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Kryzys covidowy jako katalizator 
zmian/Криза, викликана Covid-19, 
як каталізатор змін 

•  Ludzie	  i	  organizacje	  na	  całym	  świecie	  
działają	  w	  warunkach	  niepewności	  i	  
kryzysu	  pandemicznego.	  

•  Uniwersytety	  należące	  do	  organizacji	  
długiego	  trwania	  mają	  
konserwatywną	  kulturę	  akademicką,	  
która	  zmienia	  się	  powoli.	  

•  Jednakże	  uważam,	  że	  realnym	  
skutkiem	  Covid-‐19	  będzie	  
rewolucyjna	  zmiana	  w	  świecie	  
akademickim. 

•  Люди	  й	  організації	  у	  всьому	  світі	  
працюють	  в	  умовах	  невизначеності	  
й	  пандемічної	  кризи.	  

•  Університети,	  що	  належать	  до	  
організацій	  тривалої	  діяльності,	  
мають	  консервативну	  академічну	  
культуру,	  яка	  повільно	  змінюється.	  

•  Однак	  вірю,	  що	  справжнім	  
наслідком	  Covid-‐19	  буде	  
революційна	  зміна	  в	  академічному	  
світі. 



Megatrendy wywołane przez 
Covid/Мегатренди, викликані 
Covid-19 

•  Deglobalizacja	  
•  Wirtualizacja	  pracy	  i	  
kontaktów	  
towarzyskich	  

•  Recesja 

•  Деглобалізація	  
•  Віртуалізація	  роботи	  
й	  соціальних	  
контактів	  

•  Рецесія 
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•  VLE	  -‐	  Wirtualne	  
środowisko	  uczenia	  

•  LMS	  -‐	  System	  zarządzania	  
nauczaniem	  

•  MIS	  -‐	  System	  informacji	  
zarządczej	  

•  VLE	  -‐	  Віртуальне	  навчальне	  
середовище	  

•  LMS	  -‐	  Система	  управління	  
навчанням	  

•  MIS	  -‐	  Система	  управлінської	  
інформації	  
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• Wzrośnie	  zapotrzebowanie	  na	  
technologie	  do	  komunikowania	  i	  
zarządzania	  online.	  LMS,	  SIS	  oraz	  
systemy	  komunikacyjne,	  e-‐
learningowe	  oraz	  zarządzania	  
danymi.	  

	  
• Попит	  на	  технології	  для	  
Інтернет-‐комунікацій	  та	  
управління	  зростатиме.	  LMS,	  
SIS	  і	  системи	  зв'язку,	  
електронного	  навчання	  й	  
управління	  даними	  



	  
• Przykładami	  takich	  rozwiązań	  są:	  elektroniczne	  systemy	  egzaminacyjne,	  
dokumenty	  i	  dyplomy	  zakodowane	  w	  technologii	  blockchain,	  aplikacje	  
mobilne	  dla	  uczelni,	  systemy	  ewaluacji	  naukowej,	  umożliwiające	  
zarządzanie	  talentami,	  pozwalające	  na	  tworzenie	  systemów	  
motywacyjnych	  i	  oceniających	  dla	  pracowników	  dyscyplin	  naukowych	  i	  
uczelni. 
	  
• Прикладами	  таких	  рішень	  є:	  електронні	  системи	  іспитів,	  документи	  
й	  дипломи,	  закодовані	  в	  технології	  блокчейн,	  мобільні	  додатки	  для	  
університетів,	  системи	  наукової	  оцінки,	  що	  дозволяють	  керувати	  
талантами,	  дозволяють	  створювати	  системи	  стимулювання	  й	  
оцінювання	  для	  працівників	  наукових	  дисциплін	  і	  університетів. 
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E-learning 1 

•  Uczelnie	  powinny	  przygotować	  się	  do	  prowadzenia	  wysokiej	  jakości	  
kursów	  

•  dostarczanych	  z	  użyciem	  efektywnych	  narzędzi	  LMS,	  
•  przez	  wykładowców	  przygotowanych	  do	  pracy	  ze	  studentami	  

zainteresowanymi	  e-‐learningiem,	  
•  z	  użyciem	  narzędzi	  synchronicznych	  i	  asynchronicznych	  
•  oraz	  metod	  zdalnej	  weryfikacji	  efektów	  kształcenia. 

•  Університети	  повинні	  підготуватися	  до	  проведення	  курсів	  високої	  якості	  
•  що	  надаються	  з	  використанням	  ефективних	  інструментів	  LMS,	  
•  викладачами,	  підготовленими	  до	  роботи	  зі	  студентами,	  зацікавленими	  

в	  електронному	  навчанні,	  
•  із	  застосуванням	  синхронних	  й	  асинхронних	  інструментів	  
•  і	  методів	  дистанційної	  перевірки	  результатів	  навчання. 



E-learning 2 

•  Model	  kształcenia	  mieszanego	  będzie	  dominował	  ze	  względu	  na	  
uwarunkowania	  prawne	  oraz	  stopień	  przygotowania	  uczelni.	  

•  Być	  może	  tradycyjna	  edukacja	  wykładowa	  zostanie	  
zmarginalizowana.	  Będziemy	  mieć	  do	  czynienia	  z	  dynamicznym	  
rozwojem	  kursów	  MOOC	  i	  wykładów	  wygłaszanych	  przez	  „gwiazdy”	  
edukacji	  online. 

•  Модель	  змішаного	  навчання	  буде	  домінувати	  з	  огляду	  на	  
законодавчі	  умови	  і	  ступінь	  підготовки	  університету.	  

•  Можливо,	  традиційна	  лекційна	  освіта	  буде	  маргіналізованою.	  	  
Будуть	  динамічно	  розвиватися	  курси	  MOOC	  і	  лекції,	  які	  
читатимуть	  «зірки»	  онлайн-‐освіти. 



Prowadzenie badań w 
Uczelniach/ Проведення 
досліджень в університетах 

•  Bardzo	  prawdopodobna	  jest	  
dalsza	  wirtualizacja	  pracy	  
naukowej,	  zwłaszcza	  współpraca	  
w	  zespołach	  międzynarodowych.	  
Praca	  badawcza	  na	  odległość	  
stanie	  się	  substytutem	  podróży.	  

•  Дуже	  вірогідна	  подальша	  
віртуалізація	  наукової	  
роботи,	  особливо	  
співпраця	  у	  міжнародних	  
командах.	  Віддалена	  
дослідницька	  робота	  
стане	  заміною	  подорожі.	  



Zdalne zarządzanie/ 
Дистанційне управління 

•  Uczelnie	  w	  chmurze	  
•  Systemy	  informacji	  zarządczej	  
•  Zdalne	  pla�ormy	  
komunikacyjne	  

•  Systemy	  CRM	  	  

•  Університети	  в	  хмарі	  
•  Системи	  управлінської	  
інформації	  

•  Платформи	  віддаленого	  
зв'язку	  

•  CRM-‐системи	  	  



Przydatność dla władz 
Uczelni/Корисність для 
керівництва університету 

•  Władze	  rektorskie	  i	  kanclerskie	  –	  
podejmowanie	  decyzji	  
strategicznych	  

•  CIO,	  CTO,	  Główny	  Informatyk	  –	  
przeprowadzanie	  analiz	  
pozwalających	  na	  optymalizację	  
infrastruktury	  IT	  
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•  Ректорські	  й	  канцлерські	  керівні	  
органи	  –	  прийняття	  стратегічних	  
рішень	  

•  ІТ-‐директор,	  технічний	  директор,	  
головний	  ІТ-‐спеціаліст	  –	  
проведення	  аналізів	  для	  
оптимізації	  ІТ-‐інфраструктури	  



Władze Uczelni w obliczu systemów IT/ 
Керівництво університетів в умовах 
ІТ-систем 

SiS 

ERP 

CRM 

CMS 
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Systemy IT dla Władz Uczelni/ІТ-
системи для керівництва 
університетів 

Studenci / 
Студенти 

Kadra / 
Працівники 

Sylabusy / 
Навчальні 
програми 

Opłaty / 
Оплати 

Plany / 
Плани 

KIOD / 
Захист 
даних 

PRK / 
Національна 
рамка 

кваліфікацій 

Dorobek / 
Наукові 

досягнення 

Kandydaci/ 
Абітурієнти 
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Wyzwania wobec Zintegrowanego 
Systemu Raportowania/ Виклики  
в інтегрованій системі звітності 

Kompletność / 
Повнота 

Spójność / 
Зв’язність 

Dostępność / 
Доступність 

Szybkość / 
Швидкість 
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Dziękuję za uwagę/ 
Дякую за увагу! 


