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Motto
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- były Rektor FH w Kolonii

- dr h.c. PW

(konferencja nt. kształcenia inżynierów, Berlin, 29-30.10.2012)

„Kształcenie inżynierów jest dziś dużo 

trudniejsze niż było dawniej. Fakt ten jednak 

rzadko znajduje odzwierciedlenie w strategii 

rozwoju i planach działania uczelni.”
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istotne (prowokacyjne) pytanie

Czy inżynier zajmujący się procesem 

kształcenia może przestaje być inżynierem?

Czy w działaniach związanych projektowaniem 

i realizacją procesu kształcenia nie powinniśmy

stosować takiego samego podejścia jak w innych 

obszarach naszej działalności?
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tradycja



8

kształcenie inżynierów

• Journal of Engineering Education

• International Journal of Engineering Education

• Advances of Engineering Education

• The European Journal of Engineering Education

• The Global Journal of Engineering Education

• Australasian Journal of Engineering Education

• Computer Applications in Engineering Education

• Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice

• ...

czasopisma

kształcenie w zakresie IT, electrical & computer engineering

• IEEE Transactions on Education

• IEEE Transactions on Learning Technologies

• IEEE Technology and Engineering Education

• International Journal of Electrical Engineering Education 

• Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice

• Journal of Information Technology Education: Research 

• Information Systems Education Journal

• ACM Transactions on Computing Education

• ...
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• Journal of Engineering Education - 45

• IEEE Transactions on Education - 30

czasopisma – punktacja MNiSW

dla porównania

• IEEE Transactions on Antenas and Propagation - 35

• IEEE Transactions on Broadcasting - 35

• IEEE Transactions on Communications - 35

• IEEE Transactions on Electoromagnetic Compatibility - 25

• IEEE Transactions on Information Forensics and Security - 45

• IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques - 35

• IEEE Transactions on Mobile Computing - 45

• IEEE Transactions on Multimedia - 40

• IEEE Transactions on Wireless Communications - 40

• International Journal of Electronics and Telecommunications - 8

• Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne - 4

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=engineering+education&source=images&cd=&cad=rja&docid=yf9-CA2OvdwGpM&tbnid=fbB7gKWhHIK-EM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.prism-magazine.org%2Fsept10%2Fasee_today.cfm&ei=dCQeUqD-JKbZ0QWY7oBY&bvm=bv.51156542,d.ZGU&psig=AFQjCNHxNK2ANhfFnExVmpn7_MAWNvH9DA&ust=1377792804487217
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jednostki w ramach uczelni
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jednostki w ramach uczelni
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programy kształcenia
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projektowanie 
programu kształcenia
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programy kształcenia o różnym specyficznym „ukierunkowaniu”

 zarządzanie

 media

 …
C.E. Caicedo, R.A. Thompson, Core Competencies for Telecom Programs Curricula, 

T.-C. Chien, Technical Competency Needs Assessment for the Telecommunications Professional 
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projektowanie 
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innowacyjne podejście

kształcenie inżynierów

 wymaga innowacji

 jako działalność interdyscyplinarna jest podatne na innowacje

Czy można kształcić przyszłych inżynierów-innowatorów, 

ignorując innowacyjne podejście do kształcenia?
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innowacyjne podejście

Czy można kształcić przyszłych inżynierów-innowatorów, 

ignorując innowacyjne podejście do kształcenia?

Jeśli NIE, 

to warto wiedzieć 

 co nowego dzieje się w kształceniu inżynierów

 w jakim kierunku ono ewoluuje
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Część I:
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Wir brauchen keine Fachidioten, 

wir brauchen ganze Persönlichkeiten

K. Hernault (Siemens) 

SEFI’03 - dyskusja plenarna

Kompetencje absolwentów

 wiedza i umiejętności specjalistyczne (związane z 

kierunkiem studiów),

ale

 rosnąca rola wykształcenia ogólnego, niezbędnego 

do identyfikowania i rozwiązywania problemów 

inżynierskich osadzonych w złożonej rzeczywistości 

„pozainżynierskiej”
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CRITERIA FOR ACCREDITING

ENGINEERING PROGRAMS
Effective for Evaluations During the 2012-2013 Accreditation Cycle

przykład

Accreditation Board 
for Engineering and Technology
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a) an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering

b) an ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and

interpret data

c) an ability to design a system, component, or process to meet desired 

needs within realistic constraints such as economic, environmental, 

social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and 

sustainability

d) an ability to function on multidisciplinary teams

e) an ability to identify, formulate, and solve engineering problems

f) an understanding of professional and ethical responsibility

g) an ability to communicate effectively

h) the broad education necessary to understand the impact of engineering

solutions in a global, economic, environmental, and societal context

i) a recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning

j) a knowledge of contemporary issues

k) an ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools

necessary for engineering practice.

Engineering programs must demonstrate that their graduates have

PROGRAM OUTCOMES 2000 & 2012 (studia I stopnia)

oczekiwane efekty kształcenia
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a) one year of a combination of college level mathematics and basic 

sciences (some with experimental experience) appropriate to the 

discipline

b) one and one-half years of engineering topics, consisting of 

engineering sciences and engineering design appropriate to the 

student's field of study

c) a general education component that complements the technical 

content of the curriculum and is consistent with the program and 

institution objectives

Students must be prepared for engineering practice through a 

curriculum culminating in a major design experience based on the 

knowledge and skills acquired in earlier course work and

incorporating appropriate engineering standards and multiple realistic 

constraints.

CURRICULUM (REQUIREMENTS)

proporcje treści/efektów kształcenia
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efekty kształcenia dla obszaru studiów technicznych (projekt)

- mocno „osadzone” w „standardach” międzynarodowych

Kompetencje absolwentów a KRK

 ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology, USA)

 JABEE (Japan Accreditation Board for Engineering Education)

 SBS (Subject Benchmark Statements, UK)

 IEA (International Engineering Alliance)

 EUR-ACE (EURopean ACcredited Engineer project)

 CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate initiative)

SBS
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opinie pracodawców z branży ITO/IT (Kraków i okolice)

Oczekiwania polskich pracodawców

źródło: wyniki projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”, UJ, 2012

 inicjatywa

 innowacyjność

 zaangażowanie

 algorytmy i 

struktury danych

 wrażliwość 

międzykulturowa

DEFICYT 

POSTAW,

a nie

WIEDZY czy

UMIEJĘTNOŚCI
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opinie pracodawców z branży ITO/IT (Kraków i okolice)

Oczekiwania polskich pracodawców

 inicjatywa

 innowacyjność

 komunikacja pisemna

 komunikacja ustna

 orientacja na cele

 ...

 znajomość metodologii agile

 język programowania C/C++

 ASP.NET

 HTML

 język niemiecki

 JavaScript

 Selenium

 język rosyjski

 Sharepoint

 C#

 SQL

kompetencje uporządkowane wg oczekiwanej dynamiki 

wzrostu znaczenia/zapotrzebowania (2013-2018)
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przedmioty kierunkowe 
ogólne

projekt
(praca dyplomowa)

• realizacja – m.in. Carnegie-Mellon University (1990-)

• motywacja 

– m.in. zachęta do studiowania kierunków technicznych 

Zmiany w „strukturze” programu studiów

przedmioty kierunkowe 
specjalistyczne

przedmioty podstawowe
(matematyka, fizyka, …)

przedmioty 
podstawowe
(matematyka, 

fizyka, …)

przedmioty 
kierunkowe 

ogólne

przedmioty kierunkowe 
specjalistyczne

projekt 
realizowany w grupie

projekt
(praca dyplomowa)
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przekazywanie wiedzy (wykład)

 w czasie rzeczywistym (na uczelni lub na odległość)

– ze sprzężeniem zwrotnym (clickers) 

Prowadzenie przedmiotu

 asynchronicznie (na odległość)

– zestaw plików multimedialnych

 rejestrowane wykłady (prowadzone w studio lub „na żywo”)

 materiały dydaktyczne w postaci krótkich „filmików” 

(Akademia Khana)

 „inteligentne” materiały dydaktyczne 

(podpowiadające studentowi, co ma robić)
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model kształcenia „odwróconego” (flipped education) 

 wykład – w domu

– w dowolnym czasie, w tempie dostosowanym do 

indywidualnych możliwości

 projekt („praca własna”) – na uczelni 

– w grupie, z istotnym komponentem interakcji (z 

prowadzącym, z innymi studentami)

może zostać wymuszony 

obserwacja: sale wykładowe pustoszeją (niekiedy jako 

następstwo „zbyt dobrych” materiałów na stronie www)

Prowadzenie przedmiotu
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problem-based learning

project-based learning

formy prowadzenia kształcenia aktywizujące studenta

 kształcenie ukierunkowane problemowo – zdobywanie wiedzy

 kształcenie oparte na projektach – stosowanie wiedzy

możliwe połączenie obu form

PBL

PBL
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PBL – jak to działa?

 problemy/projekty - osadzone w realiach 

(wynikające z praktyki)

 złożone

 otwarte („niedookreślone”)

 zastosowanie

 wybrane etapy realizacji programu (semestry)

 cały okres realizacji programu

 realizacja

 projekt - w zespołach (3-8 osób) pod opieką 

nauczyciela (tutora)

 wspomagające zajęcia (wykłady, laboratoria) 

– dostosowane do potrzeb
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źródło: E. Bastiaens (U. Maastricht), UNICA conf., 2012

PBL – jak to działa?

spotkania: typowo 2-3 godz. dwa razy w tygodniu
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integracja tematyczna

elektronika

analogowa

technika cyfrowa

sygnały i systemy

programowanie

systemy, sieci

i usługi tkm

zarządzanie

źródło: na postawie T. Kenyon, PBL in Electronic Engineering, 2002

s
to
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ia

spirala PBL (kształcenie w zakresie telekomunikacji)
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PBL w początkowych etapach (semestrach) 

studiów

PBL a wiedza podstawowa

podejście JIT (just in time) do nauczania 

podstaw teoretycznych (matematyka, fizyka)

„Rozpoczynanie kształcenia inżynierów od nauczania 

matematyki i fizyki to tak jakby nauczać języka obcego 

począwszy od dokładnego zaznajomienia słuchacza ze 

strukturami gramatycznymi.”

Dr. F.S. Becker, Siemens AG, 2012
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... In order to bring about sustainable economic 

recovery and development, a dynamic and flexible 

European higher education will strive for innovation 

on the basis of the integration between education 

and research at all levels. ...

Communiqué of the Conference of European 

Ministers Responsible for Higher Education, 

Leuven, 2009

Kształcenie oparte na badaniach a EOSW

Co to jest badanie (research) w kontekście 

kształcenia?
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źródło: M. Healey, UNICA conf., 2012

Kształcenie oparte na badaniach 

zaawansowana 
forma PBL
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Kształcenie elitarne

oparte na badaniach?

kształcenie w uczelni elitarnej

kształcenie w uczelni badawczej?
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Kształcenie elitarne a PBL

źródło: E. Bengoetxea (EIT), UNICA conf., 2012
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MOOCs 
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MOOCs – co to takiego?

 Massive
 bez limitu liczby studentów

 Open
 brak formalnych wymagań wstępnych

 brak „wpisowego” (opłaty rejestracyjnej) - są wyjątki

 jedyne wymaganie/warunek rejestracji (podjęcia kształcenia) 

– dostęp do Internetu

 Online
 kształcenie przez Internet

 Course
 przedmiot („course” w rozumieniu USA)

Massive(ly) Open Online Courses

M. Goebel, MOOCs - Massive Open Online Courses, EUA Occasional Paper, January 2013

The Year of the MOOC, New York Times (Nov. 2, 2012)

M. Waldrop, „Campus 2.0: MOOCs are transforming higher education ...”, Nature, 14 March 2013
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najczęściej 

- oferta konsorcjów (współ)tworzonych przez 

 firmy IT (for-profit lub not for-profit)

obsługujące przedsięwzięcie od strony organizacyjnej  

i technicznej

 uczelnie lub grupy wykładowców

odpowiedzialne za wkład merytoryczny i jakość

MOOCs – kto za tym stoi?
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MOOCs – kto za tym stoi?

przykłady

 Coursera

firma for profit + ok. 60 uczelni z 17 krajów (marzec 2013) (Stanford U., 

Princeton U., Duke U., ..., EPFL, U. Edinburgh, U. London Int’l 

Programmes)

 edX

firma not for-profit, utworzona i zarządzana przez MIT i Harvard U.; 

dołączono kilka wybranych uczelni (UC Berkeley, ...) 

 Udacity

firma for-profit, utworzona przez profesorów ze Stanford U. 

partnerzy: Google, Microsoft, Facebook, ...

współpraca: Pearson VUE (Virtual University Enterprise)

 Futurelearn (UK)

firma utworzona przez Open University UK; dołączono ponad 20 innych 

uczelni (w większości brytyjskich)
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Prowadzenie przedmiotu

 najlepsi nauczyciele, stosujący innowacyjne techniki 

kształcenia (kwalifikacje formalne – bez znaczenia)

Udacity 

 odrzuca 98% zgłoszeń aplikujących nauczycieli

 jeden z najlepiej ocenionych przedmiotów (Landmarks in 

Physics) prowadzony przez absolwenta studiów I stopnia

 „inteligentne” materiały dydaktyczne umożliwiające 

zindywidualizowane samokształcenie oraz 

weryfikację nabywanej wiedzy i umiejętności

wykorzystanie doświadczeń Akademii Khana

 promowanie i wspomaganie wspólnego uczenia się 

(social networking) 

to działa!!! regularne spotkania samoorganizujących się grup 

studentów, po czym np. wizyty w pubie

MOOCs – jak to działa?
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„Zaliczanie” przedmiotu

 ustalony lub „elastyczny” harmonogram zajęć 

(terminy sprawdzianów)

 certyfikat uczestnictwa lub „zaliczenia” przedmiotu
 niewielka opłata 

 warunek: zaliczenie sprawdzianów (testów, egzaminów) -

sprawdzanych automatycznie lub przez innych studiujących

 nie są przyznawane punkty (credits)

MOOCs – jak to działa?
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Studenci

 ok. 50% - osoby pracujące

 ok. 70% - osoby z wykształceniem wyższym 

 w różnym wieku (14-81 lat na Circuits and Electronics) 

 z całego świata (Coursera – 74% spoza USA)

MOOCs – jak to działa?

źródło: M. Goebel, EUA Council, 2013

Source: Daphne Koller, TED Talk 2012
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Machine Learning (Stanford U. + Google, 2011)

 zarejestrowanych - ok. 104 000 studentów

 46 000 złożyło co najmniej jedną „pracę domową” (assignment)

 20 000 ukończyło istotną część przedmiotu

 13 000 (12.5%) zaliczyło przedmiot

Circuits and Electronics (MITx)

 zarejestrowanych - ok. 155 000 studentów ze 160 krajów

 pierwszą „pracę domową” złożyło 23 000 osób

 ukończyło > 7 000 osób (tyle co przez 40 lat na MIT)

 maksymalny wynik na b. trudnym (w ocenie prowadzącego) 

egzaminie – 340 osób (w tym 15-letni student z Mongolii)

 ankieta wśród „absolwentów”: 63% - lepsza jakość niż podobnego 

przedmiotu zaliczonego na uczelni, 36% - podobna jakość 

Introduction to Computer Science (Udacity)

 zarejestrowanych > 270 000 studentów

MOOCs – skala zjawiska
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MOOCs – niezwykła ekspansja

źródło: Nature, 14.03.2013

Coursera
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MOOCs – niezwykła ekspansja

źródło: M. Goebel, EUA Council, 2013

szybkość wzrostu liczby „użytkowników” 

– większa niż w przypadku Facebooka

dlaczego?            

wzrost czesnego (1985-2011): 559%

źródło: D. Koller, TED Talk 2012
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MOOCs – niezwykła ekspansja

European Association 

of Distance Teaching Universities
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ogromna ilość danych charakteryzujących proces 

uczenia się/zachowanie się studenta 

(każde „kliknięcie” jest rejestrowane) 

 materiał wykorzystywany do doskonalenia procesu 

kształcenia (on-campus i on-line) [Stanford, MIT]

np. w oparciu o model „flipped classroom”

 zalążek nowej dyscypliny naukowej – „learning 

informatics” (analogia – „bioinformatics”)

MOOCs - skutki upowszechnienia
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Porozumienie Udacity - Georgia Tech

program Master in Computer Science oparty na 

MOOCs (od stycznia 2014 r.)

 czesne – 6 600 $ (45 000 $ - studia stacjonarne)

 docelowa liczba studentów – 10 000 (z całego 

świata)

 wsparcie m.in. przez AT&T (2 mln $)

MOOCs – perspektywy (przykład)
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European Univesity Association (EUA)

powołało zespół roboczy do analizy tego „zjawiska” i jego  

potencjalnego wpływu na funkcjonowanie uczelni europejskich

MOOCs – efemeryda czy zalążek rewolucji?

źródło: Google Graphics

disruptive

innovation?
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raz jeszcze o efektach kształcenia

klucz do rozróżnienia 

efektów kształcenia dla studiów I i II stopnia

 typowe (proste) zadanie inżynierskie 

 złożone zadanie inżynierskie

KRK - kształcenie w obszarze nauk technicznych 

umiejętności:

potrafi sformułować specyfikację zadania inżynierskiego 

i rozwiązać takie zadanie
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mają niektóre z następujących cech
 obejmują wiele komponentów (podzadań)

 mają niekompletnie (nieprecyzyjnie) określoną specyfikację

 mają znaczną liczbę sprzecznych wymagań technicznych i 

nietechnicznych

 są związane z nowymi obszarami pojedynczej dyscypliny inżynierskiej 

(najnowszymi osiągnięciami w jej obszarze) lub wieloma dyscyplinami, 

nie tylko inżynierskimi; ich rozwiązanie wymaga integracji wiedzy z 

różnych dziedzin i dyscyplin

 są w znacznym stopniu „nietypowe” (unikatowe); nie są rozwiązywalne 

przy użyciu typowych znanych metod i nie mają narzucającej się 

metody rozwiązania

 ich rozwiązanie wymaga nowego podejścia, zawierającego elementy 

pracy badawczej

 ich rozwiązanie ma – niekiedy trudne do przewidzenia - skutki w sferze 

nietechnicznej (wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo, środowisko itp.)

złożone zadania inżynierskie 
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POSTULAT:

zmiana sposobu formułowania tematów prac

dyplomowych (projektów) 

Zadania będące przedmiotem prac dyplomowych

(zwłaszcza magisterskich), ale także projektów

 bardziej złożone (do rozwiązania w zespole)

 otwarte, „niedookreślone”

 obejmujące wymagania techniczne i nietechniczne

 związane z najnowszymi osiągnięciami w określonej 

dyscyplinie 

 w pewnym stopniu „nietypowe” - nierozwiązywalne 

przy użyciu typowych metod; wymagające nowego 

podejścia zawierającego elementy pracy badawczej

Tematy prac dyplomowych (projektów)
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Zjazd 

Dziekanów

Komisja  

PW

RW WEiTI 

PW

PWSZ        

w Krośnie

liczba respondentów 53 16 41 52

egzamin pisemny; student może 

korzystać ze wszystkich pomocy

10 2 7 3

egzamin pisemny; student może 

korzystać z ograniczonego zestawu 

pomocy (np. tylko własne notatki, ...)

15 5 13 8

egzamin pisemny bez pomocy 31 7 20 32

egzamin typu test (co najmniej 10 

pytań lub zadań)

13 6 8 25

egzamin ustny 20 5 10 28

kolokwium/kolokwia; student może 

korzystać z pomocy

11 5 15 11

kolokwium/kolokwia bez pomocy 26 9 20 39

źródło: A. Kraśniewski, 2012

sposób prowadzenia egzaminów i kolokwiów - dotychczasowa praktyka

Weryfikacja efektów kształcenia
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POSTULAT:

kolokwia i egzaminy pisemne - z pomocami (wszystkimi?)

efekt uboczny:    eliminacja „najbardziej prymitywnych” formy ściągania 

(korzystania z niedozwolonych pomocy)

POSTULAT:

inne pytania na egzaminach dyplomowych (także 

niektórych innych egzaminach w trakcie studiów)

 bardziej złożone, zmuszające do „zintegrowania” wiedzy 

z kilku przedmiotów

 wykraczające poza aspekty techniczne

Weryfikacja efektów kształcenia
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Osiągnięte przez studenta efekty zależą od tego;

 jak nauczamy

 jak sprawdzamy, czego nauczyliśmy (weryfikacja)

POSTULAT:

uwzględnić weryfikację efektów kształcenia 

w sposobie obliczania obciążeń nauczycieli 

akademickich 

zrobiło to już 5 spośród 46 uczelni biorących udział w programie FPR 

„Benchmarking procesów wdrażania KRK”

Weryfikacja efektów kształcenia
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POSTULAT: 

uznawanie efektów uczenia się nieformalnego, 

np. działalności w kole naukowym*
___

* jako „substytut” przedmiotów obieralnych (a nie w trybie 

wynikającym z projektu nowelizacji ustawy PSW)

Uznawanie efektów samokształcenia
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 elementy kształcenia odwróconego w wybranych 

przedmiotach 

 nagrywanie z odpowiednim wyprzedzeniem 

wykładów i udostępnianie ich studentom w sieci

np. w systemie Opencast Matterhorn (system open source, opracowany 

przez konsorcjum 13 uczelni, w tym UC Berkeley i ETH Zurich) 

 inny sposób prowadzenia rzeczywistych wykładów 

- sesja pytań i odpowiedzi 

- koncentracja na wybranych zagadnieniach

 premiowanie aktywności studentów

Prowadzenie „aktywizujących” przedmiotów

 inne formy zajęć aktywizujące studentów (zintegrowane 

formy prowadzenia zajęć audytoryjnych, ...) 
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 na zasadzie dobrowolności/pilotażu 

 dla wybranych obecnie prowadzonych programów 

kształcenia (?) (wymaga istotnej zmiany programu 

studiów)

 dla nowych programów (?)

 sposób wkomponowania PBL w program studiów

 na wybranym (pierwszym?) semestrze 

 w cyklu dyplomowania (alternatywna forma realizacji 

pracy dyplomowej)

Wprowadzenie PBL



69

 warunki realizacji

 pozytywne nastawienie władz wydziału i przynajmniej 

części nauczycieli akademickich

 dobra współpraca z instytucjami zewnętrznymi (profil 

praktyczny?) – potrzebne tematy „z praktyki”

 zmiany w sposobie rozliczania pensum (dla tej formy 

zajęć lub ogólnie)

 zmiany w infrastrukturze „lokalowej”

 właściwe kompetencje nauczycieli akademickich (w 

zakresie organizacji i prowadzenia zajęć)

 środki finansowe (?)

Wprowadzenie PBL
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 warunki realizacji

 pozytywne nastawienie władz wydziału i przynajmniej 

części nauczycieli akademickich

 dobra współpraca z instytucjami zewnętrznymi (profil 

praktyczny?) – potrzebne tematy „z praktyki”

 zmiany w sposobie rozliczania pensum (dla tej formy 

zajęć lub ogólnie)

 zmiany w infrastrukturze „lokalowej”

 właściwe kompetencje nauczycieli akademickich (w 

zakresie organizacji i prowadzenia zajęć)

 środki finansowe (?)

Wprowadzenie PBL

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=project%20based%20learning&source=images&cd=&cad=rja&docid=Kztw5QItION4EM&tbnid=CTgJc8N6iPpKyM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Frtttnews.wordpress.com%2F2013%2F02%2F20%2Fproject-based-learning-in-the-northwest%2F&ei=5iceUsiENe6r0AW81YCgCQ&bvm=bv.51156542,d.ZGU&psig=AFQjCNHzb5AWucPvPplW-HmNRyi8zimj-Q&ust=1377794301923553
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=engineering+education&source=images&cd=&cad=rja&docid=KCFODV5coGeZFM&tbnid=te47-asvKyIPGM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.airbus-fyi.com%2F&ei=NiMeUpTzGOOy0QWF54GIBQ&bvm=bv.51156542,d.ZGU&psig=AFQjCNHxNK2ANhfFnExVmpn7_MAWNvH9DA&ust=1377792804487217
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 oferowane obecnie MOOCs – wykorzystanie w 

realizacji niektórych przedmiotów na studiach w 

języku angielskim 
robi już to PŁ w ramach IFE

Realizacja idei MOOCs

 konsorcjum realizujące polską wersję MOOCs?

 struktura teleinformatyczna

 ICT jako tematyka oferownych przedmiotów

pole prac badawczo-wdrożeniowych i działań 

dydaktycznych (prace dyplomowe etc.), zgodnie z 

najlepiej pojętą ideą PBL
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cechy wspólne wielu propozycji

 kształcenie ukierunkowane na studenta (student-

centred learning)

założenie: student uczy się sam – nauczyciel mu 

tylko (i aż) skutecznie pomaga

 inna rola nauczycieli 

inne metody/techniki prowadzenia procesu 

kształcenia (nie „nauczania”)

Podnoszenie kompetencji kadry

„program” doskonalenia zawodowego 

nauczycieli akademickich (a także innych 

grup pracowników),

istotny problem: stworzenie zachęt do 

podjęcia takiego doskonalenia
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Brussels, 18 June 2013

EU high level group: train the professors to teach

The EU high-level group on modernisation of higher education

publishes its first report today on improving the quality of teaching

and learning in universities. The group, chaired by former

President of Ireland Mary McAleese, makes 16 recommendations

which include a call for mandatory certified training for professors

and other higher education teaching staff, more focus on helping

students to develop entrepreneurial and innovative skills, and the

creation of a European Academy of Teaching and Learning.

…

Podnoszenie kompetencji kadry
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Przedstawione

 zmiany w kształceniu inżynierów 

 propozycje działań

mają charakter selektywny

 nie dotyczą treści kształcenia 

 nie odnoszą się do 

 wykorzystania w procesie kształcenia urządzeń 

mobilnych (m-education),

 wykorzystania koncepcji uczenia się przez zabawę, 

w tym gier edukacyjnych (edutainment), 

 wykorzystanie różnego typu mediów 

społecznościowych

 …

Na zakończenie - komentarz
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 Kształcenie wymaga – tak jak inne obszary 

działalności prowadzonej przez inżynierów –

profesjonalnego podejścia

projektowanie programów kształcenia oparte na 

podobnych zasadach jak projektowanie obiektów 

czy procesów technicznych 

(uwzględnia konieczność wprowadzania innowacji)

 Techniki ICT mają istotny wpływ na zmiany 

zachodzące w kształceniu inżynierów 

obszar telekomunikacji i teleinformatyki jest 

szczególnie podatny na wprowadzanie innowacji 

w procesie kształcenia

brak działań w tym zakresie czyni twierdzenia o wysokiej 

jakości kształcenia mało wiarygodnymi

Podsumowanie
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Przyszłość zależy od nas

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=engineering+education&source=images&cd=&cad=rja&docid=PNi5pmy0nyt34M&tbnid=-5n2Oy4k6_PJdM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fengineering.tamu.edu%2F25by25&ei=zyIeUp3eEaKu0QW2pICQCA&bvm=bv.51156542,d.ZGU&psig=AFQjCNHxNK2ANhfFnExVmpn7_MAWNvH9DA&ust=1377792804487217

