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Opis rezultatu pracy intelektualnej 

Identyfikator 
rezultatu 

O1 

Tytuł Analiza potrzeb 

Opis rezultatu (w 
tym: spodziewane 
elementy 
innowacyjne, 
oczekiwany efekt i 
możliwość 
przenoszenia) 

Niniejszy rezultat pracy obejmuje przygotowania do projektu i zbieranie 
danych, które są kluczowe dla kolejnych działań i oczekiwanych wyników. 
Obejmuje gromadzenie wymagań instytucji partnerskich związanych z celami, 
aspiracjami i funkcjami systemu zarządzania programem nauczania, procesem 
innowacji i mapowaniem programów studiów na poziomie lokalnym. W 
ramach tego etapu projektu będziemy w pełni respektować niezależność 
poszczególnych instytucji partnerskich i spodziewamy się wielu różnic między 
potrzebami partnerów. Analiza potrzeb ma na celu połączenie wszystkich 
aspektów i stworzenie wyczerpującej specyfikacji kluczowych cech i funkcji 
systemu zarządzania programem nauczania. Na podstawie tego dokumentu 
zostaną opracowane końcowe wytyczne dotyczące metodologii prowadzenia 
dalszych prac. 

Typ rezultatu Materiały do nauki / nauczania / szkolenia – Instrukcja / podręcznik / 
materiały pomocnicze 

Proszę opisać podział 
pracy, zadania 
prowadzące do 
uzyskania rezultatu 
pracy i zastosowaną 
metodologię 

Do wykonania są następujące zadania i role dla instytucji partnerskich: 
*** UPJS – lokalne gromadzenie potrzeb (UPJS) od nauczycieli, 
koordynatorów przedmiotów , projektantów programów nauczania, 
techników / programistów, władz wydziału. Przygotowanie listy wymagań 
możliwych do realizacji w praktyce. 
*** JU - lokalne gromadzenie potrzeb (JU) od nauczycieli, koordynatorów 
przedmiotów, projektantów programów nauczania, techników / 
programistów, kierownictwa wydziału. Korekta dokumentu analizy potrzeb. 
*** UMF - lokalne gromadzenie potrzeb (UMF) od nauczycieli, koordynatorów 
przedmiotów, projektantów programów nauczania, techników / 
programistów, kierownictwa wydziału. Wewnętrzna recenzja analizy potrzeb. 
*** UAU - lokalne gromadzenie potrzeb (UAU) od nauczycieli, koordynatorów 
przedmiotów, projektantów programów nauczania, techników / 
programistów, kierownictwa wydziału. Wewnętrzna recenzja analizy potrzeb. 
*** MU - lokalne gromadzenie potrzeb (MU) od nauczycieli, koordynatorów 
przedmiotów, projektantów programów nauczania, techników / 
programistów, kierownictwa wydziału. Wewnętrzna recenzja analizy potrzeb. 
Utworzenie węzła komunikacji zainteresowanych stron (MEFANET, 
MedBiquitous). 

Data rozpoczęcia 01-09-2018 

Data zakończenia 31-12-2018 

Języki czeski 
angielski  
niemiecki 
polski 
rumuński  
słowacki 

Media Broszury papierowe  
Publikacje 

Koordynator zadania Uniwersytet Safarika w Koszycach 
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Partnerzy projektu 
uczestniczący w 
realizacji zadania 

Uniwersytet Masaryka 
Uniwersytet w Augsburgu 
Uniwersytet Jagielloński 
Uniwersytet Medycyny i Farmacji Iasi 
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Wprowadzenie 

Analiza potrzeb przeprowadzona w ramach pierwszego rezultatu intelektualnego projektu miała na 

celu zebranie szczegółowych danych na temat tego czego poszczególne instytucje oczekują i wymagają 

od kompleksowej platformy zarządzania programami nauczania. W przeciwieństwie do analizy potrzeb 

przeprowadzonej przed przygotowaniem wniosku projektowego, te ankiety i dyskusje przeprowadzone 

w każdej z instytucji partnerskich miały na celu dogłębną identyfikację zarówno konceptualnych jak i 

funkcjonalnych cech platformy. Wyodrębnione kluczowe funkcje muszą być opracowane i wdrożone w 

ramach platformy internetowej, w taki sposób by były w pełni akceptowane i skutecznie zintegrowane z 

infrastrukturą informatyczną (ICT) partnerów konsorcjum. Wyniki obu przeprowadzonych analiz 

podsumowano w następujących kolejno po sobie sekcjach. 

Przedaplikacyjna analiza potrzeb 

Ankieta 

Celem zrozumienia sposobów zarządzania programami nauczania stosowanymi na uniwersytetach 

partnerskich i określenia ogólnych wymagań, w fazie przygotowawczej wniosku projektowego, 

przeprowadzono ankietę internetową. Ta ankieta zgromadziła dane na temat dotychczasowo 

wykorzystywanych systemach zarządzania programami nauczania (jeśli takowe istnieją) oraz potrzeby 

potencjalnych, przyszłych zintegrowanych nowoczesnych rozwiązań opartych na technologiach 

informatycznych (ICT), celem osiągnięcia wydajnych i przejrzystych metod budowy i administracji 

programami nauczania. 

Ankieta online została zrealizowana wykorzystując formularze Google. Lokalni koordynatorzy 

zapewnili jej dystrybucję do najważniejszych osób odpowiedzialnych za budowę programów nauczania 

w swoich instytucjach. Ponadto przeprowadzono bezpośrednie rozmowy z tymi osobami, aby wyjaśnić 

cel ankiety, a także zminimalizować ryzyko nieporozumień lub błędnych interpretacji ankiety i / lub jej 

pytań. Ankieta została podzielona na dwie części: 

1. Informacje ogólne - pytania na temat instytucji i personelu 

2. Zarządzanie programem nauczania - pytania dotyczące zarządzania programem nauczania 

Wersja kwestionariusza w formacie PDF użyta w ankiecie przedaplikacyjnej znajduje się w 

załączniku 1. 

Odpowiedzi ankiety 

Ankieta online dotycząca analizy potrzeb przedaplikacyjnych została przeprowadzona w styczniu 

2018 r. W tym czasie zebraliśmy 12 odpowiedzi od kluczowych osób odpowiedzialnych za zarządzanie 

programem nauczania w instytucjach partnerskich. 
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Analiza ankiety online 

Informacje ogólne 

1. Twoja uczelnia / instytucja 

(12 odpowiedzi, 0 pominięć) 

Konsorcjum projektowe obejmuje działania prowadzone w pięciu instytucjach, z pięciu krajów 

europejskich, w skład których wchodzi: Uniwersytet Jagielloński (JU, Polska), Uniwersytet Masaryka 

(MU, Republika Czeska), Uniwersytet Medycyny i Farmacji w Iasi (UMF, Rumunia), Uniwersytet w 

Augsburgu (UAU, Niemcy) i Uniwersytet Safarika w Koszycach (UPJS, Słowacja). Ankieta i rozmowy 

zostały przeprowadzone z trzema respondentami odpowiednio z UPJS, MU i UMF, dwoma 

respondentami z JU oraz jednym z UAU. Poniższy wykres przedstawia podsumowanie odpowiedzi na 

pytanie 1. 

 

2. Jakie jest twoje stanowisko na uniwersytecie / wydziale? 

(12 odpowiedzi, 0 pominięć) 

Odpowiedzi na to pytanie wykazały, że w instytucjach partnerskich nie ma wyszczególnionych 

stanowisk pracy przy tworzeniu programów nauczania i zarządzania, wyjątkiem jest UAU, gdzie 

respondent zatrudniony jest jako pracownik projektujący program nauczania. Zgodnie z odpowiedziami 

zawartymi w ankiecie, kierownik Zakładu Dydaktyki Medycznej oraz wyznaczony do tego zadania 

profesor koordynują zarządzanie programem nauczania w UJ. Prodziekan, profesor i programista 

wykonują tę pracę w MU. UPJS zarządza programem nauczania, poprzez kierownika wydziału i 

prodziekanów. Podobna sytuacja jest na UMF, gdzie w proces ten zaangażowany jest wicerektor oraz 

kierownik Katedry Epidemiologii. Podsumowując respondenci reprezentowali następujące pozycje: 

 prodziekan (3) 

 kierownik jednostki organizacyjnej (3) 

 nauczyciele (3) 

 prorektor (1) 

 twórca programu nauczania (1) 

 programista (1) 

3. Ile programów studiów istnieje na Twoim uniwersytecie / wydziale? 

(11 odpowiedzi, 1 pominiecie) 

Różnice między instytucjami partnerów przedstawiały potencjalnie szeroki zakres programów 

studiów, które można zintegrować z działaniami projektu. Indywidualne odpowiedzi obejmowały 

następującą liczbę programów studiów na uniwersytecie / wydziale. 

 Uniwersytet Jagielloński (3/1) 
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 Uniwersytet Masaryka (- / 14) 

 Uniwersytet Medycyny i Farmacji Iasi (11/5) 

 Uniwersytet w Augsburgu  (84 / -) 

 Uniwersytet Safarika w Koszycach (256/7) 

4. Jak dużym wyzwaniem jest według Ciebie proces budowania / optymalizacji / harmonizacji / 

mapowania programów nauczania na danym uniwersytecie? 

(12 odpowiedzi, 0 pominięć) 

Respondenci mieli możliwość określić, jak trudny jest, według ich opinii, proces tworzenia / 

optymalizacji / harmonizacji / mapowania programów nauczania na zatrudniających ich uniwersytetach 

(w czasie badania przedaplikacyjnego) przy użyciu standardowych opcji skali Likerta, gdzie 1 oznacza 

brak wyzwań a 5 oznacza bardzo wymagający. 75% respondentów uważa proces zarządzania 

programem nauczania za bardzo wymagający i wymagający. Dwóch respondentów (16,7%) nie było w 

stanie tego określić (neutralny), a tylko jeden ocenił, że nie jest to trudny proces. Poniższy wykres 

przedstawia podsumowanie tych odpowiedzi. 

 

Zarządzanie programem nauczania 

5. Czy możesz opisać sposób / proces tworzenia / optymalizacji / harmonizacji / mapowania 

programów nauczania na swoim uniwersytecie / wydziale/jednostce organizacyjnej ? 

(11 odpowiedzi, 1 pominięcie) 

Odpowiedzi na pytanie 5 były dość niejednorodne. Jednak z globalnego punktu widzenia istnieje 

pewna forma dokumentów elektronicznych stosowanych w instytucjach każdego partnera. 

Doprecyzowując odpowiedzi instytucji, możemy wnioskować że: 

 Uniwersytet Jagielloński (UJ, Polska) – używa do tego oddzielnych dokumentów (odpowiedzi: 1. 

Nie. 2. Obecnie nie posiadamy specjalnych programów do mapowania programów nauczania. 

Jedynym sposobem na wykonanie pracy w tym obszarze są arkusze kalkulacyjne Excel. Cały 

proces budowania i optymalizacji mapowania jest manualny wiec prymitywny i mało 

skuteczny.). 

 Uniwersytet Masaryka (MU, Republika Czeska) – korzysta z platformy zarządzania programem 

nauczania w ramach jednego programu studiów (odpowiedzi: 1. Mamy specjalny system 

optymalizacji zwany OPTIMED, ale jest to tylko dla wydziału medycyny ogólnej a byłby korzystny 

również dla innych kierunków niemedycznych 2. Opracowywanie  oparte na papierze 3. To 

bardziej techniczne z mojego punktu widzenia. Nasza jednostka jest odpowiedzialna za wsparcie 

techniczne podczas procesu opracowywania i analizy programu nauczania. Pracujemy z danymi 
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w bazie danych, starając się znaleźć w nich zależności i treści nakładające się. Aby to osiągnąć, 

używamy standardowych metod wyszukiwania danych tekstowych.). 

 Uniwersytet Medycyny i Farmacji w Iasi (UMF, Rumunia) - używa oddzielnych dokumentów 

(odpowiedzi: 1. Istnieją: dokument DOC który  zawiera wszystkie tematy, które student musi 

znać; elektroniczna platforma do sformalizowania i przechowywania  tych dokumentów 2. 

Poprzez propozycje wychodzące z określonych Zakładów i konsultując się ze studentami Biuro 

Programowe każdego Wydziału zatwierdza i przedkłada to do zaaprobowania Radzie 

Nauczania, a następnie Senatowi Uniwersytetu 3. Nie mam pojęcia, w jaki sposób program 

nauczania jest mapowany.). 

 Uniwersytet w Augsburgu (UAU, Niemcy) - nie ustanowiono jeszcze żadnego procesu 

(odpowiedzi: 1. Rozpoczęto właśnie proces budowania programu nauczania. Nie ustalono 

jeszcze żadnego procesu.). 

 Uniwersytet Safarika w Koszycach (UPJS, Słowacja) - używa oddzielnych dokumentów 

(odpowiedzi: 1. Poprawa jakości nauczania 2. Obowiązkowe przedmioty muszą być 

uwzględnione. Najpierw przedmioty teoretyczne, potem przedmioty praktyczne. Koordynatorzy 

przedmiotów mogą sugerować zmiany, które muszą być zaaprobowane przez władze 

wydziału.). 

6. Kim są kluczowi interesariusze zaangażowani w budowanie programów nauczania / optymalizację 

/ harmonizację / mapowanie? 

(12 odpowiedzi, 0 pominięć) 

Najczęstszą odpowiedzią były: władze wydziałów i nauczyciele, każda z tych odpowiedzi była 

wskazana przez 83,3% respondentów (10 z 12). W tym pytaniu zarejestrowano także odpowiedzi 

tekstowe. Odpowiedzi te to 1. Dziekani i specjaliści edukacji medycznej; 2. Analitycy i deweloperzy; 3. 

Wszystkie wyżej wymienione, ponieważ większość nauczycieli to również osoby zarządzające oraz 

pracownicy ochrony zdrowia. Indywidualne odpowiedzi uporządkowane według kluczowych osób 

zaangażowanych w procesy związane z programem nauczania to: 

1. Władze wydziałów (10 odpowiedzi, 83,3%) 

2. Nauczyciele (10 odpowiedzi, 83,3%) 

3. Projektanci programów nauczania (5 odpowiedzi, 41,7%) 

4. Metodolodzy nauczania (5 odpowiedzi, 41,7%) 

5. Studenci (5 odpowiedzi, 41,7%) 

6. Pracownicy ochrony zdrowia (5 odpowiedzi, 41,7%) 

7. Czy stosujesz jakieś zalecenia / standardy podczas tworzenia / optymalizacji / harmonizacji / 

mapowania programów nauczania? 

(12 odpowiedzi, 0 pominięć) 

W zależności od sposobu organizacji procesów związanych z programem nauczania na 

uniwersytetach / wydziałach stosuje się przepisy lokalne lub międzynarodowe. Również w tym pytaniu 

odpowiedzi dotyczące norm lub przepisów były dość różnorodne. Podsumowanie odpowiedzi 

posortowane według instytucji partnerskich znajduje się poniżej. 

 Uniwersytet Jagielloński (UJ, Polska) - stosuje się do norm krajowych i międzynarodowych 

(odpowiedzi: 1. Stosujemy się do wytycznych Ministerstwa Edukacji. 2. Stosujemy się do 
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standardów. Zawsze stosujemy przepisy nałożone na nas przez prawo międzynarodowe, unijne 

lub lokalne.). 

 Uniwersytet Masaryka (MU, Republika Czeska) - stosuje niektóre normy krajowe i 

międzynarodowe (odpowiedzi: 1. Tak, musimy stosować normy zgodnie z prawodawstwem. 2. 

Nie. 3. Wykaz programów nauczania, ramy kompetencji, MeSH, taksonomia Blooma i 

próbujemy zintegrować HLOM i xAPI.). 

 Uniwersytet Medycyny i Farmacji w Iasi (UMF, Rumunia) - stosuje niektóre normy krajowe i 

międzynarodowe (odpowiedzi: 1. Istnieje kilka zasad dotyczących architektury programów 

nauczania których używamy. 2. Tak, międzynarodowa (EUA) i norma krajowa (ARACIS) 3. Nie.). 

 Uniwersytet w Augsburgu (UAU, Niemcy) - jeszcze nie zrealizowane (odpowiedzi: 1. Jeszcze nie 

podjęto decyzji.). 

 Uniwerystet Safarika w Koszycach (UPJS, Słowacja) - stosuje niektóre normy krajowe i 

międzynarodowe (odpowiedzi: 1. Tak, stosujemy. 2. Zalecenia dla pracowników ochrony 

zdrowia. 3. Utrzymanie punktacji ETCS i warunków zaliczania zależnych przedmiotów 

uzupełniających.). 

8. W jaki sposób, Twoim zdaniem, należy sprawdzać relację efektów uczenia się / tematów w 

programie nauczania? 

(12 odpowiedzi, 0 pominięć) 

W tym pytaniu zaproponowano cztery opcje, a mianowicie: Ręczne sprawdzanie relacji; Za pomocą 

skomputeryzowanych narzędzi sprawdzających relacje; W ogóle nie sprawdzać i Nie mam zdania. 

Respondenci korzystali tylko z dwóch z tych opcji. 91,7% respondentów uważa, że narzędzia 

komputerowe powinny sprawdzać relację efektów uczenia się / tematów nauczania w programie 

nauczania. Jeden z respondentów (8,3%) wybrał opcję, ręcznie sprawdzanie relacji. Poniższy wykres 

przedstawia podsumowanie odpowiedzi na to pytanie. 

 

9. Czy znasz jakieś narzędzie lub system do opracowywania, zarządzania i mapowania programów 

nauczania? (Jeśli tak, jakie to narzędzie lub system?) 

(12 odpowiedzi, 0 pominięć) 

Respondenci są świadomi współczesnych możliwości wykorzystania pewnych elektronicznych lub 

bardziej zaawansowanych sposobów zarządzania programem nauczania. Z drugiej strony są też 

respondenci, którzy nie znają żadnego systemu używanego do tego celu. Poszczególne instytucje 

odpowiedziały w następujący sposób. 

 Uniwersytet Jagielloński (UJ, Polska) - nie zna żadnych systemów (odpowiedzi: 1. Nie. 2. Nie, nie 

mamy żadnych.). 
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 Uniwersytet Masaryka (MU, Republika Czeska) - używa OPTIMED i zna platformę MEDICIN 

(odpowiedzi: 1. O ile wiem, mamy taki system na platformie Optimed, nie znam elektronicznych 

szczegółów programów do mapowania programów nauczania. 2. Nie. 3. Platforma OPTIMED, 

platforma MEDCIN.). 

 Uniwersytet Medycyny i Farmacji w Iasi (UMF, Rumunia) - zna platformę OPTIMED 

(odpowiedzi: 1. OPTIMED, 2. Nie wiem. 3. Nie.). 

 Uniwersytet w Augsburgu (UAU, Niemcy) - zna kilka systemów (odpowiedzi: 1. Ilios, Looop, 

Optimed.). 

 Uniwersytet Safarika w Koszycach (UPJS, Słowacja) - korzysta z AIS i nie zna żadnych systemów 

zarządzania programem nauczania (odpowiedzi: 1. Nie. 2. AIS (Akademicki System 

Informacyjny- na naszym wydziale). 3. Akademicki System Informacyjny.). 

10. Czy uważasz ze takie narzędzie lub system byłoby przydatne w Twojej instytucji? 

(12 odpowiedzi, 0 pominięć) 

100% respondentów potwierdziło, że chce korzystać z systemu zarządzania programem nauczania 

w swoich instytucjach. Dowodzi to również, że działania w ramach projektu są skierowane do 

odpowiednich grup docelowych i najprawdopodobniej będą oferować narzędzia i metodologie, które 

będą bardzo mile widziane i pomocne w ramach konsorcjum zaangażowanych partnerów. 

11. Jaki jest najbardziej odpowiedni przedmiot / dyscyplina przedkliniczna, w której chcesz sprawdzić, 

czy program/programy nauczania został/ły zaprojektowane w optymalny sposób? 

(12 odpowiedzi, 0 pominiętych) 

Aby zweryfikować przydatność projektu w praktyce, powstała potrzeba zidentyfikowania 

najbardziej odpowiedniego przedmiotu / dyscypliny, którą respondenci chcą wprowadzić do platformy 

zarządzania programem nauczania. Odpowiedzi były różnorodne, jak zwykle w przypadku pytań 

otwartych. Najczęściej wymienianą dyscypliną była jednak anatomia, którą zaproponowało 41,7% 

respondentów. Ponadto wspomniano o fizjologii w 25% odpowiedzi. Wszystkie pozostałe odpowiedzi 

były unikalne, tj. nie były proponowane wspólnie w ramach projektu konsorcjum. 

Indywidualne odpowiedzi to: 1. Anatomia. 2. Anatomia i fizjologia lub pierwsza pomoc, ponieważ są 

one ważne dla dalszego okresu studiów i wpływają na całe studia. 3. Propedeutyka stomatologii. 4. 

Anatomia. 5. Np. Anatomia, biologia. 6. Anatomia. 7. Nie mam opinii. 8. Patofizjologia. 9. Laboratoryjne 

Nauczanie Umiejętności Klinicznych byłoby dobre. Jest to bardzo przekrojowy przedmiot, więc bardzo 

dobrze byłoby zobaczyć, jak wpisuje się w program nauczania. 10. Mikrobiologia, Immunologia. 11. Nie 

mamy jeszcze programu nauczania, dlatego wszystkie przedmioty mają ten sam priorytet. 12. Fizjologia. 

12. Jak trudna jest dla Ciebie identyfikacja zestawu kompetencji, które student powinien znać, 

zrozumieć i / lub być w stanie zademonstrować wykonanie po ukończeniu Twoich kursów? 

(12 odpowiedzi, 0 pominięć) 

To pytanie oferowało uczestnikom pięć opcji odpowiedzi zgodnie ze skalą Likerta, gdzie 1 oznacza 

brak wyzwań, a 5 oznacza zadanie bardzo trudne. 83,4% respondentów stwierdziło, że umiejętność 

określenia zestawu kompetencji tego, co student powinien wiedzieć, zrozumieć i / lub być w stanie 

zademonstrować po ukończeniu poszczególnych kursów, jest bardzo trudnym i trudnym zadaniem. 

Jeden z respondentów (8,3%) nie był w stanie tego określić (neutralny), a jeden respondent ocenił, że 

nie jest to trudne. Poniższy wykres przedstawia podsumowanie tych odpowiedzi. 
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Podsumowanie analizy przedaplikacyjnej 

W badaniu wzięło udział 12 osób odpowiedzialnych za procedury budowania programów nauczania 

w instytucjach partnerskich i posiadających ścisłe powiązania ze strukturami zarządzania. Instytucje 

partnerskie nie mają żadnych działów ani osób zajmujących się wyłącznie budowaniem / rozwojem 

programów nauczania. Tylko jeden partner, Uniwersytet w Augsburgu, w Niemczech, posiada w swojej 

strukturze organizacyjnej stanowisko – osobę odpowiedzialną za opracowanie nowego medycznego 

programu nauczania. Respondenci stwierdzili, że proces zarządzania programem nauczania jest 

wyzwaniem. Oznacza to, że uważają procesy związane z programem nauczania za bardzo ważne na 

swoich uniwersytetach / wydziałach. Mediana i wartość modalna odpowiedzi to 5 (bardzo trudne), 

średnia wynosiła 4,36. Obecnie instytucje partnerskie nie korzystają z żadnych specjalistycznych aplikacji 

ani systemów budowania programów nauczania. Większość pracy wykonywana jest ręcznie. Tylko 

Uniwersytet Masaryka w Czechach korzysta z własnego systemu internetowego do opracowywania 

programów nauczania. Wszystkie instytucje stosują pewną formę zasad i standardów, jednak nie zostały 

one szczegółowo określone na tyle, aby mogły być porównywalne. Dlatego platforma optymalizacyjna 

powinna zostać opracowana i wdrożona w ramach projektu w sposób, który pozwoli podkreślić 

potencjalne różnice wynikające z ustawodawstwa krajowego. Większość respondentów (91,7%) 

twierdziła, że relacje efektów uczenia się/ tematów w programie nauczania powinny być sprawdzane za 

pomocą skomputeryzowanych narzędzi. Użytkownicy przedstawili swoje lokalne systemy zarządzania 

studiami (np. AIS) jako systemy, w których programy nauczania są przechowywane i oferowane 

nauczycielom i studentom. Najbardziej znaną platformą do budowania specjalistycznego programu 

nauczania była OPTIMED (wymieniona przez 36% respondentów). Jeden respondent (9%) wspomniał o 

MEDCIN, Ilios i Looop. Wszyscy respondenci (100%) są skłonni korzystać z elektronicznego narzędzia 

lub systemu zarządzania programem nauczania. 

Analiza potrzeb O1 

Ankieta 

Aby szczegółowo określić indywidualne oczekiwania i wymagania dotyczące systemu zarządzania 

programem nauczania, przeprowadzono ankiety internetowej połączone z bezpośrednim wywiadami. 

Podobnie jak w przypadku przedaplikacyjnej analizy, ankieta online została opracowana przy użyciu 

formularzy Google. Wywiady bezpośrednie były prowadzone w ramach dwustronnych spotkań w 

instytucjach, w których zbierane były wymagania lub za pomocą technologii wideokonferencyjnej. 
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Ankieta online została podzielona na dwie sekcje: 

1. Informacje ogólne - pytania na temat specyfiki instytucji 

2. Opracowywanie, zarządzanie i harmonizacja programów nauczania -szczegółowe pytania 

dotyczące tego, co platforma zarządzania programami powinna oferować swoim 

użytkownikom 

Wersja PDF kwestionariusza użytego w tej ankiecie znajduje się w załączniku 2. 

Bezpośrednie wywiady umożliwiły określenie konkretnych wymagań poszczególnych instytucji 

partnerskich w zakresie szczegółowego procesu tworzenia programu nauczania, prezentacji go 

wszystkim grupom docelowym (studentom, nauczycielom, projektantom programów nauczania i 

kierownictwu wydziałów) oraz dalszej analizy programu nauczania i mapowania. Podczas tych 

wywiadów nie realizowano żadnego z góry ustalonego scenariusza, główną uwagę zwrócono na proces 

angażowania interesariuszy instytucji do pracy oraz na to, jak poszczególne programy nauczania są 

projektowane w praktyce. Wspomniano o wszystkich szczegółach technicznych i metodologicznych w 

celu łatwiejszego wdrożenia ostatecznej wersji platformy, która ma zostać ujednolicona dla wszystkich 

instytucji partnerskich. Wywiady były koordynowane przez Uniwersytet Masaryka w Czechach, jako 

najbardziej doświadczonego partnera w konsorcjum projektu (zorganizowano cztery spotkania 

bezpośrednie między MU i UPJS, UAU, UMF, JU). Na przykład poniższe zdjęcia pokazują spotkanie 

połączone z analizą potrzeb i wywiadem grupowym przeprowadzone przez MU dla UJ w Krakowie 19 

listopada 2018 r. W spotkaniu z zespołem BCIME uczestniczyli dziekan i prodziekan ds. edukacji 

Wydziału Lekarskiego UJ oraz kilkoro członków wydziału zaangażowanych w planowanie programu 

nauczania, jak również przedstawiciele studentów. 
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Wyniki przedstawiono w formie zestawu wymagań, w których opisano konkretne punkty dotyczące 

treści programu nauczania jak i funkcji systemu. 

Ankiety internetowe – odpowiedzi 

Ankieta została udostępniona instytucjom zaangażowanym w projekt w grudniu 2018 r. W ciągu 

dwóch tygodni zebraliśmy 31 odpowiedzi od osób zajmujących się projektowaniem programów 

nauczania i / lub administracją. Aby upewnić się, że wszystkie zebrane dane będą odpowiednie, 

respondenci mieli do dyspozycji po jednym polu wprowadzania swobodnego tekstu „Inne…” w każdym 

wymaganym pytaniu ankiety. 

Analiza ankiety online 

Informacje ogólne 

1. Twoja uczelnia / instytucja 

(31 odpowiedzi, 0 pominięć) 

Konsorcjum projektowe miało na celu realizację wewnętrznych wymagań instytucji partnerskich. 

Dlatego też poproszono o udział tylko tych pracowników pięciu uniwersytetów, którzy bezpośrednio 

zajmują się procesami tworzenia programów nauczania. 29% respondentów pochodziło z Uniwersytetu 

Šafárika w Koszycach (UPJS, Słowacja), 25,8% respondentów pochodziło z Uniwersytetu Medycznego i 

Farmacji w Iasi (UMF, Rumunia), 19,4% respondentów pochodziło z Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ, 

Polska) 16,1% respondentów pochodziło z Uniwersytetu Masaryka (MU, Republika Czeska), a 9,7% 

respondentów pochodziło ze Szkoły Medycznej Uniwersytetu w Augsburgu (UAU, Niemcy). Poniższy 

wykres przedstawia podsumowanie odpowiedzi na pytanie 1. 

 

2. Jakie jest Twoje główne stanowisko na uniwersytecie / wydziale? 

(31 odpowiedzi, 0 pominięć) 

Większość respondentów zajmujących się zagadnieniami tworzenia programu nauczania to 

nauczyciele i / lub pracownicy naukowi (54,8%). Ten fakt pokazuje, że w instytucjach partnerskich 

prawie nie ma osób (z wyjątkiem jednej respondentki z UAU, 3,2%) zatrudnionych jako projektanci 

programów nauczania. 9,7% respondentów to technicy, a taką samą część respondentów stanowią 

osoby zarządzające. Koordynatorzy  programów studiów i pracownicy administracyjni stanowili 

odpowiednio 6,5% respondentów. Pozostałe odpowiedzi, udzielone w polach na odpowiedzi otwarte 

obejmowały jednego prodziekana ds. medycyny dentystycznej, jednego pracownika działu szkolenia 

kadr i jednego kierownika działu ds. jakości. Poniższy wykres przedstawia podsumowanie odpowiedzi na 

pytanie 2. 
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3. Jaki jest aktualny sposób zarządzania programami nauczania na Twoim uniwersytecie? 

(31 odpowiedzi, 0 pominięć) 

Obecne pewne formy systemów zarządzania programami nauczania są używane tylko na 

Uniwersytecie Masaryka (MU, Republika Czeska), w Szkole Medycznej Uniwersytetu w Augsburgu (UAU, 

Niemcy) oraz na Uniwersytecie Medycyny i Farmacji w Iasi (UMF, Rumunia), ponieważ zostały 

wymienione przez 29% respondentów, wszyscy z tych trzech instytucji. Pewna kombinacja systemu 

zarządzania programem nauczania z ręcznie przygotowanymi plikami DOC lub XLS jest stosowana na 

Uniwersytecie Jagiellońskim (JU, Polska), jak stwierdził jeden z respondentów. Również w 

odpowiedziach na pytania otwarte kombinacje proponowanych tu opcji zostały wspomniane przez 

jednego respondenta z Uniwersytetu Masaryka (MU, Czechy) (Kombinacja: UIS / LMS + docs), przez 

jednego respondenta ze Szkoły Medycznej Uniwersytetu w Augsburgu (UAU, Niemcy) (w trakcie 

wdrażania są systemy LMS i CMP) oraz przez jednego respondenta z Uniwersytetu Medycyny i Farmacji 

w Iasi (UMF, Rumunia) (platforma zarządzania treścią nauczania/ ręcznie przygotowane dokumenty 

(Word, Excel itp.)). Ponad jedna trzecia respondentów (38,7%) korzysta z uniwersyteckiego systemu 

informacyjnego lub przygotowuje wszystko w formie osobno przygotowanych i przechowywanych 

dokumentów (12,9%). Trzech respondentów zadeklarowało, że system zarządzania treścią nauczania 

jest też wykorzystywany do zarządzania programami nauczania. Poniższy wykres przedstawia 

podsumowanie odpowiedzi na pytanie 3. 

 

Opracowywanie programów nauczania, zarządzanie nimi i harmonizacja 

4. Jakie są główne powody, dla których należy mieć/używać system zarządzania programem 

nauczania? (wybierz maks. 3) 

(31 odpowiedzi, 0 pominięć) 

Dominującymi głównymi powodami potencjalnego wdrożenia systemu zarządzania programem 

nauczania zamiast obecnie stosowanych metod są możliwości zarządzania całym programem nauczania 

w jednym miejscu (48,4%) oraz pełny przegląd programu nauczania (48,4%). Oba te wymagania nie są 

dostępne w obecnie stosowanych rozwiązaniach, przynajmniej w trzech z pięciu instytucji partnerskich 



   

                         13 

(Uniwersytet Šafárika w Koszycach (UPJS, Słowacja), Uniwersytet Jagielloński (UJ, Polska) oraz 

Uniwersytet Medycyny i Farmacji w Iasi (UMF, Rumunia)). W tym pytaniu nie zarejestrowano żadnych 

odpowiedzi w polu otwartym. Indywidualne odpowiedzi posortowane według najważniejszych 

powodów to: 

1. zarządzanie całym programem nauczania online w jednym miejscu (15 odpowiedzi, 48,4%) 

2. posiadanie pełnego przeglądu programu nauczania (tj. programy studiów, dyscypliny 

medyczne, kursy) (15 odpowiedzi, 48,4%) 

3. łatwa modyfikacja programu nauczania zgodnie z najnowszymi trendami w edukacji (12 

odpowiedzi, 38,7%) 

4. identyfikacja powtórzonych lub brakujących tematów w konkretnym programie studiów (11 

odpowiedzi, 35,5%) 

5. optymalizacja / harmonizacja struktury indywidualnego programu studiów (7 odpowiedzi, 

22,6%) 

6. posiadanie kompletnych wytycznych dotyczących opracowywania programu nauczania (7 

odpowiedzi, 22,6%) 

7. przygotowywanie zunifikowanych raportów / eksport danych na potrzeby procesów 

akredytacyjnych (6 odpowiedzi, 19,4%) 

8. identyfikacja zestawu kompetencji, które student powinien znać, zrozumieć i / lub potrafić 

demonstrować po ukończeniu kursów (6 odpowiedzi, 19,4%) 

9. sprawdzenie relacji celów nauczania / tematów w programie nauczania (5 odpowiedzi, 16,1%) 

10. umożliwienie systematycznego zarządzanie programem nauczania (5 odpowiedzi, 16,1%) 

5. Jakie są kluczowe / najważniejsze cechy systemu zarządzania programem nauczania pod względem 

wymagań i potrzeb wydziału / uczelni? (wybierz maks. 3) 

(31 odpowiedzi, 0 pominięć) 

Każdy wydział ma inne wewnętrzne zasady dotyczące swoich procesów pedagogicznych 

przeprowadzanych z poszanowaniem ustawodawstwa krajowego. Oczywiście istnieją różnice między 

krajami. W związku z tym istnieje potrzeba zidentyfikowania kluczowych cech, które powinien oferować 

system zarządzania programem nauczania. Najczęściej wybieraną korzystną cechą była wizualizacja 

relacji między różnymi elementami programu nauczania (kurs, wykład / praktyka) (77,4%) oraz 

umożliwienie zespołowej pracy między projektantami programów nauczania, koordynatorami, 

recenzentami i kierownictwem wydziału (74,2%). W tym pytaniu nie zarejestrowano żadnych 

odpowiedzi w miejscu na odpowiedzi otwarte. Indywidualne odpowiedzi posortowane według 

kluczowych cech to dla wydziałów / uczelni: 

1. wizualizacja relacji między różnymi elementami programu nauczania (kurs, wykład / praktyka) 

(24 odpowiedzi, 77,4%) 

2. umożliwienie zespołowej pracy projektantów programów nauczania, koordynatorów 

przedmiotów, recenzentów i kierownictwa wydziału (23 odpowiedzi, 74,2%) 

3. możliwość audytu i przeglądu konkretnego programu nauczania (15 odpowiedzi, 48,4%) 

4. umożliwienie tekstowego przeglądu wszystkich elementów konkretnego programu nauczania 

(program studiów, przedmiotów, kursów) (12 odpowiedzi, 38,7%) 

5. dostępność programu nauczania online 24/7 (11 odpowiedzi, 35,5%) 

6. Jakie są najbardziej potrzebne funkcje platformy dla twórców programu? (wybierz maks. 3) 

(31 odpowiedzi, 0 pominięć) 
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Najczęstszą odpowiedzią było opracowanie i zarządzanie programem nauczania online z 71% 

odpowiedzi, co jest zgodnie również odpowiedziami na pytanie 4, gdzie było to wymieniane jako główny 

powód do używania  platformy do zarządzania programami nauczania. Oczekuje się, że twórcy 

programów nauczania będą mieli również możliwość otrzymywania wskazówek w trakcie tworzenia 

opisu elementów składowych programu studiów (58,1%). Pozostałe odpowiedzi można znaleźć w 

poniższej liście zgodnie z częstotliwością ich występowania. Nie zanotowano odpowiedzi w polu 

przeznaczonym do wprowadzenia tekstu swobodnego. 

1. Opracowywanie i zarządzanie programami online (22 odpowiedzi, 71%) 

2. Przewodnik po elementach składowych programu studiów (kurs, wykład / praktyka, efekt 

uczenia się) (18 odpowiedzi, 58,1%) 

3. Przegląd programów nauczania w formie interaktywnych wykresów i tabel (13 odpowiedzi, 

41,9%) 

4. Zgodne ze standardami  zarządzanie programem nauczania (11 odpowiedzi, 35,5%) 

5. Dostępność platformy przez cały czas (24/7) (10 odpowiedzi, 32,3%) 

6. Możliwość przegląd programów nauczania i ich audytu (9 odpowiedzi, 29%) 

7. Jakie są najbardziej przydatne funkcje platformy przy zarządzaniu wydziałem? (wybierz maks. 3) 

(31 odpowiedzi, 0 pominięć) 

Zarządzanie wydziałem wymaga możliwości kompleksowego przeglądu programu nauczania oraz 

możliwości tworzenia raportów według roku akademickiego, semestru, kierunku studiów lub kursu, co 

potwierdziła przytłaczająca większość respondentów (93,5%). Ponadto wszechstronna możliwość 

eksportu programów nauczania do celów akredytacji (61,3%) jest również bardzo potrzebną cechą, 

która powinna zostać zintegrowana z systemem. Również w tym pytaniu nie zarejestrowano żadnych 

odpowiedzi o miejscu na tekst swobodny. Indywidualne odpowiedzi posortowane według najbardziej 

wymaganych cech dla kierownictwa wydziału / uczelni to: 

1. Kompleksowy przegląd programu nauczania i możliwość tworzenia raportów według roku 

akademickiego, semestru, kierunku, kursu (29 odpowiedzi, 93,5%) 

2. Kompleksowy eksport programów nauczania dla celów akredytacji (19 odpowiedzi, 61,3%) 

3. Możliwość porównanie programów  kierunków/kursów (12 odpowiedzi, 38,7%) 

4. Możliwość porównanie programów nauczania na poziomie instytucji (11 odpowiedzi, 35,5%) 

5. Możliwość ogólnej analizy efektów uczenia się się / kompetencji na podstawie taksonomii 

Blooma (8 odpowiedzi, 25,8%) 

8. Jakie są najbardziej potrzebne funkcje platformy dla studentów i nauczycieli? (wybierz maks. 3) 

(31 odpowiedzi, 0 pominięć) 

Dla studentów i nauczycieli kluczową cechą platformy zarządzania programem nauczania jest 

przeglądanie programów nauczania według roku akademickiego, kierunku studiów lub kursu. 

Wymieniona grupa docelowa projektu skorzysta z tej funkcji, ponieważ 77,4% respondentów zaznaczyło 

tę opcję jako najbardziej wymaganą. Ponadto możliwość przeglądu efektów uczenia się wymaganych do 

oceny (zaliczenia) kursu jest cechą, która musi zostać zintegrowana z platformą, jak zauważyło 74,2% 

respondentów. W tym pytaniu nie zarejestrowano żadnych odpowiedzi w polu otwartym. Indywidualne 

odpowiedzi posortowane według najbardziej pożądanych funkcji dla studentów i nauczycieli to: 

1. Przeglądanie programów nauczania według roku akademickiego, kierunku lub kursu (24 

odpowiedzi, 77,4%) 
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2. Przegląd efektów uczenia się wymaganych do oceny (zaliczenia) kursu (23 odpowiedzi, 74,2%) 

3. Wyszukiwanie słów kluczowych w całym programie nauczania (19 odpowiedzi, 61,3%) 

4. Wizualizacja kursów /jednostek dydaktycznych/ efektów uczenia się (15 odpowiedzi, 48,4%) –

wyszukiwanie ewentualnych podobieństw i powiązań 

Bezpośrednie dyskusje 

Poniżej przedstawiono [zgromadzony w bezpośrednich dyskusjach] zestaw wszystkich wymagań 

dotyczących nowego systemu zarządzania programem nauczania wraz z kluczowymi zagadnieniami o 

podłożu metodologicznym. Wszystkie sugestie zostały starannie przeanalizowane pod względem 

korzyści dla użytkownika docelowego. Zespół ds. Rozwoju Projektu z Uniwersytetu Masaryka w 

Czechach zamierza wdrożyć większość merytorycznych uwag, a ostateczna wersja systemu zarządzania 

programem nauczania zostanie udostępniona wszystkim zaangażowanym instytucjom partnerskim. 

Ogólne wymagania 

• Pytanie: Czy użytkownik może łatwo dodać nowy opis programu nauczania lub edytować 

istniejący opis? 

• Konieczność dodania objaśnień do symboli (symbole nie są oczywiste) 

• Możliwość dodania alternatywnej struktury programu nauczania: „W przypadku 

zintegrowanych programów nauczania klasyczne przedmioty (takie jak medycyna wewnętrzna, 

chirurgia itp.) nie są wyszczególniane. Istnieją za to moduły obejmujące określone tematy (np. 

„Układ Ruchu”, „Zmysły” itp.). Czy takie struktury/moduły można zaimplementować w 

systemie? 

Zawartość i funkcjonalność 

• Dodawanie powiązanych dyscyplin/przedmiotów do każdej sekcji 

• Definiowanie nowych atrybutów kursu - ECTS, język, informacja o tym czy kurs jest 

obowiązkowy 

• Kody efektów uczenia się 

• Rodzaj efektów uczenia się (np. wg wymagań ministerstwa zdrowia) 

• Dodawanie kategorii do efektów uczenia się 

• Dodawanie powiązań do efektów uczenia się 

 Do jednostek dydaktycznych je realizujących 

 W przypadku efektów uczenia się realizowanych częściowo w różnych jednostkach 

dydaktycznych (poszczególnych ćwiczeniach) powinna istnieć możliwość wyboru 

procentu realizacji efektu w danej jednostce 

• Dodawanie powiązań do efektów uczenia się 

 Do programów i kursów 

 Definiowanie procentu wyniku końcowego 

• Powiązanie efektów uczenia się z jednostkami dydaktycznymi- możliwość specyfikacji różnych 

form oceny (ewaluacji) 

• Możliwość powiązania form oceny z kursami 

• Możliwość przechodzenia do innych części za pomocą interaktywnego diagramu 

• Problem z przewijaniem interaktywnego diagramu 

• Możliwość ukrycia wersji roboczej lub produkcyjnej tylko dla określonego projektanta/autora 

lub nauczyciela 
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• Naprawienie nagłówków w opisie efektów uczenia się 

• Komentarz: „Wszystkie linki prowadzą do„ dyscyplin medycznych ”(był to pierwszy, który 

otworzyłem)„ 

• Wprowadzające w błąd nazwy - sekcja medyczna i dyscypliny. Dyscypliny: chirurgia, medycyna 

wewnętrzna (brak zrozumienia różnic między sekcjami i dyscyplinami) 

• Pytanie: Zunifikowana terminologia stosowana w systemie: ewaluacja = ocena? 

• Zmienić nazwę roli guarantor (ang.) „poręczyciel?”- , ponieważ odpowiednika tej roli brakuje 

(nauczyciel odpowiada za treść). Sugestia: koordynator, edukator lub nauczyciel 

• Pytanie: Co oznacza poziom jednostki dydaktycznej? 

• Pytanie: Co oznacza stan „zakończony”? 

Wnioski i rekomendacje 

Zespół BCIME planuję włączyć wszystkie wymienione wymagania w metodologię produkcji oraz 

właściwy system, który będzie testowany i wdrażany w instytucjach partnerskich. Ponadto powtarzające 

się sugestie zostaną starannie przeanalizowane, a jeśli zostaną zaakceptowane przez wszystkich 

partnerów, rozszerzą podstawowe funkcje wymagane przez wszystkie instytucje, tak jak zostało to 

opisane w wyżej wymienionych ankietach i wywiadach. 

Kluczowe cechy systemu zarzadzania programem nauczania wynikające z analizy potrzeb obejmują: 

 Dostęp on-line 

 Graficzny zarys programu nauczania 

 Wykorzystanie różnych ról użytkowników 

 Eksport programów nauczania na poziomie kursu, kierunku studiów, wydziału, jednostki 

organizacyjnej 

 Relacje wizualne pomiędzy różnymi elementami programu nauczania 

 Możliwość wyszukiwania według słów kluczowych  

 Integracja zaleceń międzynarodowych 

 Możliwość modyfikacji raportów i wyników zgodnie z wymaganiami instytucji 

 Ocena efektów uczenia się 

 Identyfikacja powtórzeń efektów uczenia się 

 Zgodność z podejściem edukacji opartej na efektach uczenia się (ang. outcome-based 

education) 

 Złożone raportowanie bazujące na dostępnych elementach składowych programu studiów 
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Lista skrótów 

AIS Academic Information System: Akademicki System Informacyjny 

BCIME Building Curriculum Infrastructure in Medical Education: Projekt "Budowa infrastruktury 

planowania programu studiów medycznych" 

CMP Content Management Platform: Platforma zarządzania treścią 

CMS Content Management System: System zarządzania treścią 

DOC Format pliku dokumentu używany przez Microsoft Word 

ECTS European Credit Transfer System: Europejski system transferu punktów 

ICT Information and Communication Technologies: Technologie informacyjne i komunikacyjne 

JU Jagiellonian University: Uniwersytet Jagielloński (UJ) 

LMS Learning Management System: System zarządzania treścią edukacyjną/Platforma e-

learningowa 

MU Masaryk University: Uniwersytet Masaryka 

PDF Portable Document Format: Format dokumentu przenośnego 

UAU University of Augsburg: Uniwersytet w Augsburgu 

UIS University Information System: Uniwersytecki System Informacyjny 

UMF University of Medicine and Pharmacy of Iasi: Uniwersytet Medyczny i Farmacja w Jassy 

UPJS Pavol Jozef Safarik University in Kosice: Uniwersytet Safarika w Koszycach 

XLS Format pliku XLS stworzony przez Microsoft do użytku z Microsoft Excel 
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Załącznik 1 

Kwestionariusz ankiety przedaplikacyjnej 
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Załącznik 2 

Kwestionariusz Analizy potrzeb O1 
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