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Plan prezentacji 

1. Projekt eUczelnia - wprowadzenie 

2. eUczelnia – koncepcja modułowa 

3. eUczelnia – elektroniczny biuletyn 

4. eNauczanie – zadania Zespołu ds. uczelnianej 
platformy e-learningowej  

5. eNauczanie – zarządzanie pracą Zespołu  

6. eNauczanie – analiza stanu wdrożenia e-learningu 
na PG w latach 1997 -2011 

7. Podsumowanie 
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Projekt eUczelnia - wprowadzenie 

1. Projekt „eUczelnia – opracowanie i wdrożenie na Politechnice Gdańskiej 
platformy udostępniającej eUsługi dla społeczeństwa informacyjnego 
województwa pomorskiego” realizowany jest w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 

2. Cel główny realizowanego przedsięwzięcia to stworzenie podstaw dla rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego.  

3. Liderem projektu, którego całkowita wartość wynosi 12 304 100 zł jest 
Politechnika Gdańska.  

4. Działania związane z eUczelnią rozpoczęły się w styczniu tego roku i potrwają 
do marca 2014 roku.  

5. W tym czasie zespół programistów stworzy interaktywną, elektroniczną 
platformę, na której znajdzie się siedem współpracujących ze sobą modułów: 
eDziekanat, eWspółpraca, eArchiwum, eKontakt, eStudent, eNauczanie, 
eNauka. 
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eUczelnia – koncepcja modułowa  
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eUczelnia – koncepcja modułowa  
rok 2011 

1. Jako pierwszy, w tym roku został z powodzeniem wdrożony 
na wszystkich dziewięciu wydziałach uczelni, eDziekanat.  

2. Obecnie z aplikacji tej korzysta tysiąc pracowników,                       
a w bazie są aż 22 tysiące aktywnych użytkowników. 

3. Zadaniem modułu jest wspieranie obsługi procesu 
kształcenia.  

4. Z najważniejszych funkcjonalności należy wymienić 
zarządzanie kartoteką studentów i kadry naukowej,                           
a także elektroniczny plan zajęć.  

5. Jednakże tym, co najbardziej innowacyjne w eDziekanacie, 
jest zastąpienie papierowej postaci albumu studenta                           
na rzecz indeksu w wersji elektronicznej. 
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eUczelnia – koncepcja modułowa  
rok 2012 

• eWspółpraca – usługa ułatwiająca kontakty ze środowiskiem biznesowym; 
tworzy zintegrowany system promocji praktyk studenckich i ułatwia obsługę 
formularzy i wniosków uczestników programu Erasmus. 
 

• eArchiwum – wspiera obsługę procesu wypożyczania i udostępniania 
dokumentów archiwalnych, takich jak kopie prac naukowych, podręczniki, 
prezentacje, zapisy z wykładów czy historyczne programy studiów;  oferuje 
szeroki dostęp do bazy naukowo – dydaktycznej uczelni w trybie zdalnym i to 
w skali całego województwa. 
 

• eKontakt – jest zbiorem multimediów, które zapewniają sprawną i skuteczną 
obsługę odbiorców systemu; moduł umożliwia zarządzanie prezentowanymi 
informacjami, tworzenie baz wiedzy oraz – co szczególnie ważne – ułatwia 
komunikację politechniki z otoczeniem.  eKontakt to także symulatory głosu 
ludzkiego na uczelnianych stronach internetowych oraz chaty z Rektorem, 
dziekanami i profesorami. 
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eUczelnia – koncepcja modułowa  
rok 2013 

• eNauczanie – umożliwia kształcenie zdalne nie tylko studentom, lecz także 
tym wszystkim mieszkańcom województwa, którzy są zainteresowani 
poszerzaniem swojej wiedzy przez całe życie. Moduł ten uwzględnia potrzeby 
osób niepełnosprawnych, gdyż oferuje dostęp do materiałów dydaktycznych 
oraz przeprowadzanie testów i egzaminów na odległość. Tym, co zasługuje na 
szczególną uwagę są emulatory pracy w laboratorium, gdzie za pomocą 
wirtualnych przyrządów możliwe będzie prowadzenie symulacji badań 
laboratoryjnych i eksperymentów fizyczno-chemicznych.  
 

• eStudent – narzędzie umożliwia sprawną obsługę administracyjną organizacji 
studiów, tj. daje studentom możliwość zarządzania wnioskami on-line,  
pozwala na zapisywanie się na przedmioty fakultatywne, śledzenie historii 
transakcji finansowych oraz obsługę podań. 
 

• eNauka – to usługa informacyjna, która ułatwia współpracę wewnątrz uczelni 
oraz między uczelniami; umożliwia obsługę procesu badawczego, wspomaga 
zarządzanie projektami i wymianę na temat prowadzonych badań między 
poszczególnymi wydziałami. 
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eUczelnia – elektroniczny biuletyn 
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eNauczanie – Zespół ds. uczelnianej 
platformy e-learningowej  

 

Pismo Okólne Rektora Politechniki Gdańskiej z 30 maja 2011 r. nr 13/2011  

w sprawie: powołania zespołu ds. uczelnianej platformy e-learningowej w Politechnice Gdańskiej.  

1. Powołuję, na okres do 31 grudnia 2013 r., zespół ds. uczelnianej platformy e-learningowej w Politechnice 
Gdańskiej, w składzie:  

dr inż. Anna Grabowska – Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość  

dr hab. inż. Andrzej Kulowski – Wydział Architektury  

dr hab. inż. Juliusz Orlikowski – Wydział Chemiczny  

mgr inż. Tomasz Kocejko – Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Automatyki  

dr hab. inż. Piotr Chrzan – Wydział Elektrotechniki i Automatyki  

dr Brygida Mielewska – Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej  

dr inż. Mirosław Nowakowski – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska  

mgr inż. Justyna Zorn – Wydział Mechaniczny  

dr inż. Wojciech Włodarski – Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa  

dr inż. Małgorzata Zięba – Wydział Zarządzania i Ekonomii  

dr Anita Dąbrowicz-Tlałka – Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległośdć 

Bogusław Kałka – Centrum Usług Informatycznych  

mgr inż. Michał Gryko - Centrum Usług Informatycznych  
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eNauczanie – zadania Zespółu ds. 
uczelnianej platformy e-learningowej  

 
2. Celem działań Zespołu jest realizacja zadań merytorycznych oraz formalnych związanych 

z uruchomieniem i wdrożeniem uczelnianej platformy e-learningowej w Politechnice 
Gdańskiej.  

3. Zobowiązuję Zespół do realizacji, w terminie do 31.12.2011 r., następujących zadań:  
1. Utworzenie i uruchomienie platformy e-learning dla potrzeb Politechniki Gdańskiej.  
2. Opracowanie zasad użytkowania i funkcjonowania uczelnianej platformy  
     e-learningowej.  
3. Opracowanie zawartości strony WWW z odnośnikami do serwerów 

udostępniających materiały dydaktyczne, szkoleniowe i informacyjne związane z 
kształceniem na odległość, będącej elementem strony głównej Politechniki 
Gdańskiej i wizytówką  e-learningu prowadzonego przez pracowników Uczelni.  

4. Opracowanie propozycji legislacyjnej formalnego wprowadzenia w Politechnice 
Gdańskiej nauczania zdalnego i sposobu rozliczania godzin dydaktycznych zajęć 
prowadzonych w sposób zdalny w pensum nauczycieli akademickich.  

Rektor  
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk  

prof. zw. PG  

10 



eNauczanie – zarządzanie pracą 
zespołu (1) 
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eNauczanie – zarządzanie pracą 
zespołu (2) 
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eNauczanie – zarządzanie pracą 
zespołu (3) 
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eNauczanie – zadania i terminy 
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Zadanie Osoby odpowiedzialne  Termin  

Analiza i wybór rozwiązań (zasoby i 

doświadczenia PG od 1997 roku, m.in. 

CEN PG, pełnomocnik Rekora ds. e-

learningu od 2004, Wydziały, projekt 

KNOW, CNM i KnO, CUI) 

Raporty wydziałów/centrów – członkowie 

zespołu 

Opracowanie raportu końcowego – 

przedstawiciel WETI  

30/09/2011 

Zasady użytkowania e-learningowej 

platformy uczelnianej  

Opracowanie dokumentów – 

przedstawiciel CNM i KnO 
30/11/2011 

Wizytówka e-kształcenia 

Opracowanie zawartości strony WWW – 

przedstawiciel WFTiMS, pełnomocnik 

Rektora ds.uczelnianej platformy e-

learningowej  

30/11/2011 

Legislacja (pensum, rozliczanie) 
Opracowanie dokumentu – przedstawiciele 

WZiE oraz WEiA 
30/11/2011 

Uruchomienie i administracja platformy  

e-learningowej PG – funkcjonalności 

zgodne z projektem  eUczelnia - system 

eNauczanie na Politechnice Gdańskiej  

Pracownicy CUI 31/12/2011 



eLearning na PG –  
pierwsze doświadczenia (1)  
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eLearning na PG –  
pierwsze doświadczenia (2)  
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e-learning na PG w latach  
1997 - 2004 

• Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej 
zostało powołane przez Rektora Politechniki Gdańskiej 30 
kwietnia 1997 roku w ramach realizacji projektu Phare Multi-
country Programme in Distance Education.  

• Z funduszy Phare Centrum zostało wyposażane w nowoczesny 
sprzęt komputerowy i niezbędną literaturę.  

• CEN PG było eksperymentalną jednostką dydaktyczną, która 
realizowała pilotażowe projekty krajowe i międzynarodowe 
związane z wykorzystaniem sieci komputerowych i technik 
multimedialnych w procesie kształcenia ustawicznego.  
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TeleCAD w 2005 otrzymał nagrodę w konkursie  
ATVN-EU-GP Open Contest of "Best Practice Projects"  
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W 2004 roku CEN PG brało udział w przygotowaniu  
7 aplikacji z funduszy europejskich, wszystkie projekty 

zostały zaakceptowane i otrzymały dotacje 

1. Europejskie Fundusze Strukturalne – KNOW, czyli Kształcenie na odległość 
wspierające rozwój kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim  

2. Socrates Erasmus Thematic Network – EEGECES  

3. European Education in Geodetic Engineering, Cartography and Surveying  
Leonardo da Vinci e²ngineering  

4. Leonardo da Vinci VENOCES - Vocational English Online Courses and Course 
Evaluation System  

5. Leonardo da Vinci EnTecNet - Environmental Technology Communication: 
Development and Pedagogic Evaluation of Multimedia and Web-based 
German Contents for Blended Language Learning & Networking Scenarios.  

6. Socrates Lingua InEx - Interactive language learning exercises for cross-cultural 
cooperative learning on intermediate and advanced level  

7. Socrates Grundtvig “Ripe for the Internet” - Senior education and eLearning    
in a cross –generational context  
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Pracujemy na patformie Moodle 
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Pracujemy (ankiety, wywiady ...) 
Wyniki ankiety zawierają zestawienie odpowiedzi uzyskanych z 3 wydziałów: 
1. Umieszczanie zadań pisemnych (np. prace projektowe): 83% 

2. Elektroniczne konsultacje (forum, czat): 46% 

3. Umieszczanie na platformie treści wykładów uzupełnionych spisem bibliograficznym: 71% 

4. Umieszczanie zadań z treścią (np. opisy przypadków): 63% 

5. Tworzenie e-podręczników: 29% 

6. Opracowanie problemów do dyskusji, które będą umieszczane na forum lub czacie: 25% 

7. Umieszczanie zadań testowych sprawdzających: 58% 

8. Umieszczanie zadań testowych samosprawdzających (quizy): 33% 

9. Tworzenie egzaminów online (na odległośd): 29% 

10. Tworzenie egzaminów online (w sali komputerowej): 50% 

11. Tworzenie zasobów internetowych (np. linki do interesujących opracowań, forów tematycznych): 54% 

12. Tworzenie zbiorów najczęściej zadawanych pytań: 50% 

13. Tworzenie e-leksykonów : 29% 

14. Zamieszczanie na platformie własnych publikacji lub ich fragmentów: 67% 

15. Zamieszczanie animacji, filmów wideo, nagrań dźwiękowych itp. :50% 
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Pracujemy w realu 
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Podsumowanie  
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• Moduł eNauczanie będzie integralną częścią całości eUczelni, 
współpracującą z takim modułami jak eDziekanat, eKontakt, 
eStudent, eWspółpraca.  
 

• Studenci, nauczyciele akademiccy, pracownicy Politechniki 
Gdańskiej po zalogowaniu się do systemu będą mieli dostęp do 
określonych dla każdego użytkownika danej grupy usług 
oferowanych przez poszczególne moduły.  
 

• Oprócz studentów liczną grupę odbiorców będą stanowili 
absolwenci naszej uczelni, osoby niepełnosprawne oraz osoby 
starsze, zainteresowane kształceniem przez całe życie (materiały 
dostępne na licencji Creative Commons – p. Open AGH) 



Open AGH 
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http://www.euczelnia.pg.gda.pl/ 
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Podziękowanie 
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Autorka składa podziękowania kierownikowi projektu e-Uczelnia 
oraz pracownikom Zespołu za pomoc w przygotowaniu 

niniejszego artykułu. 
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