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KSZTAŁCENIE PRZEZ INTERNET 
W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

 – doświadczenia własne

On-line learning at Medical University of Warsaw
– own experience

dr hab. Joanna Gotlib, dr Mariusz Panczyk
Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia
Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

STRESZCZENIE

Wstęp 

W roku akademickim 2011/2012 w  Zakładzie 
Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki 
o  Zdrowiu WUM rozpoczęto realizację zajęć dy-
daktycznych dla studentów różnych kierunków 
studiów poprzez kursy internetowe na platformie 
e-learningowej Moodle.

Cel pracy 

Celem pracy było przedstawienie własnych do-
świadczeń z  kształcenia przez Internet w  grupie 
studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM.

Materiał i metody

W badaniu wzięło udział łącznie: 193 studen-
tów – 108 studentów II roku stacjonarnych studiów 
I stopnia oraz 85 studentów II roku stacjonarnych 
studiów II stopnia. Odsetek osób biorących w  ba-
daniu wyniósł 53%. W badanej grupie było 185 ko-
biet i 8 mężczyzn, średnia wieku wyniosła 25,83 lat 
(SD: 7,00; max. 49; min. 21). Anonimowy kwestio-
nariusz ankiety umieszczony był na platformie 
e-learningowej Moodle w formie linku do elektro-
nicznego formularza.

Wyniki

W wyniku przeprowadzonych analiz opinii 
studentów na temat kursów internetowych, kursy 
zostały uzupełnione o trzy elementy: Kurs obsługi 
platformy Moodle, Kursy otwarte oraz szerzej udo-
stępnione kursy internetowe.

Wnioski 

Badania opinii studentów WUM na temat 
kształcenia przez Internet powinny być kontynu-
owane, ponieważ ich szczegółowa analiza może po-
zwolić na doskonalenie materiałów dydaktycznych 
i organizacji kursów, co może służyć podnoszeniu 
jakości kształcenia z  wykorzystaniem platformy  
e-learningowej Moodle w grupie studentów WUM.

Słowa kluczowe: e-learning, blended-learning, 
organizacja kursów internetowych, platforma  
e-learningowa Moodle.

SUMMARY

At the Division of Teaching and Outcomes 
of  Education, Faculty of Health Science, Medical 
University of Warsaw, teaching via on-line courses 
on Moodle e-learning platform was started in the 
academic year 2011/2012 for students of di6erent 
majors. 

In the winter and summer semesters of the aca-
demic year 2011/2012 as many as 886 students par-
ticipated in a total of 12 such courses.

=e article presents the >rst and own experience 
of on-line learning at Medical University of Warsaw, 
comments on the methods of performing on-line 
courses, plans for development and improvement 
of on-line courses, and prospects of development 
of on-line learning at the Division of Teaching and 
Outcomes of Education, Faculty of Health Science, 
Medical University of Warsaw.

Key words: e-learning, blended-learning, organi-
zation of on-line courses, Moodle e-learning platform.
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WSTĘP

Realizacja zajęć dydaktycznych przez 
Internet w Zakładzie Dydaktyki 

i Efektów Kształcenia WNoZ WUM

Realizację zajęć dydaktycznych przez Inter-
net rozpoczęto w  Zakładzie Dydaktyki i  Efektów 
Kształcenia WNoZ WUM w semestrze zimowym 
roku akademickiego 2011/2012. W tym czasie roz-
poczęto pierwszy obowiązkowy kurs internetowy 
z  przedmiotu „Prawo w  ochronie zdrowia” dla 
studentów I  roku studiów niestacjonarnych oraz 
II  roku studiów stacjonarnych II stopnia na kie-
runku Pielęgniarstwo. Szczegółowe informacje 
o organizacji tego kursu oraz opinie studentów na 
temat jego jakości przedstawiono już na łamach 
czasopisma „Medycyna Dydaktyka Wychowanie” 
w  artykule „Opinie studentów pielęgniarstwa na 
temat realizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotu 
<<Prawo w  ochronie zdrowia>> w  formie kursu 
e-learningowego” opublikowanym w  numerze 
1. czasopisma „Medycyna Dydaktyka Wychowanie” 
z 2012 roku. Pozostałe kursy dotyczące szeroko po-
jętej tematyki przygotowania prac dyplomowych 
zostały udostępnione studentom w  semestrze zi-
mowym, tylko w  ramach pilotażu, w  formie kur-
sów nieobowiązkowych.

W semestrze letnim rozpoczęto obowiązkowe 
zajęcia dydaktyczne w  formie kursów interneto-
wych dotyczące przygotowania prac dyplomowych 
dla studentów II roku studiów I stopnia w ramach 
realizacji przedmiotu „Badania w  Pielęgniarstwie” 
i studentów II roku studiów II stopnia w ramach re-
alizacji przedmiotu „Seminarium magisterskie” dla 
studentów Pielęgniarstwa. Po zakończeniu seme-
stru letniego przeprowadzono ankietę ewaluacyjną 
wśród studentów biorących udział w  zajęciach in-
ternetowych z dwóch wspomnianych przedmiotów.

MATERIAŁ I METODY

Opinie badanej grupy studentów 
pielęgniarstwa WNoZ WUM na temat udziału 

w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych 
dotyczących przygotowania prac dyplomowych

Do udziału w badaniach zaproszeni zostali wszy-
scy studenci II roku stacjonarnych studiów I stop-
nia oraz II roku stacjonarnych studiów II  stopnia 
na kierunku Pielęgniarstwo. Łączna liczba studen-
tów zaproszonych do badania wyniosła 362 osoby 
(164  studentów II  roku stacjonarnych studiów 
I stopnia oraz 198 studentów II roku stacjonarnych 
studiów II stopnia).

Ostatecznie, w  badaniu wzięło udział łącznie: 
193 studentów – 108 studentów II roku stacjonar-
nych studiów I stopnia oraz 85 studentów II roku 
stacjonarnych studiów II stopnia. Odsetek osób 
biorących w badaniu wyniósł 53%. W badanej gru-
pie było 185 kobiet i 8 mężczyzn, średnia wieku wy-
niosła 25,83 lat (SD: 7,00; max. 49; min. 21).

Anonimowy kwestionariusz ankiety umiesz-
czony był na platformie e-learningowej Moodle 
w formie linku do elektronicznego formularza:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewfor-
m?formkey=dEdkSlR4QjJJM1RaVE1tOWljdHda-
b1E6MA

Udział w ankiecie był dobrowolny i nie był zwią-
zany z  zaliczeniem danego przedmiotu. Link do 
ankiety umieszczony był na zakończenie kursu  
e-learningowego, pod materiałami dydaktycznymi, 
z  których korzystali studenci w  czasie kursu. Do-
stęp do ankiety mieli wyłącznie studenci biorący 
udział w kursie.

Ankieta składała się z 2 części, zawierała łącznie 
18 pytań zamkniętych i otwartych. Pierwsza część 
kwestionariusza dotyczyła opinii studentów na 
temat kształcenia przez Internet, druga część an-
kiety dotyczyła opinii studentów na temat kursów 
e-learningowych z  zakresu szeroko pojętej tema-
tyki przygotowania pracy dyplomowej.

Ilościowe badania ankietowe uzupełnione 
zostały badaniami jakościowymi: nieustruktu-
ryzowanymi wywiadami na temat kursów interne-
towych z  losowo wybranymi studentami. Analizę 
uzyskanych wyników przedstawiono za pomocą 
statystyk opisowych (liczby badanych, odsetek ba-
danych) oraz jakościowej analizy opinii wypowie-
dzi studentów wyrażanych podczas wywiadów.

WYNIKI

W opinii 50% osób przekazywane treści kształ-
cenia były ciekawe. Zdaniem 83% osób student 
biorący udział w  zajęciach e-learningowych po-
święca więcej czasu na naukę w stosunku do tra-
dycyjnych zajęć.

Podczas prowadzonych nieustrukturyzowanych 
wywiadów ze studentami najczęściej spotykano się 
z opiniami, że kursy internetowe, pomimo tego że 
bardzo pracochłonne, zawierały bardzo przydatne, 
użyteczne treści kształcenia i  zdecydowanie uła-
twiały przygotowanie pracy dyplomowej. W opinii 
studentów treści zawarte w kursach internetowych 
powinny być jednak dostępne w czasie wszystkich 
lat studiów, co zwiększyłoby ich przydatność dla 
studentów.

Szczegółowe wyniki dotyczące opinii studen-
tów na temat udziału w obowiązkowych zajęciach 

Dydaktyka
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dydaktycznych dotyczących 
przygotowania prac dyplomo-
wych przedstawiono w Tab. 1-3.

Zmiany w organizacji 
kursów wynikające 

z przeprowadzonych badań

Wszystkie wprowadzone 
zmiany w  organizacji kursów 
internetowych wynikały ze 
szczegółowej analizy opinii stu-
dentów na temat kursów wy-
rażanych w  ankietach oceny 
jakości kursów e-learningowych. 
Bardzo cennym źródłem infor-
macji na temat efektywności 
kursów były również bezpo-
średnie rozmowy ze studentami. 
Wiele zmian wprowadzono 
na podstawie obserwacji naj-
częstszych problemów, z  jakimi 
spotykali się studenci podczas 
udziału w  kursach i  analizie 
skuteczności i efektywności róż-
nych rozwiązań oferowanych na 
platformie Moodle.

Najważniejsze, wprowadzone 
od roku akademickiego 2012/2013, 
zmiany w  organizacji kursów in-
ternetowych to:

wprowadzenie Kursu testowego,
wprowadzenie Kursów otwar-
tych,
udostępnienie obowiązkowych 
kursów internetowych studen-
tom zainteresowanym zalicze-
niem kursów na wcześniej-
szych, niż jest to przewidziane 
w planie, latach studiów.

Wprowadzenie 
testowego Kursu obsługi 

platformy Moodle

Kurs testowy dostępny jest 
dla wszystkich użytkowników 
platformy Moodle Zakładu Dy-
daktyki i  Efektów Kształcenia 
WNoZ. Celem kursu testowego 
jest stworzenie możliwości za-
poznania się studentów z  pod-
stawowymi zasadami obsługi 
platformy e-learningowej Mo-
odle, najczęściej występującymi 

Tab. 1. Opinie badanej grupy studentów Pielęgniarstwa WNoZ WUM 
na temat kształcenia przez Internet

Tab. 2. Opinie badanej grupy studentów Pielęgniarstwa WNoZ WUM 
na temat materiałów dydaktycznych zawartych w kursach e-learningowych
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Tab. 3. Opinie badanej grupy studentów na temat udziału w kursach e-learnigowych 

rodzajami plików, sprawdzenia przez studenta, czy 
w komputerze, z którego korzysta do obsługi kur-
sów e-learningowch posiada odpowiednie, pod-
stawowe oprogramowanie, itd. Najważniejszymi 
elementami Kursu testowego są jednak przykła-
dowe, próbne testy i zadania, które studenci będą 
wypełniać w ramach obowiązkowych zaliczeń po-
szczególnych modułów. Studenci biorący udział 
w obowiązkowych kursach internetowych w roku 
akademickim 2011/2012 sugerowali, że jedno-
krotne podejście do właściwych testów lub zadań 
zaliczających poszczególne przedmioty na plat-
formie e-learningowej jest stresujące, ze względu 
na to, że nie wiedzą oni, na czym będzie polegała 
techniczna obsługa testu. W związku z tym, uzna-
jąc słuszność argumentów studentów, przygoto-
waliśmy przykładowe testy i  zadania, w  których 
studenci mogą się szczegółowo i  bez ograniczeń 
zapoznać z  metodyką i  technicznymi zasadami 
wypełniania testów i zadań dostępnych na platfor-
mie Moodle.

Wprowadzenie Kursów otwartych

Dostęp do materiałów zawartych w  kursach  
e-learningowych mieli dotychczas wyłącznie stu-
denci biorący udział w  obowiązkowych zajęciach 
dydaktycznych prowadzonych przez Internet lub 
zajęciach wspomaganych kursami e-learningowymi. 

Ze względu na fakt, że wiele z  oferowanych 
przez pracowników Zakładu Dydaktyki i  Efek-
tów Kształcenia kursów dotyczy przygotowywania 
prac dyplomowych: licencjakich i  magisterskich, 
część materiałów dydaktycznych udostępniono 
w ramach Kursów otwartych. Kursy te dostępne są 
dla wszystkich zainteresowanych studentów, któ-
rzy ukończyli obowiązkowe kursy na platformie  
e-learningowej Moodle, a chcieliby w późniejszym 
czasie skorzystać z  zamieszczonych tam materia-
łów dydaktycznych.

Ponadto Kursy otwarte dostępne są dla 
wszystkich zainteresowanych studentów studiów 
I  i  II  stopnia, studiów doktoranckich, podyplomo-
wych, jak również i  pracowników naukowo-dy-
daktycznych WUM, którzy mogą logować się do 

Kursów otwartych w ramach wolnego dostępu do 
kursów na konto „Gościa”. Logowanie to nie wy-
maga hasła dostępu do platformy Moodle. 

Szersze udostępnienie obowiązkowych 
kursów internetowych

Udostępnienie obowiązkowych kursów 
internetowych studentom zainteresowanym 

zaliczeniem kursów na wcześniejszych, niż jest 
to przewidziane w planie, latach studiów

Najważniejsza zmiana, jaka została dokonana 
w organizacji kursów internetowych jest organiza-
cja nauczania w  zakresie „Seminarium magister-
skiego” dla studentów II roku studiów II stopnia na 
kierunku Pielęgniarstwo. W  obowiązującym pla-
nie dydaktycznym przedmiot ten realizowany jest 
w semestrze letnim II roku studiów II stopnia, czyli 
w ostatnim semestrze studiów. 

Podczas wielu rozmów ze studentami w  czasie 
zajęć seminaryjnych bardzo często uzyskiwano 
informację, że przedmiot ten realizowany jest zbyt 
późno, ponieważ znaczna część studentów ma już 
w tym czasie ukończoną pracę magisterską. 

Z naszych wieloletnich obserwacji wynika na-
tomiast, że stopień zaawansowania prac magi-
sterskich w grupie studentów ostatniego semestru 
studiów jest bardzo zróżnicowany. Wśród studen-
tów są zarówno osoby, które ukończyły już przygo-
towanie pracy magisterskiej, jak i studenci, którzy 
jeszcze nie rozpoczęli jej przygotowywania, ponie-
waż planują obronić pracę magisterską w później-
szym terminie. Takie zróżnicowanie, ze względów 
obiektywnych, zdecydowanie utrudniało efek-
tywne przeprowadzenie seminarium. Z  związku 
z  tym zdecydowaliśmy o  udostępnieniu kursów 
internetowych z  zakresu przygotowania pracy 
dyplomowej w  ramach „Seminarium magister-
skiego” wszystkim studentom studiów II stopnia, 
zarówno I, jak i II roku studiów. Studenci od I roku 
studiów II stopnia mogą brać udział kursach i za-
liczać kolejne moduły, natomiast, jeżeli nie zrobią 
tego wcześniej, to mają obowiązek zaliczenia przed-
miotu najpóźniej podczas ostatniego semestru  
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studiów II stopnia, zgodnie z obowiązującym pla-
nem dydaktycznym.

W naszej opinii, takie rozwiązanie zdecydowa-
nie wpływa na podniesienie jakości kształcenia 
z ww. przedmiotu, poprzez zwiększenie elastyczno-
ści studiowania, dzięki możliwości udziału w kur-
sach i  korzystania z  materiałów dydaktycznych 
w  dowolnie wybranym przez studenta momencie. 
Jest to szczególnie istotne właśnie w przypadku ta-
kiego przedmiotu, podczas którego przekazywane 
są treści dotyczące przygotowania pracy dyplomo-
wej, którą studenci przygotowują w różnym czasie 
i różnym tempie.

Jednakże realne zainteresowanie studentów 
I  roku studiów II stopnia materiałami dydaktycz-
nymi zawartymi w kursach, które zostały wcześniej, 
nieobowiązkowo udostępnione studentom, sku-
teczność i efektywność tych kursów będzie można 
po raz pierwszy ocenić dopiero pod koniec roku 
akademickiego 2012/2013.

Perspektywy rozwoju kształcenia 
przez Internet w Zakładzie Dydaktyki 

i Efektów Kształcenia WNoZ WUM

Dotychczasowe doświadczenia w  tworzeniu 
i  prowadzeniu kursów internetowych chcieliby-
śmy rozwijać w kilku obszarach. Priorytetem jest 
ciągłe rozszerzanie oferty i  tworzenie nowych 
kursów zgodnie z zapotrzebowaniem i zaintereso-
waniami studentów oraz rozszerzaniem się kata-

logu przedmiotów obowiązkowych prowadzonych 
przez Zakład Dydaktyki i  Efektów Kształcenia 
WNoZ, np. o przedmioty prowadzone dla studen-
tów studiów doktoranckich. Ponadto będziemy 
doskonalić już prowadzone kursy, dostosowując je 
do potrzeb i  uwag ich uczestników. Tylko szcze-
gółowa analiza potrzeb studentów i  mody(kacja 
treści oraz formy kursów może zagwarantować 
pełną efektywność i skuteczność kształcenia przez 
Internet. Dlatego też po zakończeniu każdej edycji 
kursów prowadzimy ankietę ewaluacyjną, w  któ-
rej analizowane są opinie studentów na temat 
kształcenia przez Internet i na podstawie jej wyni-
ków, w kolejnych edycjach kursów, wprowadzane 
są np. opisane powyżej w  artykule mody(kacje, 
zarówno treści, jak i formy kursów.

Ponadto, planujemy również rozpoczęcie cyklu 
indywidualnych szkoleń dla zainteresowanych 
nauczycieli akademickich dotyczących możli-
wości zastosowania platformy e-learningowej 
Moodle w  podnoszeniu jakości kształcenia stu-
dentów Wydziału Nauki o Zdrowiu i pozostałych 
wydziałów WUM.

Zapraszamy Państwa również do zapoznania się 
z  pozostałym publikacjami, w  których opisywali-
śmy swoje dotychczasowe doświadczenia z  wdra-
żania kursów internetowych do metod kształcenia 
studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego publikowanych na łamach czasopisma „Me-
dycyna Dydaktyka Wychowanie”.
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