si" ze sob$ nierozerwalnie. 

Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczycie-
la akademickiego 

Budowa i rozwój spo%ecze!stwa informacyjnego, a tak)e masowe wykorzy-
stywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych zmieni%o wykonywanie 
wielu zawodów, w tym równie) prac" nauczyciela akademickiego. Obecnie 
pracownik naukowo-dydaktyczny styka si" z ICT na wielu p%aszczyznach. Jest to 
zarówno dzia%alno(' badawcza, jak i dydaktyczna, ale tak)e inne dzia%ania po-
dejmowane w ramach aktywno(ci zawodowej, np. na p%aszczy*nie organizacyj-
nej w danej instytucji. Rysunek 1 przedstawia przyk%ady oprogramowania sto-
sowanego przez nauczycieli akademickich w ró)nych sferach ich aktywno(ci 
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zawodowej. Pewne aplikacje nale)$ do cz"(ci wspólnych wyznaczonych przez 
dwie lub trzy p%aszczyzny, dlatego te) autorka do zobrazowania tych zale)no(ci 
pos%u)y%a si" diagramem Venna3. 

 
Rys. 1. Obszary zastosowa! technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela 
akademickiego. 
+ród%o: Badania w%asne, dane dotycz$ce studentów stacjonarnych by%y publikowane (Stachowiak 2012). 

Podstawowym obszarem aktywno(ci podejmowanej przez nauczycieli aka-
demickich jest dzia%alno(' badawcza. Obecnie wype%nienie tego zadania nie jest 
mo)liwe bez stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wykorzy-
stuje si" je ju) na pierwszym etapie, kiedy to pracownik pozyskuje (rodki finan-
sowe na prowadzenie bada!. Cz"sto proces ten wymaga u)ycia odpowiedniego 
oprogramowania wspomagaj$cego wype%nianie wniosków o granty i stypendia. 
W zale)no(ci od *róde% finansowania stosowane s$ ró)ne aplikacje, a cz"sto 
oprogramowanie to ma sieciowy charakter. Wymaga wi"c ono nie tylko dost"pu 
do Internetu, ale wcze(niejszego zalogowania do systemu oraz weryfikacji 
 

 

3 Diagram Venna – schemat, który umo)liwia przedstawienie zale)no(ci mi"dzy zbiorami, takich 
jak suma, iloczyn (cz"(' wspólna), inkluzja. Najcz"(ciej zbiory graficznie s$ przedstawione za 
pomoc$ elips, czasami figurom na schemacie nadaje si" ró)ne tekstury i kolory, aby u%atwi' 
dostrze)enie relacji. 
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danych. Dopiero po wykonaniu tych czynno(ci mo)liwe jest np. wype%nienie 
wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy)szego, Narodowego Centrum 
Nauki lub Narodowego Centrum Bada! i Rozwoju. Gdy sk%adane s$ granty 
w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej stosowany jest inny rodzaj 
aplikacji ni) wcze(niej opisany system OSF4. Tak wi"c warunkiem koniecznym 
do uzyskania (rodków finansowych na prowadzenie bada! jest nie tylko gotowy 
i dobry projekt badawczy, ale tak)e sprawne korzystanie z aplikacji komputero-
wych. Tym bardziej, )e w trakcie realizacji projektu, a i tak)e na jego zako!cze-
nie, nale)y sporz$dzi' finansowe sprawozdanie, tak)e w wersji cyfrowej. 

Dzia%alno(' badawcza jest równie) zwi$zana z nawi$zywaniem i utrzymywa-
niem kontaktów naukowych. S%u)$ temu przede wszystkim konferencje i sym-
pozja, ale w pewnych sytuacjach przydatne okazuj$ si" rozwi$zania z obszaru 
ICT, w szczególno(ci bazodanowe, zawieraj$ce szereg informacji niezb"dnych 
przy organizacji konferencji, tworzeniu interdyscyplinarnych zespo%ów badaw-
czych, realizacji mi"dzyuczelnianych projektów wydawniczych itp. Przyk%adem 
takiego narz"dzia jest Baza Nauka Polska5, b"d$ca wielosk%adnikow$ aplikacj$ 
bazodanow$, w której informacje s$ zgromadzone s$ w kilku modu%ach. Jeden 
z nich nosi nazw" Instytucje, a zgromadzone w nim dane s$ przechowywane 
w o(miu tysi$cach rekordach i dotycz$ instytucji naukowych oraz badawczo-
rozwojowych. Zainteresowany mo)e w niej znale*' nie tylko pe%n$ nazw" oraz 
dane teleadresowe, ale tak)e informacje o kierownictwie instytucji, radzie na-
ukowej, g%ównych kierunkach dzia%alno(ci naukowo-badawczej oraz o upraw-
nieniach do nadawania stopni i tytu%ów naukowych, organizowanych konferen-
cjach naukowych i wydawanych czasopismach naukowych. Kolejnym elemen-
tem Bazy Nauka Polska jest cz"(' okre(lona przez nazw" Ludzie Nauki. Zawarte 
w tej cz"(ci dane dotycz$ naukowców polskich pracuj$cych w kraju i za granic$ 
oraz obcokrajowców zatrudnionych w Polsce. Zgromadzone tam informacje 
dotycz$ drogi kariery naukowej i zawodowej. Wa)n$ cz"(' Bazy Nauka Polska 
stanowi Synaba przechowuj$ca dane o pracach naukowych, badawczo-
rozwojowych, doktorskich, habilitacyjnych, a (ci(le ich tytu%ach, autorach, pro-
motorach oraz recenzentach. Kolejnym modu%em s$ Konferencje naukowe, targi 

 

 

4 Aplikacje zawarte w rozwi$zaniu OSF s$ dost"pne pod adresem: https://sof.opi.org.pl/pap/
adm/start.do. 

5 System bazodanowy Baza Nauka Polska jest dost"pny pod adresem: http://nauka-polska.pl/
shtml/raporty/raporty.shtml. 
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i wystawy – zawarte w nim informacje dotycz$ organizowanych przez polskie 
instytucje imprezach zwi$zanych z nauk$, badaniami. Baza Nauka Polska 
w swoim sk%adzie ma tak)e element o nazwie Projekty badawcze Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wy#szego, przechowuj$cy dane o projektach badawczych 
w%asnych, promotorskich, rozwojowych, zamawianych oraz celowych. W Bazie 
Nauka Polska u)ytkownik mo)e korzysta' z wyszukiwarki, a hipertekstowy 
uk%ad u%atwia poruszanie si" po bazie. Dane w niej s$ cyklicznie aktualizowane. 

W Polsce dost"pne s$ równie) inne rozwi$zania bazodanowe. Przyk%adem 
jest baza o nazwie Polskie-Technologie.pl6 – informacje w niej przechowywane 
dotycz$ technologii oraz projektów innowacyjnych powsta%ych w polskich 
placówkach badawczych. Podobnym projektem wspomagaj$cym prac" naukow-
ców jest Baza Aparatury Badawczej7, której g%ównym celem jest zgromadzenie 
informacji o zasobach badawczych placówek naukowych. Dane w niej przecho-
wywane s$ wa)ne szczególnie dla realizacji projektów wymagaj$cych specjali-
stycznej aparatury. Cz"sto jej zakup nie jest mo)liwy, chocia)by ze wzgl"du na 
wysokie koszty czy te) fakt, i) b"dzie ona wykorzystywana sporadycznie 
w projekcie lub danej instytucji. W takiej sytuacji uzasadnionym ekonomicznie 
rozwi$zaniem, jest to aby wybrane eksperymenty by%y wykonywane w innym 
o(rodku naukowym lub aparatura do ich wykonania zosta%a wypo)yczona (o ile 
jest to fizycznie mo)liwe). 

Przyk%adem rozwi$zania, które mie(ci si" na styku dwóch p%aszczyzn jest por-
tal i-Profesor8. To interesuj$cy projekt, który wspomaga nawi$zywanie i utrzy-
mywanie kontaktów naukowych, ale w cyfrowym antura)u. Portal i-Profesor jest 
rodzajem platformy spo%eczno(ciowej. W zamy(le jego twórców g%ównym jej 
zadaniem jest intensyfikacja wspó%pracy pomi"dzy naukowcami w Polsce, 
i-Profesor ma wi"c wbudowane narz"dzia komunikacyjne, narz"dzia wyszukuj$-
ce, istniej$ tak)e mo)liwo(' prezentacji swojego dorobku. Stwarza on tak)e 
mo)liwo(ci tworzenia interdyscyplinarnych grup badawczych oraz prowadzenia 
przez zainteresowanych dyskusji. W przysz%o(ci na platformie i-Profesor ma by' 
 

 

6 Baza jest dost"pna pod adresem: http://polskietechnologie.pl, mo)na z niej korzysta' po 
uprzednim zarejestrowaniu si". 

7 Baza jest dost"pna pod adresem: http://dsj.opi.org.pl, mo)na z niej korzysta' w dwóch trybach: 
anonimowo lub imiennie, po uprzednim zalogowaniu. Dzi"ki informacjom zawartym w bazie, 
zainteresowany mo)e sprawdzi' dost"pno(' aparatury badawczej w danym miejscu. 

8 Portal spo%eczno(ciowy i-Profesor znajduje si" pod adresem: https://www.i-profesor.pl/ lo-
gin.html. Korzystanie z niego jest mo)liwe po utworzeniu konta oraz weryfikacji danych. 
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tak)e udost"pniona baza czasopism naukowych. Obecnie portal i-Profesor jest 
w fazie wst"pnego rozwoju, idea jego istnienia jest dopiero propagowana 
w (rodowisku naukowym. Na razie ta platforma nie jest zbyt popularna – mo)na 
rzec, )e (rodowisko podchodzi do niej z pewnym dystansem. Zdaniem autorki 
(wiadczy o tym fakt, )e cz"(' osób za%o)y%a konta, lecz na tym zako!czy%a swoje 
dzia%ania. Jak na razie, tylko stosunkowo niewielka grupa u)ytkowników jest 
bardzo aktywna. Na portalu i-Profesor swoje profile maj$ nie tylko pracownicy 
naukowi, ale tak)e instytuty naukowe, wydawnictwa oraz inne organizacje. 

Kolejnym przyk%adem zastosowa! technologii informacyjno-komunikacyj-
nych w pracy nauczyciela akademickiego, mieszcz$cym si" tym razem na styku 
dwóch p%aszczyzn: badawczej oraz dydaktycznej, jest oprogramowanie specjali-
styczne u)ywane przy prowadzeniu bada! oraz do opracowywania ich wyników. 
Ten pierwszy typ oprogramowania jest uzale)niony od dziedziny bada!, np. 
w przypadku biologii, chemii czy te) medycyny pomocny mo)e by' program 
CLC bio9 lub ChemOfficeUltra10. Pakiety oprogramowania statystycznego s$ 
bardziej uniwersalne i mog$ by' stosowane przez przedstawicieli ró)nych dzie-
dzin naukowych. Opracowanie wyników bada! jest bardzo )mudne i czaso-
ch%onne, szczególnie wtedy, gdy wybran$ metod$ jest tradycyjny sposób dzia%a-
nia, polegaj$cy na podstawianiu danych do wzorów i wykonywaniu dzia%a! 
matematycznych. Taka droga post"powania prowadzi do celu, jednak jest ma%o 
efektywna oraz zwi"ksza prawdopodobie!stwo pope%nienie b%"du. Z tego te) 
wzgl"du wskazane jest u)ycie odpowiednich aplikacji i obecnie wi"kszo(' na-
uczycieli akademickich nie mo)e ucieka' od takiego rozwi$zania. W Polsce 
bardzo popularnymi aplikacjami jest Statistica11 oraz SPSS12. Wykorzystywanie 
tego oprogramowania pozwala na wielop%aszczyznow$ analiz" danych, która 
przebiega szybko i sprawnie, a tak)e mo)liwe jest równie) modelowanie zjawisk. 
 

 

9 Oprogramowanie do analizy sekwencji kwasów nukleinowych oraz bia%ek. Szczegó%owe 
informacje o tym oprogramowaniu czytelnik mo)e uzyska' od adresem: http://www. selvi-
ta.com. 

10 Oprogramowanie pozwalaj$ce na tworzenie dwu- lub trójwymiarowych struktur chemicznych, 
prowadzenie dziennika laboratoryjnego. Pakiet ten ponadto jest wyposa)ony mi"dzy innymi 
w encyklopedi" leków, odczynników. Szczegó%owe informacje pod adresem: http://cambridge-
soft. com/software/chemoffice. 

11 Wi"cej informacji o tym pakiecie statystycznym mo)na znale*' na stronie: www. statsoft.pl/. 
Znajduj$ si" na niej nie tylko informacje dotycz$ce kolejnych wersji oprogramowania, ale od-
najdujemy tam publikacje, przyk%ady zastosowa! i inne. 

12 Oficjalna strona tego pakietu statystycznego znajduje si" pod adresem: http://www.spss.pl/  
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W cz"(ci wspólnej wyznaczonej przez dzia%alno(' badawcz$ oraz dydaktyczn$ 
mie(ci si" równie) oprogramowanie antyplagiatowe. Jego znajomo(' podyktowa-
na narastaniem fali plagiatów jest niezb"dna. Niektóre badania wskazuj$ na to, )e 
co najmniej , prac dyplomowych jest napisana przez autorów %ami$cych normy 
etyczne13. Wed%ug innych bada! 72% studentów ze szkó% niepublicznych oraz 
ponad po%owa ze szkó% publicznych si"ga do *róde% typu Wikipedia.pl oraz (ci$-
ga.pl14. Aby zmniejszy' skal" tego zjawiska nauczyciel akademicki powinien mie' 
dost"p do oprogramowania antyplagiatowego i umie' si" nim pos%ugiwa'. Apli-
kacje antyplagiatowe powinny mi"dzy innymi pozwala' na porównywanie anali-
zowanego tekstu z zasobami Internetu oraz wewn"trzn$ baz$ danych utworzon$ 
przez prace licencjackie oraz magisterskiego danego wydzia%u. Oprogramowanie 
to powinno tak)e pozwala' na okre(lanie rozmiarów zapo)ycze! b$d* cytatów. 
Jednak dost"p do niego nie gwarantuje rozwi$zania problemów w zakresie plagia-
tów, potrzebne s$ jeszcze zdecydowane dzia%ania wobec osób, które naruszaj$ 
prawa zwi$zane z w%asno(ci$ intelektualn$. W walce z plagiatami pomocna mo)e 
okaza' si" nawet wyszukiwarka internetowa, dlatego te) wyk%adowcy sprawnie 
powinni si" ni$ pos%ugiwa'. Bywaj$ takie prace studenckie, w których autorzy – 
chocia) w tym kontek(cie trudno mówi' o autorstwie – kopiuj$ i wklejaj$ tekst do 
pracy nie zmieniaj$c ani jednej litery czy te) znaku interpunkcyjnego. Problem 
plagiatu dotyczy nie tylko prac dyplomowych, ale tak)e publikacji i prac nauko-
wych. Dlatego niestety oprogramowanie antyplagiatowe mo)e okaza' si" ono 
pomocne przy recenzowaniu tak)e prac naukowych. 

Na styku dzia%alno(' badawczej oraz dydaktycznej mieszcz$ si" ponadto bi-
blioteki cyfrowe. Co prawda, w Polsce s$ one tworzone z pewnymi trudno(cia-
mi, jednak wida' ju) pewne efekty dzia%a!. Zasoby cyfrowe, z których nauczy-
ciel akademicki mo)e korzysta' w swojej pracy mo)na podzieli' na kilka grup. 
Pierwsz$ z nich stanowi$ biblioteki cyfrowe, których zbiory s$ otwarte, a korzy-
stanie z nich nie wymaga ponoszenia )adnych op%at. Dost"p do publikacji jest 
pe%ny i to z dowolnego komputera15. Drug$ grup" zasobów powszechnie do-
 

 

13 E. Isakiewicz, W zaciszu ekspertów, „Tygodnik Powszechny” [online], 27 grudnia 2010 roku 
[dost"p: 20 marca 2011 roku]. Dost"pny w Internecie: http://tygodnik. onet.pl/30,0,57373,wza-
ciszu_ekspertow,artykul.html. 

14 A. Niewi!ska, M. M%ocka, Magister dzi'ki Wikipedii, „Rzeczpospolita” [online] 20 marca 2010 
[dost"p: 10 sierpnia 2011]. Dost"pny w Internecie: http://www.rp.pl/artykul/449751.html. 

15 Przyk%adem mo)e Polska Biblioteka Internetowa, dost"pna pod adresem: http://www.pbi.edu.
pl/index.html. 
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st"pnych stanowi$ publikacje, które s$ zamieszczane w bibliotekach otwartych, 
jednak s$ prezentowane w ograniczonym zakresie, np. spis tre(ci i wybrany 
rozdzia% lub jego fragment16. Trzeci$ grup" stanowi$ publikacje, do których 
dost"p jest p%atny. P%atno(' ta odbywa si" na drodze p%atnego sms-a lub faktury. 
U)ytkownik uzyskuje kod dost"pu o okre(lonym terminie wa)no(ci, a dost"p do 
tych zasobów jest zagwarantowany z ka)dego komputera17. Czwarta grupa 
zasobów jest wyznaczona przez publikacje, do których dost"p zosta% wykupiony 
przez instytucje naukowe, jednak korzystanie z nich jest mo)liwe tylko z kom-
puterów pracuj$cych w sieci w danej instytucji. Takie rozwi$zania dotycz$ na 
ogó% czasopism naukowych. W bardzo wielu przypadkach jest to dost"p do 
pe%nej wersji artyku%ów, w pozosta%ych jedynie do abstraktów18. Korzystanie 
z bibliotek cyfrowych nie jest mo)liwe bez pos%ugiwania si" odpowiednim 
oprogramowaniem. Na ogó% jego u)ytkowanie jest intuicyjnie i proste. Obecnie 
korzystanie nawet z tradycyjnych ksi"gozbiorów jest zwi$zane ze stosowaniem 
elektronicznych katalogów oraz cyfrowego sposobu zamawiania, gdy) w sporej 
cz"(ci bibliotek uniwersyteckich kartkowego katalogowania zaprzestano 
w drugiej po%owie lat dziewi"'dziesi$tych. 

W cz"(ci wspólnej wyznaczonej przez wszystkie trzy p%aszczyzny zastoso-
wania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy wyk%adowcy 
mie(ci si" oprogramowanie u)ytkowe, w którego g$szczu nauczyciel akade-
micki równie) powinien umie' si" porusza'. Do oprogramowania u)ytkowego 
nale)y zaliczy' mi"dzy innymi pakiety biurowe, w sk%ad których wchodzi: 
edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, pro-
gram pocztowy z terminarzem. W zaawansowanych wersjach oprogramowa-
nia znajduje si" baza danych. Cze(' aplikacji jest cz"(ciej wykorzystywana, 
a nale)y do nich procesor tekstów oraz program do tworzenia prezentacji. 
Stosunkowo cz"sto przez wyk%adowców jest tak)e wykorzystywany arkusz 
kalkulacyjny. Ma to miejsce szczególnie w przypadku osób prowadz$cych 
badania, których wyniki przedstawione s$ graficznie w formie wykresów. 
W obszarze oprogramowania u)ytkowego mie(ci si" tak)e korzystanie z pocz-
ty elektronicznej. Obecnie posiadanie konta pocztowego na uczelnianym 

 

 

16 Przyk%adem takich zasobów mo)e by' Google Books, dost"pny pod adresem: http://books.
google.pl/. 

17 Jako przyk%ad mog$ s%u)y' archiwa internetowe gazet, tygodników. 
18 Przyk%adem mo)e by' dost"p np. do listy regensburskiej. 
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serwerze jest niezb"dne – umo)liwia ono nie tylko wysy%anie i odbiór poczty 
elektronicznej, ale równie) korzystanie z innych us%ug, takich jak logowanie si" 
do systemu obs%ugi toku studiów lub systemu e-learningowego. Konto na 
serwerze uniwersyteckim jest tak)e potrzebne do uzyskania dost"pu do baz 
danych oraz posiadania certyfikatu pozwalaj$cego na logowanie si" w%asnym 
komputerem poprzez uczelniane WiFi. Dzi"ki uczelnianemu loginowi mo)liwe 
jest równie) posiadanie w%asnej strony internetowej na serwerze uczelnianym 
i zak%adanie forów dyskusyjnych. W omawianym wspólnym obszarze wyzna-
czonym przez dzia%alno(' badawcz$, dydaktyczn$ oraz inne dzia%ania nale)y 
tak)e umie(ci' elektroniczn$ legitymacj". To rozwi$zanie, które nie jest na 
razie powszechne stosowane, lecz w niedalekiej przysz%o(ci mo)e sta' si" 
powszechne. Elektroniczna legitymacja umo)liwia mi"dzy innymi zliczanie 
czasu pracy, pe%nienie roli klucza do parkingów, laboratoriów oraz innych 
pomieszcze!. Dzi"ki zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania elektro-
niczna legitymacja mo)e by' równie) no(nikiem podpisu cyfrowego. Mo)liwe 
jest te) takie zaprogramowanie komputerów, aby dost"p do nich by% mo)liwy 
tylko dla posiadaczy odpowiedniego certyfikatu. 

W obszarze dzia%alno(ci dydaktycznej mieszcz$ si" tak)e aplikacje wcho-
dz$ce w sk%ad oprogramowania wspomagaj$cego obs%ug" toku studiów. Na-
uczyciel akademicki powinien umie' si" nim pos%ugiwa'. Jest to tym wa)niej-
sze, )e w wielu uczelniach zrezygnowano z tradycyjnych indeksów, a papiero-
wa dokumentacja studiów powstaje jako wydruk z danych wpisanych do 
systemu. Cz"sto stosowane rozwi$zania w zakresie elektronicznej obs%ugi toku 
studiów pozwalaj$ nauczycielom akademickim na umieszczanie w systemie 
sylabusów, wyników sprawdzianów oraz kolokwiów czy te) og%osze! dla 
studentów. Na omawianej p%aszczy*nie nale)y równie) umie(ci' oprogramo-
wanie wspieraj$ce proces dydaktyczny. Autorka nie b"dzie omawia' przyk%a-
dów specjalistycznych aplikacji, gdy) zale)y ono od kierunku studiów, a skupi 
si" na tych programach, które s$ uniwersalne. Przyk%adem takiego oprogra-
mowania jest Easiteach, który wspomaga u)ytkowanie tablic multimedialnych. 
Dzi"ki niemu mo)na nie tylko tworzy' prezentacje, ale tak)e zachowa' 
w plikach to, co zosta%o zapisane na tablicy, aby pó*niej wyeksportowa' do 
plików np. w formacie pdf. W tej grupie oprogramowania mieszcz$ si" aplika-
cje do odtwarzania filmów, sekwencji audio itp. 
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Na styku dwóch p%aszczyzn, dydaktycznej oraz innej nale)y umie(ci' opro-
gramowanie pozwalaj$ce na zdalne nauczanie. Uczelnie zazwyczaj decyduj$ si" 
na okre(lon$ platform" e-learningow$ i bardzo cz"sto stosowanym rozwi$za-
niem w Polsce jest Moodle. Zdaniem autorki, aby sprawnie pos%ugiwa' si" tym 
systemem nie wystarczy jedynie znajomo(' oprogramowania, lecz niezb"dna 
jest wiedza z zakresu konstrukcji kursów e-learningowych, (wiadomo(' wad 
i zalet tej metody. Sama znajomo(' aplikacji nie wystarczy, dlatego te) niektóre 
z uczelni organizuj$ dla swoich pracowników kursy, których celem jest nie 
tylko zapoznanie wyk%adowców z narz"dziami e-learningowymi, ale tak)e 
z jak)e wa)nymi kwestiami dydaktycznymi. Autorka umie(ci%a zdalne naucza-
nie na styku dwóch p%aszczyzn, gdy) nie mo)na pomija' w swoich rozwa)a-
niach elementu samouctwa i samokszta%cenia nauczycieli akademickich. 
W tym wspólnym obszarze mie(ci si" tak)e Web 2.0. – przecie) wspó%tworze-
nie wikizasobów jest swoistym prowadzeniem dzia%alno(ci dydaktycznej, ale 
i tak)e form$ samorealizacji, podobnie jak prowadzenie w%asnej strony inter-
netowej, która jest nie tylko pomocna w przedsi"wzi"ciach natury dydaktycz-
nej, ale tak)e w promowaniu dzia%alno(ci badawczej, spo%ecznej nauczyciela 
akademickiego. Ostatnim elementem, który umie(ci%a autorka na swoim 
schemacie, jest prowadzenie blogu. Blogi naukowe na razie nie ciesz$ si" 
zbytni$ popularno(ci$ w(ród naukowców, jednak z biegiem czasu sytuacja ta 
powinna si" zmieni'. Jako przyk%ady na gruncie mi"dzynarodowym mog$ 
s%u)y' blogi: Paula Krugmana19, Larsa Konzacka20 i innych. W polskiej prze-
strzeni Internetu mo)emy zetkn$' si" z blogami naukowymi Stanis%awa Cza-
chorowskiego21, Piotra Waglowskiego22. 

Podsumowuj$c w$tek zastosowania nowych technologii, nasuwa si" jedno 
stwierdzenie: obszar zastosowa! technologii informacyjno-komunikacyjnych 
jest tak szeroki, jak szeroka jest wyobra*nia wyk%adowców. 

 

 

19 Paul Krugman jest wyk%adowc$ ekonomii i stosunków mi"dzynarodowych na uniwersytecie 
w Princeton, jest laureaten Nagrody Nobla. Blog jest dost"pny pod adresem: http://krugman.
blogs. nytimes.com. 

20 Lars Konzack zajmuje si" badaniem gier, kultury fanów, teori$ gier komputerowych. Blog jest 
dost"pny pod adresem: http://www.konzack.blogspot.com. 

21 Stanis%aw Czachorowski jest entomologiem, który prowadzi dwa blogi: Profesorskie gadanie 
oraz Collegium Copernicanum. 

22 Serwis Piotra Waglowskiego jest dost"pny pod adresem: http://www.vagla.pl, jego tematyka jest 
po(wi"cona propagowaniu wiedzy o zwi$zkach prawa z Internetem. 
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Charakterystyka i wyniki bada' 

Badania autorki przebiega%y w roku 2009 na Uniwersytecie Miko%aja Koper-
nika w Toruniu w(ród studentów dwóch kierunków: stosunki mi"dzynarodowe 
oraz politologia. Obejmowa%y one studiuj$cych zarówno w trybie stacjonarnym, 
jak i niestacjonarnym. Do respondentów skierowano ankiet" w tradycyjnej 
wersji papierowej. Autorka nie zdecydowa%a si" na arkusz internetowy, aby mie' 
pewno(', )e ankieta zosta%a wype%niona przez studentów w%a(ciwego kierunku. 
Kwestionariusz zawiera% metryczk" oraz siedemna(cie pyta! z zamkni"t$ kafete-
ri$ odpowiedzi, które dotyczy%y samooceny studentów przygotowania do )ycia 
w spo%ecze!stwie informacyjnym, korzystania z us%ug priorytetowych oraz 
charakterystycznych dla spo%ecze!stwa informacyjnego, oceny uczelni oraz 
nauczycieli akademickich w zakresie wykorzystywania nowych technologii oraz 
e-us%ug. Ankieta by%a wype%niana po zaj"ciach dydaktycznych, jej zwrotno(' 
wynosi%a blisko 100%, chocia) nie wszystkie kwestionariusze zosta%y wype%nione 
poprawnie, np. respondenci zaznaczali dwie odpowiedzi zamiast jednej lub 
pomijali pytanie. W badaniach pozyskano %$cznie 877 ankiet, po weryfikacji do 
dalszej obróbki zakwalifikowano 807, w tym 505 ankiet studentów studiuj$cych 
w trybie stacjonarnym oraz 302 studiuj$cych w trybie niestacjonarnym. 

Badani studenci wydaj$ si" by' g%"boko zakorzeni w spo%ecze!stwie infor-
macyjnym. #wiadcz$ o tym mi"dzy innymi dane z tabeli 1, dotycz$ce posiadania 
telefonu komórkowego, nieograniczonego dost"pu do komputera oraz Internetu. 
Obie grupy nie s$ pod tym wzgl"dem zró)nicowane w sposób statystycznie 
istotny. Pewna ró)nica wyst"puje tylko w przypadku posiadania komputera 
przeno(nego. Poza tym w badanej grupie studentów wszyscy deklarowali korzy-
stanie z Internetu i to korzystanie regularne b$d* codzienne, gdy) odsetek korzy-
staj$cych sporadycznie wynosi% odpowiednio 1% w przypadku studentów stu-
diuj$cych w trybie stacjonarnym oraz 6% w trybie niestacjonarnym. Respon-
denci najcz"(ciej korzystali z Internetu w zaciszu domowym, odpowiednio 98% – 
studenci ze studiów stacjonarnych oraz 94% – niestacjonarnych. Obie grupy 
ró)nicowa%y natomiast dwa miejsca: uczelnia oraz praca. Studiuj$cy w trybie 
stacjonarnym o wiele cz"(ciej deklarowali korzystanie z Internetu na uczelni – 
37%, dla porównania wska*nik w drugiej grupie wynosi% 9%. Natomiast studen-
ci ze studiów w trybie niestacjonarnym cz"(ciej wskazywali na miejsce pracy, 
gdy) odsetek wskaza! w tej grupie wynosi% 42%, a dla porównania w pierwszej 
grupie jedynie 3%. 
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Tabela 1. Charakterystyka badanej gru py studentów. 

Kategoria 
porównania 

Studenci 
stacjonarni

Studenci studiu-
j"cy w trybie 

niestacjonarnym 
Uwagi 

Posiadanie 
nieograniczonego 

dost"pu do 
komputera 

97% 97% 

Grupy studenckie nie ró)ni$ 
si" mi"dzy sob$ w sposób 

statystycznie istotny. Warto(' 
chi kwadrat w te(cie niepara-

metrycznym dla dwóch 
niezale)nych próbek wynosi 
0,73 przy warto(ci krytycznej 

3,841. 

Posiadanie 
komputera 

przeno(nego 
73% 52% 

Grupy studenckie ró)ni$ si" 
mi"dzy sob$ w sposób staty-
stycznie istotny. Warto(' chi 
kwadrat w te(cie nieparame-

trycznym dla dwóch niezale)-
nych próbek wynosi 29,63 
przy warto(ci krytycznej 

3,841. 

Posiadanie 
nieograniczonego 

dost"pu do 
Internetu 

88% 92% 

Grupy studenckie nie ró)ni$ 
si" mi"dzy sob$ w sposób 

statystycznie istotny. Warto(' 
chi kwadrat w te(cie niepara-

metrycznym dla dwóch 
niezale)nych próbek wynosi 
3,42 przy warto(ci krytycznej 

3,841. 

Posiadanie 
telefonu komór-

kowego 
100% 100% 

Grupy studenckie nie ró)ni$ 
si" mi"dzy sob$ w sposób 

statystycznie istotny. 

+ród%o: opracowanie w%asne (Stachowiak 2012). 
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Zakotwiczenie studentów w spo%ecze!stwie informacyjnym potwierdzaj$ 
tak)e inne wska*niki, chocia)by takie jak samooceny w zakresie obs"ugi progra-
mów komputerowych, korzystania z Internetu oraz przygotowania do #ycia w spo-
"ecze&stwie informacyjnym. Najwy)sze noty osi$gni"to w kategorii korzystanie 
z Internetu. Dla studentów z trybu stacjonarnego u(redniona ocena wynios%a 
4,47, natomiast dla niestacjonarnego 4,35. Nieco ni)sze oceny zosta%y wyznaczo-
ne w zakresie obs"ugi programów komputerowych: w tym przypadku ocena nie 
przekroczy%a poziomu 4. Studenci studiuj$cy w trybie stacjonarnym wystawili 
sobie 3,85, natomiast w trybie niestacjonarnym 3,94. Do(wiadczenia autorki 
z p%aszczyzny dzia%alno(ci dydaktycznej potwierdzaj$ t" ocen" – studenci zazwy-
czaj wi"cej ni) dobrze poruszaj$ si" po Internecie, dosy' dobrze operuj$ edytorem 
tekstowym, nieco gorzej arkuszem kalkulacyjnym, ale ju) praktycznie nieznane s$ 
im bazy danych. Stosunkowo du)a ró)nica w ocenie mi"dzy dwoma grupami 
badanych wyst"puje w przypadku przygotowania do #ycia w spo"ecze&stwie infor-
macyjnym. Studenci studiuj$cy w trybie stacjonarnym wystawili sobie ocen" 4,14, 
natomiast ci z trybu niestacjonarnego 3,85. Pozyskane informacje potwierdzaj$ to, 
i) studenci )yj$ w spo%ecze!stwie informacyjnym, a nie obok niego. Z tego te) 
wzgl"du dokonane przez nich oceny uczelni oraz wyk%adowców w zakresie wyko-
rzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz funkcjonowania 
w spo%ecze!stwie informacyjnym nale)y traktowa' z pe%n$ powag$. 

 
Rys. 3. Samoocena studentów w poszczególnych kategoriach. 
+ród%o: Badania w%asne, dane dotycz$ce studentów stacjonarnych by%y publikowane (Stachowiak 2012). 
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Tabela 2. Pierwszy schemat u(redniania oceny. 

Nie jest 
przygoto-

wana 

Niewystar-
czaj"cy 

Wystarcza-
j"cy Dobry Bardzo 

dobry 
Trudno 
okre#li$ 

mno)nik 1 mno)nik 2 mno)nik 3 mno)nik 4 mno)nik 5 

te odpo-
wiedzi nie 
by%y brane 
pod uwag" 

+ród%o: opracowanie w%asne (Stachowiak 2012). 

Nauczycieli akademickich, a zw%aszcza ich stopnia przygotowania do korzy-
stania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej nie 
mo)na diagnozowa' w oderwaniu od oceny uczelni. W ankiecie przygotowanej 
przez autork" jedno z pyta! dotyczy%o oceny poziomu przygotowania uczelni 
do funkcjonowania w spo%ecze!stwie informacyjnym. Ocena dokonana przez 
studentów nie wypad%a najlepiej, po u(rednieniu wyników wed%ug schematu 
z tabeli 2 nie przekroczy%a stopnia dostatecznego z plusem. Uszczegó%awiaj$c, 
w przypadku studentów studiuj$cych w trybie stacjonarnym by%o to 3,23, nato-
miast w trybie niestacjonarnym 3,46. Ró)nica w ocenie wydaje si" niewielka, 
lecz jest ona statystycznie istotna (warto(' chi kwadrat w te(cie nieparametrycz-
nym 16,36, przy warto(ci krytycznej 11,07). Ponad 20% respondentów w obu 
badanych grupach stwierdzi%o, )e uczelnia nie jest przygotowana lub jest przygo-
towana w sposób niewystarczaj%cy. Tylko 8% studentów trybu stacjonarnego 
oceni%o poziom przygotowania uczelni jako bardzo dobry, w przypadku drugiej 
grupy wska*nik ten wyniós% 11%. Takie noty nie mog$ zadowala', lecz nie 
dziwi$, gdy przy%o)ymy do nich ocen" poziomu us%ug (wiadczonych drog$ 
elektroniczn$ przez uczelni". Wyniki bada! ankietowych wskazuj$ na to, )e 
wyra*nie nisko ich poziom oceniaj$ studenci ze studiów stacjonarnych: nota po 
u(rednieniu, wed%ug schematu z tabeli 3, osi$gn"%a zaledwie 2,89 w skali od 2 do 
5. A) 38% respondentów oceni%o poziom us%ug jako niewystarczaj%cy, a jedynie 
26% jako dobry i bardzo dobry. Studenci studiuj$cy w trybie niestacjonarnym 
ocenili poziom us%ug (wiadczonych drog$ elektroniczn$ przez studentów wy)ej 
– ich u(redniona ocena wynios%a 3,35. W przypadku tej grupy tylko 22% 
stwierdzi%o, )e poziom tych)e us%ug jest niewystarczaj%cy, ale ju) %$cznie 45% 
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respondentów uzna%o, )e poziom tych us%ug jest dobry lub bardzo dobry. Ró)nica 
w pogl$dach jest wi"c wyra*na. Badania wskaza%y tak)e na trzy najpopularniej-
sze us%ugi – w obu grupach uk%ad tych us%ug by% identyczny. Pierwsza z nich by% 
informatyczny system obs"ugi studiów – 60% wskaza! w(ród studiuj$cych 
w trybie stacjonarnym i 56% w niestacjonarnym. Kolejn$ korzystanie z informa-
cji ze strony WWW – odpowiednio 58% studentów stacjonarnych i 56% wska-
za! studentów niestacjonarnych. Do „wielkiej trójki” nale)a%y tak)e us"ugi biblio-
teczne, na które wskaza%o 74% studentów ze studiów stacjonarnych oraz 47% 
niestacjonarnych. 

Tabela 3. Drugi schemat u(redniania ocen. 

Niedostateczny/ 
Nie jest 

przygotowana 
Dostateczny Dobry Bardzo 

dobry 
Trudno 
okre#li$ 

mno)nik 2 mno)nik 3 mno)nik 4 mno)nik 5 

tych 
odpowiedzi 
nie bierzemy 
pod uwag" 

+ród%o: opracowanie w%asne (Stachowiak 2012). 

Praca nauczycieli akademickich wi$)e si" bezpo(redni z dzia%alno(ci$ uczelni 
na p%aszczy*nie edukacyjnej. Obecnie nie mo)na jej sobie wyobrazi' bez wspo-
magania si" technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Niestety ocena 
dokonana przez studentów, a dotycz$ca wykorzystywania nowych technologii 
przez uczelni" na p%aszczy*nie edukacyjnej nie przekroczy%a poziomu dosta-
tecznej z plusem. Po u(rednieniu ocen bowiem w przypadku pierwszej grupy 
badanych uzyskano wynik 3,18, natomiast w drugiej grupie respondentów 
otrzymano nieco wy)sz$ not", bo 3,52. Obie grupy studenckie w swoich pogl$-
dach s$ zró)nicowane w sposób statystycznie istotny – rozk%ady ocen s$ od-
mienne. A) 23% studentów ze studiów stacjonarnych wystawi%o uczelni ocen" 
niedostateczn%, 33% dostateczn%, 30% dobr%, a jedynie 4% bardzo dobr%, pozosta-
%e 10% respondentów nie mia"o zdania. Oceny dokonane przez studentów ze 
studiów niestacjonarnych by%y wy)sze. Tylko 13% badanych wskaza%o na ocen" 
niedostateczn%, 26% dostateczn%, a) 37% dobr%, 11% bardzo dobr%, 11% w tej 
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grupie respondentów nie mia"o zdania. Nieco lepiej ni) uczelnia, pod wzgl"dem 
przygotowania do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
w oczach studentów plasuj$ si" nauczyciele akademiccy. U(redniona nota we-
d%ug studentów ze studiów stacjonarnych wynios%a 3,35 oraz 3,65 wed%ug re-
spondentów ze studiów niestacjonarnych. Rozk%ad poszczególnych ocen jest 
widoczny na rysunku 4. Zauwa)alna jest pewna ró)nica, która po sprawdzeniu 
testem nieparametrycznym chi kwadrat, okazuje si" ró)nic$ statystycznie istotn$ 
(warto(' chi kwadrat w te(cie nieparametrycznym 17,44 przy warto(ci krytycz-
nej 9,488). Nauczyciele akademiccy uzyskali w przybli)eniu ocen" dostateczn$ 
plus, jednak to nie mo)e zadowala'. 

Tabela 4. Schemat obliczania wska*nika -. 

Nie jest 
wykorzysty-

wana 
Sporadycznie Cz%sto Bardzo cz%sto Trudno 

okre#li$ 

mno)nik 0 mno)nik 1 mno)nik 2 mno)nik 3 

tych 
odpowiedzi 
nie bierzemy 
pod uwag" 

+ród%o: opracowanie w%asne (Stachowiak 2012). 

Ta stosunkowo niska ocena jest spowodowana zapewne niedostateczn$, co 
do oczekiwa!, cz"stotliwo(ci$ wykorzystywania technologii informacyjno-
komunikacyjnych na zaj"ciach. Na sporadyczne korzystanie z ICT wp%ywa wiele 
czynników. Nale)$ do nich mi"dzy innymi brak umiej"tno(ci nauczycieli aka-
demickich, s%abe wyposa)enie uczelni, brak zaplecza technicznego, niski stopie! 
zaanga)owania wyk%adowców. Kwestia cz"stotliwo(ci stosowania nowych tech-
nologii na zaj"ciach dydaktycznych jest wa)na, dlatego te) podlega%a badaniom 
autorki. Aby ilo(ciowo przedstawi' stopie! cz"stotliwo(ci stosowania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych autorka wprowadzi%a specjalny wspó%czynnik 
-, który by% obliczany wed%ug schematu z tabeli 4. Warto(' tego parametru waha 
si" od 0 do 3 w%$cznie. Uzyskane na tej drodze wyniki mog$ pocz$tkowo zaska-
kiwa', bowiem w przypadku studiów stacjonarnych wyniós% 1,37, natomiast 
niestacjonarnych 1,44. Okazuje si", )e wspó%czynnik - nie osi$gn$% nawet 50% 
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swojej maksymalnej warto(ci. Ró)nica w ocenie dokonanej przez studentów 
wynosi zaledwie 0,07 i nie jest statystycznie istotna. 

 
Rys. 4. Ocena przygotowania wyk%adowców do korzystania z tik. 
+ród%o: Badania w%asne, dane dotycz$ce studentów stacjonarnych by%y publikowane (Stachowiak 2012). 

Wa)nym aspektem pracy nauczyciela akademickiego jest równie) kontakto-
wanie si" ze studentami poza godzinami zaj"' dydaktycznych. Tradycyjn$ form$ 
s$ dy)ury oraz konsultacje, jednak obecnie coraz cz"(ciej u)ywa si" w tym 
zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zatem kontakty wyk%a-
dowca-student mog$ si" odbywa' za po(rednictwem poczty elektronicznej, 
czatów, forów dyskusyjnych, wideokonferencji itp. Jednak równie) i w tej kate-
gorii nauczyciele akademiccy nie przekroczyli pu%apu oceny dostatecznej plus, 
a dok%adniej w przypadku studentów studiuj$cych w trybie stacjonarnym by%o 
to 3,01, natomiast w trybie niestacjonarnym 3,42. Analiza wyników wskaza%a, )e 
respondenci ze studiów niestacjonarnych wy)ej oceniaj$ nauczycieli akademic-
kich i ta ró)nica jest statystycznie istotna. 



 Nauczyciele akademiccy a wykorzystywanie technologii… 249 

 

 
Rys. 5. Rozk%ad cz"stotliwo(ci stosowania ICT na zaj"ciach dydaktycznych. 
+ród%o: Badania w%asne, dane dotycz$ce studentów stacjonarnych by%y publikowane (Stachowiak 2012). 

W(ród rozwi$za!, jakie umo)liwiaj$ nowe technologie znajduje si" równie) 
e-learning. W ankiecie, któr$ przeprowadzi%a autorka nie by%o pytania dotycz$-
cego wprost oceny umiej"tno(ci nauczycieli akademickich w tym zakresie, ale 
niektóre z pyta! nawi$zywa%y do e-learningu. Okaza%o si", )e tylko 1% studen-
tów, zarówno ze studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, zadeklarowa%o 
e-learning jako jedn$ z trzech najcz"(ciej wykorzystywanych us%ug (wiadczo-
nych drog$ elektroniczn$ przez uczelni". Ten wska*nik informuje po(rednio 
o tym, )e e-learning jest wykorzystywany niezmiernie rzadko przez wyk%adow-
ców. Potwierdzaj$ to kolejne wyniki, dotycz$ce wykorzystania e-learningu przez 
studentów na uczelni i poza ni$. Badania ankietowe potwierdzi%y równie), )e 
e-learning jest wykorzystywany przez studentów rzadko. Zaledwie 3,4% studen-
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tów ze studiów stacjonarnych oraz 4,8% ze studiów niestacjonarnych korzysta 
z e-learningu regularnie. W obu grupach badanych ponad 75% respondentów 
nie zna b$d* nie korzysta z tej formy kszta%cenia. Te dane wyra*nie (wiadcz$ 
o tym, )e e-learning nie jest popularny zarówno w(ród nauczycieli akademic-
kich, jak i studentów. 

 
Rys. 5. Rozk%ad odpowiedzi dotycz$cych korzystania z e-learningu przez studentów. 
+ród%o: Badania w%asne, dane dotycz$ce studentów stacjonarnych by%y publikowane (Stachowiak 2012). 

Dane z bada! ankietowych wskazuj$, )e studenci nie oceniaj$ wysoko uczel-
ni oraz nauczycieli akademickich w zakresie korzystania z technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych. Oceny wystawione przez studentów wahaj$ si" od 
oceny dostatecznej do oceny dostatecznej plus. Ta stosunkowo niska ocena jest 
dowodem na to, )e uczelnie oraz wyk%adowcy nie wykorzystuj$ swojego poten-
cja%u oraz mo)liwo(ci. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, aczkolwiek 
mo)na wyodr"bni' g%ówne. Pierwsz$ z nich jest niedostateczne finansowanie 
szkolnictwa wy)szego. Mimo zwi"kszaj$cych si" nak%adów na szkolnictwo 
wy)sze, nadal s$ one niskie, co z kolei determinuje powstawanie bud)etów 
uczelni nakierowanych na przetrwanie. To zrozumia%e, )e w tego rodzaju bud)e-
tach w pierwszym rz"dzie zostaj$ uwzgl"dnione wydatki na op%aty na media, 
p%ace pracowników, sk%adki ubezpieczenia spo%ecznego, podatki. Cz"sto w takim 
bud)ecie trudno wygospodarowa' (rodki finansowe przeznaczone na doposa-
)enie bazy dydaktycznej, pieni$dze na organizacj" szkole! dla pracowników, ale 
tak)e na finansowanie zmian w organizacji zaj"' dydaktycznych, np. zmniejsze-
nie liczebno(ci grup, zatrudnienie pracowników pionu technicznego odpowie-
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dzialnych za pomoc. W tym przypadku naprawienie tej sytuacji jest stosunkowo 
proste – wystarczy jedynie zwi"kszenie nak%adów finansowych. 

Druga przyczyna jest o wiele bardziej z%o)ona i powa)na. Wed%ug autorki 
stosunkowo niska ocena jak$ uzyskali nauczyciele akademiccy jest spowodowa-
na niedocenianiem roli dydaktyki szko%y wy)szej. Fakt pomijania jej na uczelni 
jest zauwa)alny w wielu sytuacjach. Jedn$ z nich jest to, )e „m%odzi nauczyciele 
akademiccy” nierzadko podejmuj$ prac" bez przygotowania pedagogicznego, co 
cz"sto skutkuje brakiem umiej"tno(ci organizowania procesu kszta%cenia, przy-
padkowym doborze metod, (rodków i form pracy dydaktycznej, niestosowa-
niem zasad dydaktycznych23. Przejawem macoszego traktowania przygotowania 
pedagogicznego jest tak)e nieuwzgl"dnianie kwalifikacji pedagogicznych przy 
awansowaniu nauczycieli akademickich24, co wp%ywa na to, )e m%odzi wyk%a-
dowcy cz"sto nie podejmuj$ trudu podnoszenia swoich kwalifikacji pedago-
gicznych. Stosunkowo niska ocena nauczycieli akademickich jest spowodowana 
równie), jak okre(la autorka, dwupoziomow$ luk$ pokoleniow$. Oto z jednej 
strony mamy pracowników (redniego b$d* starszego pokolenia, którzy posiada-
j$ przygotowanie pedagogiczne, lecz cz"sto legitymuj$ si" niskimi kwalifikacja-
mi w zakresie stosowania nowych technologii. Z drugiej strony m%odzi nauczy-
ciele akademiccy pokolenia Y, którzy wychowywali si" i ro(li wraz z ICT, lecz nie 
posiadaj$ przygotowania pedagogicznego. Wydaje si", )e przyczyn$ zaledwie 
dostatecznej b$d* dostatecznej plus oceny jak$ uzyskali nauczyciele akademiccy 
jest niski poziom samouctwa komputerowego25. A kwestia ta jest szczególnie 
wa)na w kontek(cie dynamicznego post"pu naukowo-technicznego oraz rozwo-
ju technicznego. 

Podsumowanie 

Rozwa)ania i wyniki bada! autorki wskazuj$ jednoznacznie na to, )e pro-
blem wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych przez nauczy-
 

 

23 T. Lewowicki, Proces kszta"cenia w szkole wy#szej, Pa!stwowe Wydawnictwa Naukowe, Warsza-
wa 1988. 

24 F. Bere*nicki, Zagadnienia dydaktyki szko"y wy#szej, Pedagogium Wydawnictwo OR TWP, 
Szczecin 2009. 

25 K. Wenta, Samouctwo informacyjne m"odych nauczycieli akademickich, Wydawnictwo Adam 
Marsza%ek, Toru! 2003. 
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cieli akademickich jest niezmiernie wa)nym problemem badawczym, który 
powinien by' podj"ty w uj"ciu zmian w perspektywie czasowej, ale i tak)e 
porównawczej postaw wyk%adowców nauczaj$cych na ró)nych kierunkach 
studiów. 
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