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stanowią osoby z wyższym wykształceniem – 12%, pośród wszyst-
kich bezrobotnych według poziomu wykształcenia i w przedziale 
wiekowym 15-24 lat. Z kolei osoby z wykształceniem gimnazjalnym, 
podstawowym i niepełnym podstawowym stanowią 14%, średnim 
ogólnokształcącym – 18%, a zasadniczym zawodowym, policealnym 
oraz średnim zawodo wym – 28%. Ciekawostką jest, że pośród osób 
zarejestrowanych w urzędach pracy z wyższym wykształceniem mię-
dzy 15 a 24 rokiem życia liczba ta wynosi 29 tysięcy, gdzie mężczyźni 
stanowią zaledwie 24%, zaś kobiety 76% (odpowiednio: 7 tysięcy 
i 22 tysiące) (Główny Urząd Statystyczny 2017a). Powyższe dane 
utwierdzają w przekonaniu, że pomimo wielu mankamentów wystę-
pujących podczas procesu kształcenia na wyższych uczelniach warto 
studiować, ponieważ liczba osób bezrobotnych z wykształceniem 
wyższym między 15 a 24 rokiem życia jest na tyle mała, że nie wpły-
nie negatywnie na poziom zatrudnienia, a wręcz przeciwnie. Ponad-
to A. Majchrowska i S. Roszkowska zauważają, że „wynagrodzenia 
jednostek rosną wraz ze zwiększaniem wykształcenia i wzrostem 
doświadczenia zawodowego, jednakże wpływ obu zmiennych jest 
nieliniowy” (Majchrowska, Roszkowska 2013: 251). Warto zauwa-
żyć, że liczne kursy zostały udostępnione na funkcjonującej od dłuż-
szego czasu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów platformie e-lear-
ningowej (System e-learning KPRM) znajdującej się pod adresem: 
http://www.elearning.kprm.gov.pl/. Dostępne są tam m.in.: Kurs 
pakietu biurowego MS Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint), kurs 
Radzenie sobie ze stresem oraz Kurs efektywnego zarządzania cza-
sem, a nawet Podstawy legislacji dla nie-prawników (Serwis Służby 
Publicznej, dsc.kprm.gov.pl oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 
elearning.kprm.gov.pl).

Wstęp

Kształcenie na odległość przy użyciu Internetu (ang. e-lear-
ning) jest dziedziną prężnie rozwijającą się w Polsce na przestrzeni 
ostatnich lat, co możemy zaobserwować zarówno w sektorze pu-
blicznym, jak i w sektorze prywatnym, w szczególności na wyższych 
uczelniach (Mielcarek, Parczewski, Madeyski 2004). Uczelnie wyższe 
w Polsce często poddawane są nieustannej krytyce ze strony absol-
wentów oraz pracodawców. Powszechnym zarzutem skierowanym 
przeciwko uczelniom wyższym jest fakt, że systemu kształcenia nie 
dostosowano do obecnych potrzeb rynku pracy. Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom przyszłych absolwentów, a także pracodawców, 
uczelnie wyższe stawiają na intensywny rozwój e-learningu. Pośród 
zarzutów stawianych uczelniom wyższym w zakresie prowadzenia 
kształcenia na odległość można spotkać się z takimi czynnikami jak: 
uczucie odosobnienia, brak osobistego kontaktu z nauczycielem czy 
brak zajęć praktycznych oraz praktyki zawodowej, które przyczyni-
łyby się do zwiększenia szansy otrzymania zatrudnienia na rynku 
pracy. Co więcej, można się spotkać z zastrzeżeniami wielu osób do 
poziomu nauczania oraz weryfikacji kwalifikacji nabytych podczas 
kursu, szkolenia lub studiów niewymagających fizycznej obecności 
w sali wykładowej. Ponadto popularnym stereotypem wśród osób 
pracujących (starszych) jest przeświadczenie, że studiowanie jest 
zbędne, a należy się skupić wyłącznie na zdobywaniu praktycznego 
doświadczenia. W oparciu o najnowsze dane Departamentu Badań 
Demograficznych i Rynku Pracy Głównego Urzędu Statystycznego 
(z III kwartału 2016 roku) nie można się zgodzić z powyższym twier-
dzeniem. Co więcej, najmniej liczną grupę wśród osób bezrobotnych 
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Nie ulega wątpliwości, że e-learning jest w Polsce dziedziną 
intensywnie rozwijającą się, z którą można się spotkać zarówno 
w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Mimo że kwestia sporna 
dotycząca jakości i skuteczności kursów e-learningowych pozostaje 
nadal nierozwiązana, to nie zmienia to faktu, że jest to innowa-
cyjna koncepcja rozwoju, pozwalająca na zdobycie cennego do-
świadczenia, która w przyszłości będzie jeszcze bardziej rozwijana. 
Jednak warto, warto zapoznać się danymi wstępnymi dotyczący-
mi szkolnictwa wyższego w roku akademickim 2016/2017 (stan 
w dniu 30.11.2016 roku). Dane przedstawiają niemałą liczbę osób 
obecnie studiujących, których liczba przekracza ponad 1 milion 
osób (1 348 822), gdzie osoby studiujące w trybie stacjonarnym 
stanowią 66%, zaś w trybie niestacjonarnych 34% (odpowiednio: 
895 725 i 453 097) (Główny Urząd Statystyczny 2017b).

 Oznacza to, że w niedalekiej przyszłości posiadanie wy-
kształcenia wyższego będzie warunkiem koniecznym, lecz nie-
wystarczającym na rynku pracy. Jest rzeczą prawdopodobną, że 
innowacyjne podejście oraz odpowiednie reformy w szkolnictwie 
wyższym mogą znacznie ograniczyć liczbę ludzi bezrobotnych 
po zakończeniu studiów, co więcej, mogą wyjść naprzeciw ocze-
kiwaniom współczesnego rynku pracy. Dlatego bardzo ważne jest, 
aby odpowiednio dopasować oczekiwania względem pracownika 
i pracodawców do realiów oraz skupić się przede wszystkim na 
kształtowaniu, a także rozwijaniu praktycznych umiejętnościach 
u osoby studiującej. W następstwie tego w prezentowanych ba-
daniach skupiono się na przeprowadzeniu anonimowej ankiety 
wyłącznie pośród osób studiujących.

E-learning i realia szkolnictwa wyższego
 – badania ankietowe

Badanie ankietowe miało na celu przedstawienie obecnych 
realiów i problemów na wyższych uczelniach z perspektywy osób 
studiujących, jak również rynku pracy. Ponadto podczas badania 
ankietowego zwrócono szczególną uwagę na metodę oraz efek-
tywność podczas zdobywania umiejętności przez osoby studiujące, 
a także na innowacje proponowane przez wyższe uczelnie. Z tego 
względu do badania ankietowego wytypowano osoby wyłącznie 
aktualnie studiujące. Badaniu poddano sto osób, które odpowie-
działy na następujące pytania: 

1. Jakie ma Pan/Pani zdanie na temat wykształcenia wyższego? 
2. Jak ocenia Pan/Pani system kształcenia w szkolnictwie 

wyższym wobec oczekiwań na rynku pracy?
3. Jak ocenia Pan/Pani e-learning w szkolnictwie wyższym?
4. Jakich umiejętności według Pana/Pani powinno się uczyć 

przede wszystkim w szkolnictwie wyższym? 
5. Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani, aby e-learning był rozwi-

jany na wyższych uczelniach? 
6. Czego według Pana/Pani brakuje w e-learningu?
7. Czy kiedykolwiek zdarzyło się Panu/Pani oszukiwać pod-

czas kursu e-learningowego?

Na wykresie 1 przedstawiono odpowiedzi respondentów na 
pytanie dotyczące wykształcenia wyższego i jego przydatności we 
współczesnym świecie.

Wykres 1. Przydatność wykształcenia wyższego we współczesnym 
świecie – procentowy udział ankietowanych

Źródło: badanie własne. 

Udzielone odpowiedzi wykazały, że aż 80% ankietowanych 
uważa posiadanie wyższego wykształcenia jako standard we 
współczesnym świecie, który należy spełnić. Z kolei 20% ankie-
towanych uważa, że wykształcenie wyższe nie jest przydatne 
i jego posiadanie nie wpływa w żaden sposób na zatrudnienie. 
Natomiast warte podkreślenia jest to, że zdobycie wykształcenia 
wyższego jest zwykle procesem długotrwałym i złożonym. Na 
wykresie 2 przedstawiono odpowiedzi ankietowanych dotyczące 
zastrzeżeń do systemu nauczania obowiązującego na wyższych 
uczelniach.

Wykres 2. Procent osób posiadających zastrzeżenia do systemu na-
uczania na wyższych uczelniach

Źródło: badanie własne. 

Zdecydowana większość respondentów, bo aż 85%, ma po-
ważne zastrzeżenia do jakości kształcenia na polskich uczelniach, 
zwracając szczególną uwagę na praktyczny aspekt zdobywania 
wiedzy oraz umiejętności (wykres 2). Jedynie 10% ankietowa-
nych nie ma zastrzeżeń do obecnego systemu nauczania obowią-
zującego na wyższych uczelniach w Polsce, zaś 5% odpowiadają-
cych osób nie ma zdania. 

Na wykresie 3 przedstawiono odpowiedzi respondentów na 
pytanie poruszające kwestie e-learningu i jego użyteczności oraz 
powszechności w szkolnictwie wyższym. 
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Wykres 3. Znaczenie i rozwój e-learningu na wyższych uczelniach – pro-
centowy udział ankietowanych

Źródło: badanie własne. 

Ponad połowa ankietowanych (60%) wskazała, że popiera 
innowacyjności wprowadzane na uczelni, dążące do zmniejsze-
nia dystansu występującego między przyszłym absolwentem, 
a pracodawcą. Zaledwie jedna trzecia (30%) uważa, że rozwój 
e-learningu mija się z celem i jest to wyłącznie strata czasu, na-
tomiast 10% odpowiadających osób nie ma zdania. J. M. Mischke 
podkreśla, że stosowanie Internetu podczas procesu dydaktycz-
nego przynosi zadowalające efekty, które powodują wzrost jako-
ści oraz efektywności kształcenia na studiach wyższych. Z kolei 
nieprzychylność do korzystania z tego typu narzędzi jest spo-
wodowana brakiem należytego zainteresowania i stanowczych 
kroków ze strony wyższych uczelni (Mischke 2009). Następnie re-
spondenci udzielili odpowiedzi na pytanie dotyczące oczekiwań 
osób studiujących względem wyższej uczelni. Uzyskane wyniki 
zaprezentowano na wykresie 4. 

Wykres 4. Oczekiwania osoby studiującej względem wyższej uczelni 
– procentowy udział ankietowanych

Źródło: badanie własne. 

Na pytanie „Jakich umiejętności według Pana/Pani powinno 
się uczyć przede wszystkim w szkolnictwie wyższym?” (wykres 4) 
aż 75% respondentów uznało, że powinny one być dopasowane do 
obecnych oczekiwań pracodawcy względem pracownika ze szcze-
gólnym uwzględnieniem praktyki zawodowej na danym kierunku. 
Zdecydowana mniejszość ankietowanych, bo tylko 15% uważa, że 
uczelnie wyższe winny kształcić umiejętności wyłącznie ogólne, 
które pozwolą studentom zyskać wszechstronność na rynku pracy, 
podczas gdy 10% osób nie ma zdania na ten temat. W następnej 
kolejności przedstawiono odpowiedzi osób ankietowanych doty-
czące kwestii poziomu zainteresowania rozwojem e-learningu na 
wyższych uczelniach. Uzyskane wyniki zaprezentowano na wykre-
sie 5. 

Wykres 5. Poziom zainteresowania rozwojem e-learningu na wyższych 
uczelniach – procentowy udział ankietowanych

Źródło: badanie własne. 

Badania pokazują, że 85% udzielających odpowiadzi opo-
wiedziało się za dalszym rozwojem e-learningu na wyższych 
uczelniach, natomiast 15% nie chciałoby dalszego rozwoju e-le-
arningu. Co ciekawe, według Z. Drążka i T. Komorowskiego pod-
stawowym elementem, na którym powinny się skupić osoby ko-
rzystające z nauczania w technologii e-learningu, jest tworzenie 
treści, inaczej materiałów edukacyjnych, w wersji elektronicznej 
(Drążek, Komorowski 2006). Wykres 6 przedstawia czynniki, któ-
re według respondentów mogłyby przyczynić się do wzrostu po-
pularności, poprawienia jakości oraz zwiększenia innowacyjności 
e-learningu.

Wykres 6. Czynniki wpływające na rozwój e-learningu – procentowy 
udział ankietowanych

Źródło: badanie własne. 

 Jako najważniejszy czynnik respondenci ocenili praktyczny 
aspekt e-learningu (45%), który utrzymuje się na niskim poziomie 
i powinien być poprawiony w pierwszej kolejności, szczególnie ze 
względu na rygorystyczne wymagania rynku pracy wobec przy-
szłych osób poszukujących pracy. W drugiej kolejności ankietowani 
zwrócili uwagę, że jednym ze sposobów na wzrost popularności, 
poprawę jakości oraz zwiększenie innowacyjności e-learningu bę-
dzie pełna certyfikacja kursów oraz szkoleń (30%). 

W dalszej kolejności ankietowani zaproponowali rozbudowę 
systemu e-learningowego w uzupełnieniu o najnowocześniej-
sze technologie internetowe (20%), pozwalającą na odbywanie 
większej ilości kursów, szkoleń a nawet studiów bez wychodzenia 
z domu. Z kolei zaledwie 5% osób nie ma zdania. Na koniec re-
spondenci podzielili się swoją opinią dotyczącą wystąpienia moż-
liwości oszustwa w e-learningu. Ich odpowiedzi zaprezentowano 
na wykresie 7.
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możliwości w dydaktyce, np. multimedialne materiały dydaktyczne, 
testy, zadania, ankiety, czat, forum dyskusyjne, e-mail itp. (Tade-
usiewicz, Kusiak 2005). Zdecydowane korzyści również przyniosłoby 
wprowadzenie dowolnego wyboru przedmiotów podczas naucza-
nia. W konsekwencji spowodowałoby to wzrost poziomu kształcenia 
oraz ogólnego zadowolenia na wyższych uczelniach.

Podsumowanie 

W ostatnim czasie e-learning bardzo się rozwinął, zarówno 
w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Potwierdzeniem powyż-
szego stwierdzenia są dostępne liczne platformy o charakterze 
niekomercyjnym oraz komercyjnym. Warto również zauważyć, że 
kształcenie na odległość ma swoich zwolenników, a zarazem prze-
ciwników. Bez wątpienia należy przyznać, że w dzisiejszych czasach 
ukończenie studiów i zdobycie upragnionego tytułu nie jest niczym 
nadzwyczajnym. Ponadto coraz częściej można się spotkać z pra-
codawcami, którzy traktują wykształcenie wyższe jako warunek 
konieczny, lecz nie wystarczający do otrzymania pracy lub co gor-
sza, swoje zainteresowanie względem przyszłego pracownika sku-
piają wyłącznie na doświadczeniu oraz umiejętnościach. Z drugiej 
strony nie można utożsamiać ukończenia studiów wyższych z bra-
kiem doświadczenia,  a tym samym obarczać winą wyższe uczelnie. 
Unowocześnienie wyższych uczelni to proces, który trwa w Polsce 
od dłuższego czasu, czego dowodem mogą być liczne innowacje 
wprowadzone na uczelniach wyższych w ostatnich latach, jak np. 
szeroko rozumiany e-learning (platformy, kursy, szkolenia), a także 
studia (nie wymagające fizycznej obecności na uczelni). A. Wodecki 
zauważa, że w kontekście zbliżających się zmian demograficznych na 
świecie, a szczególnie w Polsce, warto rozpocząć proces włączania 
e-learningu do jednej z wielu strategii mających na celu uchronić 
polski system szkolnictwa przed wieloma problemami oraz utrud-
nieniami, z którymi przyjdzie im się zmierzyć w niedalekiej przy-
szłości (Wodecki 2010). G. Penkowska zwraca uwagę, że e-learning 
jest stosowany jako alternatywa w Stanach Zjednoczonych, Kana-
dzie oraz w pozostałych rozwiniętych krajach Europy jako szeroko 
dostępna forma kształcenia (Penkowska 2007). Decydującym czyn-
nikiem jest to, czy osoby studiujące skorzystają z szerokiej gamy 
możliwości proponowanych przez wyższe uczelnie, a tym samym 
zadbają zadbają nie tylko o zdobycie upragnionego dyplomu, ale 
również o zdobycie umiejętności, które pozwolą im się odnaleźć na 
coraz to bardziej wymagającym rynku pracy. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autora.
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Wykres 7. Procent osób, które dopuściły się oszustwa podczas kursu 
e-learning 

Źródło: badanie własne. 

Na pytanie „Czy kiedykolwiek zdarzyło się Panu/Pani oszu-
kiwać podczas trwania kursu, szkolenia lub innej formy e-lear-
ning?” (wykres 7) zdecydowana większość odpowiadających 
przyznała, że chociaż raz korzystała z niedozwolonej pomocy 
podczas trwania kursu lub szkolenia (80%). Z kolei tylko 20% nie 
korzystało z niedozwolonej pomocy. Oznacza to, że kontrolowa-
nie osób korzystających z e-learningu (bez fizycznej obecności  
w sali wykładowej) pozostawia wiele do życzenia, a zarazem nie jest 
wcale takie łatwe do wyegzekwowania.

Propozycje działań mających na celu zwiększenie 
efektywności e-learningu oraz wzrost poziomu 

zainteresowania wśród osób studiujących

Spora część osób uczęszczających na studia nie widzi potrzeby 
zdobywania doświadczenia zawodowego podczas całego toku nauki. 
Skupia się wyłącznie na pozyskaniu upragnionego tytułu. Niewiele 
osób widzi potrzebę rozwijania swoich umiejętności praktycznych 
podczas studiowania, które w przyszłości pozwoliłyby na zdobycie 
satysfakcjonującej pracy. Wynika z tego, że uczelnie wyższe po-
winny zając się promowaniem nowych metod, jak np. e-learning, 
a jednocześnie uświadamianiem młodych osób, jak bardzo ważne 
jest posiadanie doświadczenia w momencie wchodzenia na rynek 
pracy. Efektem tego byłoby zmniejszenie liczby osób bezrobotnych 
z wykształceniem wyższym oraz większa łatwość w zdobyciu pracy.          
A. Wodecki zwraca uwagę, że e-learning to znacznie więcej niż sama 
platforma, kursy, czy też szkolenia, które mogłyby być wprowadzone 
na wyższej uczelni. Dzięki e-learningowi student mógłby zaopatry-
wać się w kursy elektroniczne znajdujące się w bibliotece, zaś bi-
blioteki w nagrania z wykładów (Wodecki 2005). Mając na uwadze 
polepszenie sytuacji na uczelniach wyższych, zaleca się wprowadze-
nie bezpłatnego doradztwa zawodowego, gdzie osoby kompetent-
ne i odpowiednio przeszkolone byłyby odpowiedzialne za wczesną 
pomoc w prowadzeniu, a jednoczenie zdobywaniu doświadczenia 
przez osoby studiujące. Pozytywny wpływ mogłoby mieć również 
umożliwianie studentom odbywania zajęć praktycznych w dobra-
nych indywidualnie placówkach w zależności od kierunku wybra-
nego przez studenta, a także angażowanie pracodawców w ramach 
„stażu” do zatrudniania studentów podczas trwającego roku akade-
mickiego. Istotne jest, aby polityka uczelni skupiała się na zacieśnie-
niu współpracy między uczelnią a studentem. Jak zauważa R. Tade-
usiewicz oraz J. Kusiak, szeroko rozumiany e-learning to dodatkowe 
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