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EUNIS 2013, 12–14 czerwca 2013, Ryga 
Refleksje z kongresu

1. Wprowadzenie
Ewolucja MOOCs (Massive Open Online Courses) w Europie, najnowsze zastosowania cloud 
computing (programowania w chmurze) w kontekście uczelni, urządzenia mobilne „w służbie” 
e-learningu, największe projekty ICT na europejskich uniwersytetach – to wiodące tematy 
kongresu EUNIS 2013. 

EUNIS (European University Information Systems Organization) jest organizacją zrzesza-
jącą różne jednostki uniwersytetów europejskich zajmujące się informatyzacją uczelni, a także 
firmy i inne instytucje związane z ICT. W celu wymiany doświadczeń, najlepszych praktyk 
i osiągnięć naukowych EUNIS organizuje raz do roku kongres, będący doskonałą okazją do 
pokazania najciekawszych osiągnięć w dziedzinie ICT w edukacji wyższej. W 2013 odbył się 
on na Łotwie, w Rydze. Politechnika Ryska, tegoroczny gospodarz, wykorzystała na potrzeby 
kongresu oryginalne centrum konferencyjne zlokalizowane w zaadaptowanych do tego celu 
halach produkcyjnych. Hasłem przewodnim było: „ICT role for Next Generation Universities” 
(„Rola ICT dla uniwersytetów kolejnego pokolenia”). Zwyczajowo w sesjach plenarnych zapla-
nowane są przemówienia specjalnie zaproszonych gości. Na 19. Kongresie należeli do nich m.in.: 
Ricardo Ferreira (Komisja Europejska), mówiący o działaniach KE na rzecz inicjatyw zwięk-
szających udział ICT oraz „otwartych źródeł edukacji” w systemie europejskiej edukacji, Ian 
Dolphin (Fundacja Sakai), który skupił się na innowacyjności i przyszłości ICT w wspieraniu 
misji akademickiej oraz Greg Palmer (Uniwersytet Pensylwania), opowiadający na spotkaniu 
Ignite Night (stałym wydarzeniu poprzedzającym kongres) o narzędziach technologicznych 
do współpracy na odległość. Natomiast zgłoszone na kongres prace prezentowane są przede 
wszystkim na sesjach równoległych, podzielonych na ścieżki: techniczną, naukową oraz poświę-
coną najlepszym praktykom. Najbardziej interesowały mnie prezentacje powiązane tematycz-
nie z e-learningiem, niemniej ciekawe i inspirujące okazały się także sesje poświęcone dużym 
międzyuczelnianym projektom czy też rozwiązaniom technicznym ułatwiającym pracę na plat-
formach e-learningowych – te właśnie tematy spróbuję przybliżyć poniżej.

2. Masowe nauczanie online
MOOCs (Massive Open Online Courses), czyli wiele hałasu… o? Otóż nie do końca wiadomo o co, 
bowiem cała koncepcja masowego nauczania online cały czas intensywnie ewoluuje. Jej początki 
sięgają lat 90. ubiegłego wieku, kiedy to wraz z eksplozją technologii internetowych, marzenie  
o zaawansowanym e-learningu stawało się faktem. Prekursorem w tej dziedzinie były Stany 
Zjednoczone. Intencja amerykańskich uniwersytetów była dwojaka i polegała po pierwsze: na 
pozyskiwaniu nowych klientów, będących do tej pory daleko poza zasięgiem ich tradycyjnego 
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pola rekrutacji, po drugie: na konkurencji z innymi uczelniami, ale również firmami prywatnymi 
(które organizowały z sukcesem klasyczne kształcenie na odległość)(Epelboin, 2013). Mając 
na myśli masowość, mówimy o kursach liczących 10 lub nawet 100 tysięcy uczestników; warto 
jednak podkreślić, że z reguły kończy kurs i otrzymuje certyfikat około 10% zapisanych studentów 
– „zdawalność” jest więc relatywnie niska. Pośród rozmaitych form, MOOCs oferowane są jako 
komercyjne kursy (przez firmy oraz uniwersytety), a także w formie non-profit. Jedne wymagają 
udziału prowadzących, inne skonstruowane są w postaci samouczków, a ostatnio coraz częściej 
pojawiają się kursy masowe, bazujące na forach dyskusyjnych, w których wymiana informacji  
i opinii z innymi studentami zastępuje kontakt z nauczycielem. Warto dodać, że kursy te cieszą 
się rosnącym powodzeniem wśród studentów z krajów Azji czy Afryki.

Na ile MOOCs są opłacalne z punktu wiedzenia uniwersytetu, tego dokładnie nie wiadomo. 
Ich „otwartość” polega na darmowym dostępie do podstawowych materiałów kursowych. Jednak 
dodatkowe tutoriale i materiały mogą być odpłatne. Niektóre z uniwersytetów pobierają niewiel-
kie kwoty za podejście do egzaminu lub naliczają punkty uniwersyteckie za zdany egzamin. 
MOOCs tym samym zdają się pełnić funkcję marketingową, w myśl zasady, że raz przycią-
gnięty uczestnik z dużym prawdopodobieństwem powróci na tę samą uczelnię w celu dalszej, 
pełnopłatnej nauki, co w dobie gigantycznej konkurencji na ryku edukacyjnym ma niebagatelne 
znaczenie. Dodatkowo, uwzględniwszy ekonomiczny klimat, w którym inwestycja w naukę 
powinna być opłacalna i efektywna zarówno dla studenta, jak i dla instytucji, MOOCs to jeden 
z mechanizmów, które te koszty mogą obniżyć (co niekoniecznie idzie w parze z jakością nauki) 
– i jak twierdzą M. J. Clark i P. Hopkins (2013): to smutne, lecz obecnie edukacja jest biznesem,  
a nie formą altruizmu. 

Status MOOCs nadal kształtuje się i ewoluuje w Europie, a poruszenie wokół nich wydaje się 
odnosić do zasady: trzeba iść do przodu, żeby nie zostać w tyle. Władze europejskich uniwersytetów 
nabierają przeświadczenia, że jeśli nie zrobią nic w kierunku ich tworzenia, to niszę wypełnią uniwer-
sytety amerykańskie. O tym, że MOOCs są „na fali”, świadczy chociażby fakt, że stały się tematem 
omawianym w Komisji Europejskiej, która np. ogłasza finansowanie projektów bazujących na utwo-
rzeniu MOOCs. A ponieważ jest to proces kosztochłonny, to zmierzyć się z nim są w stanie przede 
wszystkim konsorcja, a nie pojedyncze uniwersytety. Udane próby podjęto w Wielkiej Brytanii – 
platforma Futurelearn (utworzona przez Open University) stanowić będzie bazę bezpłatnych kursów 
dostarczanych przez 12 brytyjskich instytucji (Clark, Hopkins, 2013; http://futurelearn.com).

3. O e-learningu z różnych punktów widzenia
Z punktu widzenia pracowników niemieckiego Uniwersytetu Duisburg-Essen, kursy e-learnin-
gowe na uczelni wciąż pozostają dodatkiem do tradycyjnych zajęć (Engert, Heinrich, Petschenka, 
2013). Mimo postępu technologicznego, jakim jest np. możliwość nagrywania wykładów, za 
mało „zaoszczędzonego” w ten sposób czasu poświęca się na kontakt online ze studentem. 
Jednocześnie studenci, choć obyci z nowymi rozwiązaniami technicznymi, nie mają szkoleń 
dotyczacych tego, jak uczyć się efektywnie (także w formie e-learningu). Wg autorek, współpraca 
nad tworzeniem MOOCs w niemieckim systemie edukacji, gdzie uniwersytety są finansowane 
na poziomie lokalnym, wciąż pozostaje wyzwaniem, bo jak dotąd słaba jest wymiana kursów 
on-line między uczelniami. Natomiast tworzenie ich na poziomie makroregionu mogłoby mieć 
przewagę nad kursami dedykowanymi dla globalnego użytkownika, w postaci lepszego ujęcia 
zagadnień w kontekście potrzeb wynikających z lokalnego rynku pracy. 

Z kolei, jak wynika z ankiet na uczelniach w Wielkiej Brytanii, studenci są niezadowoleni  
z systemu e-oceniania oraz informacji zwrotnej przekazywanej na temat postępów w nauce. 
Dlatego podjęto poszukiwania uniwersalnych modeli, które z powodzeniem są już stosowane  
w e-learningu na kilkunastu brytyjskich uczelniach. Dostrzeżono też potrzebę tworzenia wspie-
rających je narzędzi technicznych (Ferrell, Sheppard, 2013).

http://futurelearn.com
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Jednym z powracających tematów wystąpień były wideokonferencje i ich zastosowanie  
w e-nauczaniu. Prezentacje zostały uzupełnione praktycznym pokazem – Politechnika Ryska 
szczyci się bowiem jedną z najlepiej w tym celu wyposażonych multimedialnych sal w Europie 
wschodniej, którą wykorzystuje również do edukacji na odległość.

4. Ambitne przedsięwzięcia 
Do takich bez wątpienia ambitnych przedsięwzięć zalicza się projekt EDUCast@fccn (Martins, 
Ribeiro, Ribeiro, Dias, 2013). Jego celem było utworzenie platformy technologicznej, służącej do 
tworzenia i nagrywania produkcji video, dającej pełną autonomię w całym procesie. W projekcie 
wzięło udział 37 instytucji, a na platformie umieszczono prawie 6 tys. multimedialnych mate-
riałów do wykorzystania w zajęciach e-learningowych, a także w formule blended learning. Jury 
kongresu EUNIS 2013 wyróżniło ten projekt nagrodą Elite Award. 

Innym bardzo ciekawym projektem jest zaprojektowanie na kampusie Uniwersytetu w Porto 
dostępnej całodobowo e-learningowej kafejki, która przejęła rolę centrum aktywizującego 
studentów poprzez sesje i warsztaty, w myśl filozofii life-long learning (Ribeiro, Pinto, Neto, 
Vieira, 2013). 

Podobnie przyjaznym socjalizowaniu się studentów rozwiązaniem jest założenie spersona-
lizowanego, interaktywnego, edukacyjnego portalu społecznościowego na University of West 
London (Ellison, Arora, 2013). Utworzono go w oparciu o Microsoft Office 365, SharePoint  
i narzędzia cloud computing (chmury). Dzięki temu portal stał się najprostszą furtką dostępu do 
wszystkich informacji akademickich, zarówno dla studentów, jak i wykładowców. Łączy m.in. 
12 tys. skrzynek e-mailowych, informację biblioteczną oraz serwisy na temat kariery i pracy. 
Każdy ze studentów i wykładowców może mieć na nim swoją stronę www („My site”) oraz 
własną przestrzeń („My content”) na pliki tekstowe i multimedialne, blog albo forum, które 
może udostępniać innym studentom. Od samego początku w tworzeniu portalu uczestniczyli 
sami studenci. Projektowali go i testowali, tak by uzyskać produkt szyty na miarę indywidual-
nych potrzeb każdego studenta. 

Z kolei na hiszpańskim Uniwersytecie w Maladze realizowany jest projekt „Albumina”, 
efektem czego powstaje nowoczesne, cyfrowe archiwum fotograficzne (dla pół miliona zdjęć  
w kolekcji Malaga Image Technology Centre). Jak dotąd sklasyfikowano 50 tysięcy zdjęć, dostęp-
nych także dla zewnętrznych odbiorców (Giralt, Baleriola, Jimenez-Bolivar, Ramos-Guaz, 
Ramirez-Gonzales, 2013). 

5. Podsumowanie
Tegoroczny kongres cieszył się dużym zainteresowaniem, szczególnie w grupie studentów  
i doktorantów. Najbardziej oblegane były sesje poświęcone MOOC, cloud computing oraz te 
poświęcone polityce i finansowaniu działań związanych z ICT w Unii Europejskiej. 

Kolejny Kongres już w tym roku akademickim: Szwecja, Uniwersytet Umeå, 11–13 czerwca 
2014; więcej informacji na: http://eunis2014.se.
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