
Oddawana właśnie do rąk czytelników monografia jest poświęcona najważniejszym 
zagadnieniom e-edukacji we wszystkich obszarach i we wszystkich modelach. W szcze-
gólności, czytelnicy będą mogli zapoznać się z aktualnym stanem i problemami zasto-
sowań technik komputerowych w e-nauczaniu na poziomie szkół wyższych w Polsce.

Merytoryczny zakres monografii obejmuje następujące teoretyczne i praktyczne 
aspekty zastosowań nowoczesnych technologii w edukacji:

nowe trendy i technologie w e-edukacji w Polsce, Europie i na świecie,1. 
e-nauczanie w kształceniu ustawicznym i w szkoleniu pracowników,2. 
kryteria jakości e-edukacji,3 . 
socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne aspekty kształcenia na od leg-4 . 
łość,
metodyka e-nauczania konkretnych przedmiotów,5 . 
portale edukacyjne, platformy e-nauczania,6. 
zastosowania multimediów w edukacji,7 . 
rola technologii internetowych w kształceniu ustawicznym i uczeniu się przez 8. 
całe życie,
zarządzanie wiedzą w uczelni przy użyciu środków elektronicznych.9 . 

Monografia składa się z pięciu części zatytułowanych: Nowe trendy w e-edukacji, 
Ocena e-nauczania, Praktyka i narzędzia e-nauczania, E-edukacja – wymiar między-
narodowy oraz Zarządzanie wiedzą w uczelni przy użyciu środków elektronicznych.

Poniżej znajduje się omówienie zawartości kolejnych rozdziałów monografii.

W rozdziale 1 „Czy bazy wiedzy i podręczniki inteligentne stanowią kolejną fazę 
rozwoju technologii edukacyjnych? ” Lech Banachowski, Elżbieta Mrówka-Matejew-
ska i Jerzy Paweł Nowacki zbadali możliwości użycia elektronicznych struktur wiedzy 
do wspomagania procesów uczenia się i nauczania, w tym automatyzacji procesów 
udostępniania wiedzy przy użyciu metod logicznych i semantycznych. Zapropono-
wano ewolucyjne podejście do budowy baz wiedzy i w szczególności podręczników 
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inteligentnych w oparciu o struktury wspomagające uczenie się i prowadzenie zajęć 
online.

W rozdziale 2 „Przetwarzanie emocjonalne i scenariusze jego zastosowania w edu-
kacji i e-edukacji” Agnieszka Landowska zbadała możliwości i celowość zastosowania 
mechanizmów i narzędzi przetwarzania emocjonalnego w e-edukacji. Wyróżniono 
i opisano szereg scenariuszy użycia technik afektywnych, zarówno w zastosowaniu 
komputerów do wspomagania tradycyjnych procesów edukacyjnych, jak i do naucza-
nia za pośrednictwem środków elektronicznych. Jedne z najciekawszych zastosowań 
dotyczą poszukiwania optymalnej afektywnej przestrzeni uczenia się, która może być 
zróżnicowana w zależności od zadania i indywidualnej charakterystyki ucznia.

W rozdziale 3 „Modele nauczania e-learningowego i ich ocena. Analiza porównaw-
cza na przykładzie PJWSTK i Uczelni Łazarskiego” Jerzy Kisielnicki i Barbara 
Nowacka dokonali analizy modeli nauczania pod kątem stosowanych wybranych 
procesów e-nauczania. Skoncentrowano się na analizie procedur oraz profilu studen-
tów internetowych w dwóch warszawskich uczelniach, mianowicie: Polsko-Japońskiej 
Wyższej Szkole Technik Komputerowych i Uczelni Łazarskiego. Uzyskane wyniki zo-
stały skonfrontowane z wynikami otrzymanymi z badań nad zastosowaniem systemu 
e-nauczania w Humboldt Universität w Niemczech.

W rozdziale 4 „Skuteczność zastosowania e-learningu w obszarze studiów na kie-
runku informatyka” Michał Krupski i Andrzej Cader pokazali, że wdrożenie naucza-
nia zdalnego wymaga pokonania szeregu trudności, a największym problemem jest 
zapewnienie wysokiej jakości kształcenia. W tym celu zbadano, jakie czynniki i me-
tody wywierają największy wpływ na jakość kształcenia oraz jaki jest poziom ich wy-
korzystania w toku studiów tradycyjnych, a jaki w toku studiów opartych na metodach 
e-nauczania.

W rozdziale 5 „Multimedia w nauczaniu przedsiębiorczości” Olga Łodyga przed-
stawiła wyniki badań dotyczących wykorzystania multimediów w nauczaniu przed-
siębiorczości. Badania zostały przeprowadzone w projekcie „Być przedsiębiorczym 
– nauka przez działanie. Innowacyjny program nauczania przedsiębiorczości w szko-
łach ponadgimnazjalnych” realizowanym przez partnerstwo: spółkę pwn.pl, Uniwer-
sytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu. Wdro-
żono platformę e-nauczania Portal Wymiany Wiedzy z odpowiednimi narzędziami 
dydaktycznymi, stanowiącymi pomoc dydaktyczną dla nauczycieli w prowadzeniu za-
jęć z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości. Pokazano, że multimedia w procesie 
nauczania przedsiębiorczości stanowią istotny krok do zwiększenia interaktywności 
w nauczaniu tego przedmiotu.

W rozdziale 6 „Założenia Systemu Doskonalenia Kwalifikacji Programistycznych 
w ramach zdalnego nauczania” Krzysztof Barteczko przedstawił projekt Systemu Do-
skonalenia Kwalifikacji Programistycznych obejmującego model i narzędzia pogłębio-
nej analizy i oceny postępów studentów, a także zrozumiałego, wspomagającego proces 
uczenia się, przedstawiania im wyników tej oceny. Wśród znanych dotąd systemów au-
tomatycznej oceny, proponowane rozwiązanie wyróżnia się szerokim zakresem rodza-
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jów wykonywanych testów, elastycznymi sposobami ich formułowania oraz koncepcją 
organizacji całego systemu przygotowania zadań oraz oceny ich rozwiązań.

W rozdziale 7 „Nauczanie inżynierii wymagań z wykorzystaniem technik kształce-
nia na odległość” Włodzimierz Dąbrowski i Andrzej Stasiak opisali swoje doświadcze-
nia w kształceniu inżynierii wymagań z wykorzystaniem technik nauczania na odległość. 
Autorzy opracowali metodyczne podejście do nauczania inżynierii wymagań z zastoso-
waniem serwerowego środowiska Jazz i desktopowych środowisk CASE – firmy IBM.

W rozdziale 8 „Blended learning w zajęciach z Technologii informacyjnej” Piotr 
Tkacz przedstawił realizację zajęć przedmiotu „Technologia informacyjna” metodą 
„blended learning” na studiach pierwszego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjo-
narnych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Rozdział przybliża aspek-
ty organizacyjne i metodyczne zajęć, jak również wyniki badań sondażowych z opinii 
studentów w wybranych zagadnieniach dotyczących realizacji zajęć.

W rozdziale 9 „Przeszłość i przyszłość telewizji edukacyjnej” Mariusz Portalski 
postawił pytanie: jak zorganizować i zrealizować powszechną edukację ustawiczną 
w aspektach miejsca i czasu kształcenia, możliwości ekonomicznych państw i ich oby-
wateli, ograniczeń liczebności i kwalifikacji nauczających i innych problemów. Autor 
stara się odpowiedzieć na to pytanie, analizując wzajemne powiązania trzech ważnych 
dziedzin działalności ludzkiej: nauki, techniki i edukacji. Analizuje rolę telewizji w po-
wiązaniu z wszystkimi pozostałymi elementami procesu dydaktycznego.

W rozdziale 10 „Kształcenie na odległość z wykorzystaniem repozytoriów mate-
riałów dydaktycznych dużych rozmiarów” Jacek Marciniak prezentuje rozwiązanie, 
w którym do tworzenia repozytoriów wykorzystywane jest oprogramowanie Content 
Respository Tool w pełni wspierające wgrywanie, przetwarzanie i pobieranie materia-
łów dydaktycznych zapisanych w formacie SCORM. Przedstawiono konkretne repo-
zytorium E-archaeology Content Repository i jego użycie do prowadzenia kształcenia 
dla wszystkich programów szkoleniowych w nim zapisanych.

W rozdziale 11 „O specyfice osób mających preferencje do informatyki i e-learnin gu” 
Jacek Woźniak przedstawił raport z badań przeprowadzonych na studentach Wyższej 
Szkoły Technik Informatycznych i Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warsza-
wie, sprawdzających związek między wskaźnikami skłonności do systematyzowania 
i empatyzowania a ich stosunkiem do wykorzystania e-learningu jako sposobu ucze-
nia się.

W rozdziale 12 „Rola e-learningu w e-HRM” Jacek Woźniak pokazał, jak postulaty 
elektronicznego zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie działań z obszaru rozwoju 
kompetencji mogą być realizowane przy użyciu metod e-edukacji w firmie, zakładając 
jako nadrzędne dążenie indywidualizację relacji pomiędzy pracownikiem a organiza-
cją. Biorąc pod uwagę prognozy rozwojowe dla e-edukacji, sformułowano zalecenia 
dla wykorzystywania e-nauczania w ramach e-HRM.

W rozdziale 13 „Knowledge Sharing for Research and Education by Modern Web 
and Database Techniques” Satoru Ozawa i Nalin Warnajith zaprezentowali aktualny 
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stan edukacji w rozwijających się krajach południowo-wschodniej Azji. Metody e-nau-
czania są popularne w tym regionie. Jednak jakość e-nauczania jest ciągle niska, ponie-
waż nauczyciele nie mają dostatecznych umiejętności w tworzeniu materiałów elektro-
nicznych wysokiej jakości. W celu podniesienia poziomu nauczycieli zaproponowano 
użycie systemu współdzielenia się wiedzą o nazwie KISSEL (Knowledge Integration 
Servers System for E-learning). Opisano ten system oraz przedstawiono przykłady 
współpracy nauczycieli przy użyciu tego systemu.

W rozdziale 14 „The reactor strategy in implementing e-education for the Northern 
Caribbean University, Jamaica” Ilona Mianecka dokonała analizy strategii zastosowanej 
przy organizowaniu studiów zdalnych w Department of English & Modern Languages, 
Northern Caribbean University (NCU) w Mandeville, Jamaica. Autorka oparła swoje 
badania na teorii strategicznej roli innowacji, sformułowanej przez Milesa i Stone’a.

W rozdziale 15 „Virtual Linguistics Campus – od modnego projektu e-learningo-
wego do świadomej realizacji strategii koncentracji” Ilona Mianecka opisała przypadek 
powstania i rozwoju narzędzi na platformie e-nauczania. Pokazała, jak z innowacyjnego 
produktu, Virtual Linguistics Campus będącego rezultatem wspólnego projektu trzech 
niemieckich uniwersytetów: Duisburg-Essen, Marburg i Wuppertal przekształcił się 
w zarabiającą na siebie firmę wewnątrz uniwersytetu.

W rozdziale 16 „Wspomaganie zarządzania uczelnią przy użyciu metod analitycz-
nych hurtowni danych” Agnieszka Chądzyńska-Krasowska i Elżbieta Mrówka-Mate-
jewska opisały aktualny stan prac nad konstrukcją systemu analitycznego opartego 
na hurtowni danych, a powstającego w ramach systemu GAKKO, którego celem jest 
kompleksowe zarządzanie uczelnią.

Monografia powstała pod patronatem Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji 
Internetowej http://www.ptnei.pl/ i nawiązuje treścią do zagadnień omawianych podczas 
XIII Konferencji „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka” http://vu2013.
pjwstk.edu.pl/, która odbyła się w dniach 19–21 czerwca 2013 roku w Polsko-Japońskiej 
Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie. Konferencje tej serii odbywają 
się co roku w ramach porozumienia czterech warszawskich uczelni: Politechniki War-
szawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik 
Komputerowych oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Na zakończenie przedmowy chciałbym serdecznie podziękować za włożoną pracę 
wszystkim autorom i recenzentom, a także redaktorom technicznym tej monografii.

Lech Banachowski




