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Uniwersytet całkiem wirtualny?

Całkowicie wirtualny uniwersytet to futurystyczna wizja, która kusi zwolenników rozwoju 
i nowych technologii, a jednocześnie budzi silny opór tradycjonalistów przywiązanych do 
wypróbowa nych, stacjonarnych form kształcenia. Od kilku lat te dwa obozy spierają się, czy 
e-learning zastąpi tradycyjne nauczanie, czy to właściwy kierunek i czy wirtualne uczelnie 
mają szansę powstać i funkcjonować. Nasza niedawna wizyta w Bavarian Virtual University 
(Bawarski Uniwersytet Wirtualny) w Bambergu w Niemczech pokazała, że wirtualny uniwersy-
tet nie jest tylko wynikiem życzeniowego myślenia, lecz realnie działającą instytucją, umożliwia-
jącą wymianę i współpracę międzyuniwersytecką właśnie na zasadach kształcenia wirtualnego.  

Bavarian Virtual University (BVU) powstał w 2000 roku, działa nieprzerwanie do dnia 
dzisiejszego i jego przyszłość  wydaje się niezagrożona. Na czym polega sukces BVU i czym 
on właściwie jest? Udając się do Bawarii, miałyśmy pewną wizję wirtualnego uniwersytetu, 
opartą na naszych, polskich doświadczeniach. Model, który wydawał się nam oczywisty, to taki,  
w którym uczelnia dostarcza zasoby i kadrę, by kształcić studentów, jej wirtualność zaś polega 
na tym, że zasoby mogą być dostępne zdalnie, a kadra i studenci rozsiani po całej kuli ziemskiej. 
Oczywiście cały proces dydaktyczny odbywa się z wykorzystaniem platformy e-learningowej 
(lub kilku platform) i wszelkich udogodnień technologicznych, ułatwiających życie studentom, 
nauczycielom akademickim i pracownikom administracji uczelni. Okazało się, że nie jest to 
jedyne możliwe rozwiązanie, a BVU jest instytucją umiejscowioną nieco inaczej w bawarskim 
systemie edukacji wyższej niż przypuszczałyśmy.

BVU został założony przez 9 bawarskich uniwersytetów i 17 szkół wyższych w celu dostar-
czania kursów internetowych na potrzeby uczelni członkowskich. Oferowanym kursom przy-
pisanych jest od 2 do 6 punktów ECTS, mogą one być zatem włączane do programu studiów 
poszczególnych uczelni. Dzięki kursom BVU uczelnie mogą poszerzać i wzbogacać swoją ofertę, 
natomiast studenci mogą dopasować przebieg studiów do swoich potrzeb i zainteresowań. 
Obecnie w skład konsorcjum wchodzi 31 uczelni, które korzystają zarówno z oferty kursów 
BVU, jak i same prowadzą takie zajęcia.

Źródłem sukcesu tego przedsięwzięcia jest system finansowania. BVU, podobnie jak 
uczelnie członkowskie, jest finansowany z funduszy państwowych, a konkretnie z Bawarskiego 
Ministerstwa Nauki, Badań i Sztuki. Jednak budżet na tworzenie i prowadzenie kursów, jakim 
dysponuje BVU, pochodzi również od uczelni, które wnoszą co semestr opłaty zależne od liczby 
studentów. Od 2000 do 2011 roku BVU wydało łącznie 35,3 mln euro z budżetu landu, programów 
specjalnych i źródeł federalnych. Planowane wydatki na rok 2012 sięgały 5,8 mln euro. Dzięki 
tym funduszom w roku akademickim 2010/11 w ofercie BVU znajdowały się 463 kursy (w roku 
2000/2001 – 85 kursów), a uczestniczyło w nich 32 685 studentów. Łącznie studenci ci zapisali 
się na 79 516 kursów (studenci mogą zapisywać się na więcej niż jeden kurs), a przeciętna liczba 
uczestników kursu to 173 osoby. Stale rośnie udział studentów BVU w ogólnej liczbie studentów 
bawarskich. W 2011 roku przekroczył on 10% i nadal wykazuje tendencję wzrostową. 
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Statystyki wyglądają imponująco, ale jeszcze większe wrażenie zrobiła na nas organizacja 
całego przedsięwzięcia. BVU jest dobrze zaopatrzony w fundusze i im więcej uczelni uczest-
niczy w konsorcjum, tym te fundusze są większe, co pozwala na rozszerzanie oferty i utrzymy-
wanie tej już istniejącej. Co więcej, to członkowie konsorcjum decydują o tym, jakie kursy są  
przygotowywane.  

Podstawowym organem BVU jest Zgromadzenie Członków. Każda uczelnia jest reprezento-
wana przez komisarza, który jest również osobą odpowiedzialną za wszelkie kwestie związane  
z BVU na terenie swojej uczelni. Każda uczelnia dysponuje w Zgromadzeniu Członków jednym 
głosem na każde 5000 uczących się na niej studentów. Zgromadzenie Członków wybiera 
Komitet Programowy i Komitet Sterujący oraz podejmuje podstawowe decyzje organizacyjne. 
W skład Komitetu Sterującego wchodzi przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących. 
Przewodniczącym BVU jest rektor jednego z uniwersytetów, a jednym z wiceprzewodniczą-
cych rektor szkoły wyższej, co ułatwia współpracę z odpowiednimi Konferencjami Rektorów. 
Komitet Sterujący podejmuje decyzje budżetowe i wybiera Dyrektora Generalnego.

Komitet Programowy składa się z ośmiu osób – pięć z nich powinno być prorektorami, 
najlepiej ds. finansowych na swoich uczelniach, a jedna powinna reprezentować uczelnię spoza 
Bawarii. Komitet programowy doradza Komitetowi Sterującemu w kwestiach rozwoju programu 
i zarządzania jakością kursów.

Dyrektor Generalny kieruje bieżącą działalnością biura BVU, zatrudniającego obecnie 16 
osób, zajmujących się finansami, obsługą projektów, public relations, rejestracją studentów  
i wsparciem technicznym. To właśnie ta garstka osób jest odpowiedzialna za sprawne działanie 
całego uniwersytetu ( dla przypomnienia – ponad 450 kursów dla ponad 32 000 studentów).

Bardzo interesujący jest również sam proces projektowania i produkowania kursów. Przede 
wszystkim o realizacji konkretnego projektu decyduje Komisja, ale aby w ogóle był on oceniany, 
jego realizacją muszą być zainteresowane co najmniej dwie uczelnie członkowskie. Kiedy nawiążą 
one współpracę, przygotowują szczegółowy biznesplan, który jest następnie oceniany przez 
komisję finansową. Projekt jest badany pod kątem użyteczności, co oznacza, że uczelnie muszą 
określić, ilu studentów w przyszłości będzie korzystać z danego kursu. W przypadku kursów, 
które są włączane do programów poszczególnych kierunków studiów jako obowiązkowe, jest to 
możliwe. Bardzo uważnie analizowane są też koszty związane z przygotowaniem kursów. BVU  
z założenia nie finansuje zakupu środków trwałych, komputerów, mebli, artykułów biurowych 
itp. (wyjątkiem był tu zakup specjalistycznego sprzętu do rejestracji materiałów multimedial-
nych do jednego z kursów z dziedziny medycyny. Żadna z uczelni nie dysponowała takimi 
urządzeniami, a były one niezbędne do przygotowania materiałów kursowych). Pracownicy 
BVU odpowiedzialni za finanse pracują bardzo skrupulatnie i gwarantują, że środki z budżetu 
przeznaczane są wyłącznie na przygotowanie kursu, a nie na inne wydatki uczelni. Wszystkim 
zależy na tym, żeby jak najefektywniej wykorzystywać posiadane fundusze: jeśli jakiś kurs 
(lub jego część) można pozyskać inną drogą niż tworzenie od podstaw i jeśli rachunek ekono-
miczny wskazuje, że bardziej opłaca się kupić komercyjny produkt dostępny na rynku, to nie 
ma przeszkód, by tego dokonać. Cały proces od zgłoszenia koncepcji do włączenia kursu do 
katalogu zajmuje około dwóch lat. BVU ułatwia nawet poszukiwanie partnerów do tworzenia  
konkretnych kursów. Uczelnia, która planuje przygotowanie kursu, może ogłosić to na przezna-
czonej do tego celu stronie internetowej i nawiązać kontakt z innymi uczelniami. Dzięki temu 
spełnione są wymogi zgłoszenia kursów do realizacji.

Można się zastanawiać nad wadami i zaletami tego rozwiązania. Wadą – czy może raczej 
wyzwaniem? – są niewątpliwie wszelkie komplikacje organizacyjne. Każdy kurs jest projektem 
realizowanym przez co najmniej dwie uczelnie, w który zaangażowanych jest niekiedy wiele 
osób. Dojście do porozumienia w kwestiach szczegółowych wymaga kompromisów – uczelnie 
tworzą kursy nie tylko na własne potrzeby. Przeciwnie, korzystne jest przygotowanie kursu, 
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który zainteresuje wiele uczelni i wielu studentów, co zagwarantuje duży popyt i, co za tym 
idzie, duży zwrot do uczelni za prowadzenie zajęć, gdyż oprócz przygotowania kursu BVU 
opłaca również nauczycieli prowadzących zajęcia. W interesie poszczególnych uczelni leży więc 
współpraca i dzielenie się swoimi „skarbami”. To właśnie jest największą zaletą BVU. Wszyscy 
studenci studiujący na uczeniach członkowskich mogą korzystać z kursów z katalogu BVU bez 
dodatkowych opłat. Naturalnie muszą zadbać o to, by wybrany kurs został zaakceptowany przez 
jego macierzystą uczelnię. Kiedy już się to stanie i student ma pewność, że kurs będzie się liczył  
w jego toku studiów, zapisuje się na zajęcia na stronie BVU (odpowiednie służby BVU weryfikują 
jego uprawnienia do udziału w takim kursie), uczestniczy w kursie i zdaje egzamin (certyfikacja 
jest prowadzona stacjonarnie). Niemal wszystkie kursy BVU są kursami w pełni internetowymi, 
tak aby wszyscy bawarscy studenci mieli do nich dostęp. Na egzaminy studenci dojeżdżają do 
uczelni prowadzącej kurs, ale istnieje również możliwość zorganizowania egzaminu dla większej 
grupy studentów na ich macierzystej uczelni. Frekwencja na egzaminach jest ważna, bo bez 
egzaminu student nie może dostać zaliczenia, uczelnia oferująca kurs otrzymuje zaś wynagro-
dzenie w zależności od liczby osób zdających egzamin, a nie zapisujących się na kurs. Student 
może uczestniczyć w kursie wielokrotnie, nie ma ograniczeń w zapisach na kursy. Z punktu 
widzenia uczelni prowadzącej zajęcia ważne jest, by zapewnić taką liczbę prowadzących, by 
mogli oni zaopiekować się wszystkimi studentami zapisującymi się na kurs. Nakłady na jego 
prowadzenie są większe, ale odpowiednio większa jest również gratyfikacja po zakończeniu. 

Organizacja funkcjonowania BVU i procesy prowadzące do powstawania jego oferty dydak-
tycznej są klarowne i wydajne, ale najbardziej interesujące wydały się nam procedury zarzą-
dzania jakością kursów. Podobnie jak na polskich uczelniach, po zakończeniu kursu studenci 
wypełniają ankiety ewaluacyjne, dostarczając informacji zwrotnej na temat swoich wrażeń 
z uczestnictwa, ale nie jest to jedyna forma ewaluacji kursu. Wszystkie kursy są poddawane 
ocenie ekspertów. Wszyscy autorzy muszą być gotowi na to, że ich praca zostanie oceniona. 
Ewaluacja ta dotyczy zarówno kwestii technicznych (jakość i poprawność materiałów multi-
medialnych, narzędzi platformy itp.), jak i merytorycznych. Eksperci merytoryczni są wyszu-
kiwani i zatrudniani przez BVU i mogą to być osoby z całego świata. System ten przypomina 
peer‑review artykułów w czasopismach naukowych. Autorzy kursów po zapoznaniu się z recen-
zjami swojego kursu w razie potrzeby nanoszą poprawki, choć niekiedy zdarza się, że wchodzą 
w polemiki z oceniającymi. BVU ma też niekiedy problem z pozyskaniem ekspertów z wąskich 
dziedzin specjalizacji, którzy byliby gotowi do oceniania pracy swoich kolegów. W całości jednak 
ten system zapewnia wysoki poziom merytoryczny oferty programowej BVU.

Wizyta w Bawarii i spotkania z całym zespołem Bavarian Virtual University przekonała nas, 
że dzięki współpracy i dzieleniu się swoim dorobkiem i osiągnięciami, a także zasobami wiedzy 
i umiejętności kadry naukowej i dydaktycznej, mogą zyskać uczelnie i ich studenci. Wirtualny 
uniwersytet przyszłości to nie miejsce zdalnego uzyskiwania przez Internet wirtualnych 
dyplomów, ale skarbnica wiedzy, z której mogą czerpać prawdziwi, żywi studenci wielu uczelni 
istniejących w realnym świecie.

Opracowano na podstawie materiałów BVU i własnych obserwacji.  
Więcej na stronie http://www.vhb.org
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