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Uniwersytet w świecie 
mediów i technologii informacyjnej

Współczesny uniwersytet, wchodząc w erę społeczeństwa informacyjnego, 
staje przed wyzwaniami, jakiego w jego historii nigdy nie było. Dokonują-
ce się zmiany w nauce, kulturze i społeczeństwie powodują, że tradycyjne 
funkcjonowanie uniwersytetu zderza się z rzeczywistością, co w efekcie daje 
dynamicznie przebiegający proces różnorakich przeobrażeń. Pojawia się co-
raz większy dysonans pomiędzy funkcjonującymi przez wieki strukturami 
uniwersytetu a naporem nowego. Poznanie owych zmian ma istotne znacze-
nie dla ograniczania destabilizacji systemu uniwersyteckiego. Do najważ-
niejszych wzajemnie powiązanych obszarów zmian należy zaliczyć:
1)  ewolucję społeczną,
2) rozwój technologii informacyjnych,
3)  postęp w obszarze wiedzy o uczeniu się (szczególnie w wymiarze kogni-

tywistycznym).

Ewolucja społeczna a uniwersytet

W ostatniej dekadzie XX wieku ewolucja społeczna znaczenie przyspieszy-
ła, dokonując głębokich przeobrażeń w przestrzeni zarówno globalnej, jak 
i lokalnej. Wzrosło zapotrzebowanie na nowe techniki gromadzenia, prze-
twarzania, przekazywania i użytkowania olbrzymiej masy informacji gene-
rowanych przez gospodarkę światową. Wiedza oparta na wysoko wydajnej 
komunikacji stała się ważnym czynnikiem wpływającym na wytwórczość, 
co z kolei przełożyło się na wzrost dochodu narodowego. Najważniejsze 
dla wydajności i konkurencyjności przemysłu oraz usług konsumenckich 
stało się sprawne przetwarzanie informacji. Szybsze docieranie do pełniej-
szych, bardziej wiarygodnych informacji ułatwia podejmowanie trafnych 
decyzji oraz sprzyja zaspokajaniu potrzeb społecznych i obsługi podmio-
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tów gospodarczych. Jednocześnie postępująca internacjonalizacja procesów 
gospodarczych spowodowała rosnącą konkurencję między wewnętrznym 
i zewnętrznym rynkiem pracy, zmuszając tym samym rynek wewnętrzny 
do wykazywania większej zdolności, przyjmowania innowacji i podnoszenia 
wydajności w celu odparcia konkurencji zewnętrznej (Siemieniecki 2007). 
Przytoczone zmiany zachodzące w społeczeństwie stawiają uniwersytety 
przed trudnymi wyborami. Z jednej strony wymagane są nowe formy orga-
nizacyjne pracy i wzory relacji w społecznościach akademickich, z drugiej 
istnieje tradycja akademicka będąca fundamentem każdego uniwersytetu. 
Problemem staje się pogodzenie zachodzących zmian z dotychczasowymi 
fundamentami stabilności uczelni wyższych. Na przestrzeni wieków udawa-
ło się w tym względzie uzyskiwać konsensus. Obecnie jednak społeczności 
akademickie stanęły przed procesami globalnymi destabilizującymi dotych-
czasowe formy organizacyjne i wzory życia akademickiego. Pojawiają się 
różnego typu napięcia społeczne oraz nowe wymogi społeczno-gospodarcze 
zarówno w sferze naukowej, jak i w obszarze postaw moralnych, na przy-
kład w dochodzeniu do prawdy. Coraz częściej występują zjawiska patolo-
giczne, jak naciski korporacji lub polityków na publikowanie danych zgod-
nych z ich oczekiwaniem, wyrywkowych, nie do końca obiektywnych. Owe 
naciski dotyczące sfery ideowej i ekonomicznej zakłócają procesy rzetelnego 
dochodzenia do prawdy, utrudniają obronę przed naciskiem koniunktural-
nych odniesień.

Przyjmowanie przez społeczeństwa filozofii bycia tu i teraz oraz wiecz-
nej zabawy wywołuje wiele niekorzystnych zjawisk istotnych dla funkcjono-
wania pracujących na uniwersytetach naukowców. Dotychczasowy wzorzec 
kulturowy bezgranicznego oddania się pracy naukowej odchodzi w prze-
szłość. Praca staje się środkiem do życia w świecie komercji. Także nowe 
technologie komunikacyjne i informatyczne sprzyjają tworzeniu nowego 
modelu pracy naukowej. Miejsce wykonywania pracy przestaje mieć zna-
czenie. Przestrzeń wirtualna odgrywa coraz większą rolę w tym względzie, 
budując nowe typy relacji pomiędzy nauczycielem akademickim a studen-
tami. Ma ona także znaczenie dla tworzonego przez nauczyciela akademic-
kiego warsztatu pracy. Zmianie ulega czas pracy i wzory życia społecznego, 
czego przykładem jest zanik bariery oddzielającej pracę i życie domowe. Po-
łączenie prywatności i czasu przeznaczonego na wypoczynek z pracą zawo-
dową tworzy nowe mechanizmy relacji społecznych i psychologicznych. 

Technologia informacyjna budując nowe przestrzenie komunikacyjne 
otworzyła szeroką perspektywę edukacyjną. Pojawiły się nieograniczo-
ne możliwości rozwoju zaniedbanych gospodarczo i społecznie regionów. 
Kształcenie na odległość, oparte na nowych mediach, otworzyło drogę do 
edukacji bez granic terytorialnych, tworząc warunki uczelniom wyższym 
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do ekspansji edukacyjnej. Osiągnięcie sukcesu wymaga jednak znacznych 
zmian w organizacji i działaniu uniwersytetów, pokonania szeregu barier 
przede wszystkim związanych z przebudową świadomości nauczycieli. Nie 
jest to łatwe, ponieważ wymaga umiejętnością adaptacji do zachodzących 
zmian. Od nauczyciela oczekuje się elastyczności myślenia i twórczego po-
dejścia do mediów.

Funkcjonowanie uczelni wyższej w przestrzeni lokalnej także uległo licz-
nym zmianom. Media stworzyły podstawy szybkiej transmisji wiedzy nauko-
wej do społeczności, co zwiększyło możliwości popularyzowania osiągnięć 
naukowych, a sprzyjają temu na przykład wszelkie akcje popularnonauko-
we, festiwale nauki i dziesiątki innych przedsięwzięć. Obok funkcji eduka-
cyjnej uniwersytet znacznie poszerzył możliwości oddziaływania intelektu-
alnego, co stwarza warunki do wzrostu sprawności administracji publicznej, 
obniżenia jej kosztów, zintegrowania różnych jej części za pośrednictwem 
technik przetwarzania i przekazywania informacji. Może to przekładać się 
na udoskonalanie współpracy systemu społeczno-ekonomicznego, na przy-
kład w zakresie pogłębiania demokracji. Osiągnięcie tego poziomu wymaga 
jednak głębokich reform instytucji akademickich. Jednym z fundamental-
nych pytań jest: jak osiągnąć pluralizm w uczelniach wyższych przy zacho-
waniu mecenatu finansowego państwa. Nowe idee naukowe nie zawsze 
muszą iść w parze z myśleniem ogółu. Najczęściej najwartościowsze są te, 
które wznoszą się ponad przyjęte doktryny ideologiczne. Wprawdzie nowe 
media otwierają drogę do zmian, ale na przeszkodzie stoją utarte przekona-
nia, poglądy, stanowiska tkwiące w mózgach społeczeństw i wszelkie zakłó-
cenia koniunkturalne.

Rozwój technologii informacyjnej a uniwersytet

Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo mediów, będących z jednej 
strony elementem szerszego, zintegrowanego sektora telekomunikacyjno-
-informatycznego, z drugiej – otwartego, światowego systemu mediów, ce-
chującego się nieskrępowanym przez granice przepływem treści komuniko-
wania i elementów kultury. Współczesne media narzucają uniwersytetom 
konieczność podejmowania inicjatyw naukowych, organizacyjnych, tworze-
nia w przestrzeni społecznej i kulturowej rozwiązań teoretycznych i prak-
tycznych dotyczących komunikacji. Występują tu trzy płaszczyzny działań:
–  tworzenie nowych mediów,
–  przygotowanie i wykorzystanie już istniejących mediów,
–  przewidywanie zmian społecznych, kulturowych i technologicznych wy-

wołanych pojawieniem się nowych mediów.
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Wymaga to od uniwersytetów ciągłego intensyfikowania działań we 
wchłanianiu nowych mediów do procesu kształcenia i badań nad ich efek-
tywnością dydaktyczną. Jest to związane z koniecznością współbudowania 
przez uczelnie wyższe rynku medialnego, na przykład wspieranie rozwoju 
krajowej produkcji audiowizualnej dla realizowania celów zarówno kultu-
rowych (ochrona własnej tożsamości kulturowej), jak i gospodarczych (ros-
nący popyt na nowe media, zatrudnienie oraz obrót dziełami audiowizual-
nymi). Tworzone przez uniwersytety technologie komunikacyjne stwarzają 
warunki do powstawania gigantycznych zasobów wiedzy zawartych w bi-
bliotekach wirtualnych. To z kolei umożliwia rozwój prac nad książkami 
hipermedialnymi, mogącymi łączyć wiedzę w system podobny do łączenia 
klocków Lego. Efektem jest przyspieszenie procesów naukowych, zwiększe-
nie efektywności uczenia się, a także dostarczania społeczeństwu wiedzy 
popularnonaukowej. Budowanie takich zbiorów informacyjnych umoż-
liwia zrezygnowanie przynajmniej z części księgozbiorów umieszczonych 
w przestrzeniach uniwersyteckich. Media poprzez możliwości komunikacyj-
ne pozwalają utrzymać wiodącą rolę uczelni wyższych w kreowaniu wie-
dzy i jej dostarczaniu do społeczeństwa. Dziś ciągle brakuje w uczelniach 
wyższych sprzężonych ze sobą hipermedialnych struktur informacyjnych, 
funkcjonujących w przestrzeni wirtualnej. Powstałą lukę wypełniają portale 
gromadzące wiedzę, niekoniecznie opartą na nauce, skutecznie konkurują-
cą z ośrodkami uniwersyteckimi. W ten sposób budowany jest wypaczony 
obraz rzeczywistości naukowej.

Nowe media stopniowo odchodzą od roli przekaźnika informacji, stając 
się w społeczeństwie, pełnoprawnym uczestnikiem gry komunikacyjnej. Ta 
zmiana roli mediów ma doniosłe znaczenie dla współczesnych uniwersyte-
tów. Najlepiej zjawisko to uwidacznia się przy analizie materiałów eduka-
cyjnych funkcjonujących w przestrzeni wirtualnej. Kształcenie akademickie 
napotyka na trzy rodzaje problemów dobrze udokumentowanych w peda-
gogice medialnej. Są to: 
1. Odwzorowanie myśli naukowej w multimedialnym obrazie, która sta-

nowi reprezentację symboliczną wiedzy twórcy. Wyraża ona także jego 
tożsamość, na przykład poprzez awatary lub w postaciach bohaterów 
gier komputerowych. 

2. Ujęcie obrazu realnego i sztucznego prezentowanego w sieci. Budowany 
jest tu przekaz niejako istniejącego stanu rzeczywistego uchwyconego 
w teleobiektywie. 

3. Fizyczne połączenie człowieka z technologią informacyjno-komunika-
cyjną.
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Odwzorowanie myśli naukowej w multimedialnym obrazie

Dotychczas problem myśli naukowej odwzorowanej w multimedialnym 
obrazie, stanowiący reprezentację symboliczną wiedzy twórców, kumulu-
je w sobie szereg obszarów słabo rozpoznanych zarówno teoretycznie, jak 
i praktycznie. Niewielką dyskusję odnotowujemy w przestrzeni wykorzysta-
nia do procesu kształcenia gier komputerowych, a przecież pozwalają one 
wykorzystać procesy intelektualne do nabywania określonych kompetencji 
w przestrzeni kognitywnej. Tworzenie przez gry określonych sytuacji oraz 
działań symulacyjnych stwarza znaczne możliwości w przestrzeni dydakty-
ki uniwersyteckiej. Poglądowe materiały dydaktyczne oparte na symulacji 
mają duże znaczenie dla rozumienia prezentowanych zjawisk i procesów. 
Obecnie istnieją narzędzia informatyczne do tworzenia tego typu materia-
łów. Przeszkodą w urzeczywistnieniu zamysłu wprowadzenia do praktyki 
narzędzi technologii informacyjnej są małe umiejętności dydaktyczne wy-
kładowców wyższych uczelni oraz przyzwyczajenie do metod podających. 
Po części wynika to z powszechnie funkcjonującego przekonania, że metody 
te są proste w zastosowaniu. Innym czynnikiem mającym wpływ na małe 
wykorzystanie w procesie kształcenia nowych technologii informatycznych 
jest przekonanie o wyższości bezpośredniego kontaktu ze studentem. Po-
wielany pogląd w dużej mierze wynika z tradycji uniwersytetu i braku zro-
zumienia zmian zachodzących w społeczeństwach postindustrialnych. Sze-
rzej zagadnienie to omówię przy ukazaniu roli wiedzy kognitywistycznej 
w funkcjonowaniu uniwersytetu. 

W wielu czołowych uniwersytetach na świecie (np. Harvard) Second Life 
wykorzystywany jest do celów edukacyjnych. Dużym zainteresowaniem cie-
szy się wykorzystanie tej platformy do nauki języków obcych, matematyki, 
dokształcania nauczycieli i wielu innych obszarów uczenia się. Stanowi też 
dobre środowisko komunikacyjne, którego przykładem mogą być kawiaren-
ki studenckie umożliwiające wymianę poglądów, stanowisk czy idei.

Second Life jako środowisko internetowe symulujące realny świat stwa-
rza praktycznie nieograniczone możliwości jego wykorzystania w procesie 
kształcenia i badań naukowych nad zachowaniami społecznymi. Nie tylko 
pozwala symulować zjawiska i procesy społeczne, ale poprzez działania ko-
munikacyjne ułatwia nawiązywanie bliższych relacji na styku wykładow-
ca–student. Second Life staje się poligonem doświadczalnym badań pedago-
gicznych, socjologicznych i psychologicznych, ponieważ awatary tworzone 
przez graczy nie różnią się od ich zachowań w świecie rzeczywistym. Umoż-
liwia to testowanie różnych hipotez na dużej populacji przy niewielkich na-
kładach finansowych.
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Warto podkreślić coraz częstsze wykorzystywanie awatarów do stymulo-
wania aktywności studentów, między innymi obserwujemy to przy ich an-
gażowaniu do tworzenia treści kształcenia. W ten sposób powstająca wiedza 
nie jest celem samym w sobie. Znacznie ważniejszy jest tu sam proces jej 
tworzenia. Zaistniałe warunki pobudzają aktywność studentów, co zwiększa 
efektywność procesu kształcenia (Sener 2007). 

Second Life może być wykorzystany do gry inscenizacyjnej, na przykład 
poprzez odwzorowanie określonych scen zawartych w omawianej na zaję-
ciach literaturze oraz wykorzystanie przy tej okazji współczesnych postaci 
ze świata polityki, nauki i kultury.

Ujęcie obrazu realnego i sztucznego prezentowanego w sieci

Ujęcie obrazu realnego prezentowanego w Internecie ma wiele wymiarów, 
z których dwa mają zasadnicze znaczenie dla edukacji. Jednym jest dobór 
treści, drugim – układ jej prezentacji. Dobór treści od dawna jest przedmio-
tem analiz pedagogów, medioznawców, psychologów i specjalistów z wielu 
innych dziedzin. Jednym z ważnych kryteriów przyjmowanych przy doborze 
treści naukowej jest zawarty w niej sens. W świecie wirtualnym odbiór in-
formacji jest spłaszczony ze względu na ograniczoność przekazu kulturowe-
go wynikającego z nieodczytywania przez mózg człowieka wielu informa-
cji niewerbalnych. Osłabienie kontekstu kulturowego jest jedną z przyczyn 
błędnego zrozumienia sensu otrzymywanych wiadomości. Wpływa na to 
także zawężenie realnego świata przez obiektyw kamery oraz wprowadze-
nie elementów sztucznych, którch nie ma w rzeczywistości. Buduje to nie-
ograniczoną ilość sytuacji interpretacyjnych. W ten sposób nauczyciel otrzy-
muje do ręki ważne narzędzie do tworzenia procesu kształcenia. Ma ono 
istotne znaczenie dla efektów nauczania–uczenia się na poziomie wyższym. 
Należy jednak pamiętać, że o sukcesie edukacyjnym decyduje dobór i układ 
treści dokonany przez nauczyciela akademickiego. Jego dobra orientacja 
w wiedzy pozwala dokonywać trafnego wyboru informacji do prezentacji 
w mediach. Występuje tu jeszcze jeden problem, a mianowicie znajomość 
i umiejętności posługiwania się językiem mediów. Ponieważ jest on specy-
ficzny, wymaga dobrej znajomości posługiwania się obrazem i dźwiękiem. 
Należy pamiętać, że język komunikatów medialnych stanowi zbiór infor-
macji stworzonych przez człowieka i medium. Specyfika języka medialnego 
dodaje do przekazu nowe elementy, rozszerzając lub ograniczając wiado-
mości. Media są tu dostarczycielem informacji i jednocześnie uczestniczą 
w ich przetwarzaniu w mózgu studenta. Dlatego tak duże znaczenie ma 
samodzielność w interpretowaniu języka mediów, na przykład odróżnianie 
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prawdy od fałszu, faktów od opinii, czy też przetwarzanie informacji jako 
obrazu narracyjnego. 

Wzrost znaczenia komunikacji audiowizualnej online wymusza zmianę 
aktywności wielu obszarów mózgu. Mamy tu do czynienia z mieszaniną 
obrazu i dźwięku przy jednoczesnym lakonicznym, wyrywkowym, pozba-
wionym kontekstu kulturowego komunikacie, co wywołuje automatyczną 
reakcję mózgu w celu przystosowania się do nowej sytuacji.

Przytoczony wywód wskazuje na konieczność wprowadzenia do proce-
su kształcenia na poziomie wyższym wiedzy o mediach, ich możliwościach 
i ograniczeniach. Wynika to nie tylko z chęci uzyskania większych efektów 
kształcenia, ale przede wszystkim dostosowania dostarczanej przez nauczy-
ciela wiedzy do możliwości studenta. Należy pamiętać, że współczesny słu-
chacz wyższych studiów od dziecka jest zanurzony w świecie medialnym 
i ma do niego dostosowane różne operacje mózgowe. Ponieważ tradycyjny 
przekaz wiedzy na uniwersytecie stoi w sprzeczności z doświadczeniem stu-
denta, powstaje dysonans, w wyniku którego następuje osłabienie, a nawet 
zerwanie więzi komunikacyjnej pomiędzy nauczycielem i słuchaczem. 

Wnikając w głąb naszej świadomości, media budują mieszankę komuni-
kacji języka naturalnego i języka medialnego. Człowiek występując w dwóch 
wymiarach: fizycznym i wirtualnym, nakreśla nowy wymiar przestrzeni ko-
munikacyjnej. Media zawężają studentowi dopływ informacji, a jednocześnie 
dostarczają je poprzez obraz i tekst pisany specyficznym językiem. W związku 
z tym w przestrzeni nieświadomej i świadomej budowana jest nowa struktu-
ra informacyjna. W miejsce wielowymiarowej rzeczywistości powstaje szereg 
uproszczeń i kondensowanie informacji. Prosty i zwięzły przekaz naszpiko-
wany akronimami ma istotny wpływ na odkodowanie odbioru w przestrzeni 
emocjonalnej. Tworzony jest obraz rzeczywistości odmienny od tego, jaki 
pojawił się od czasów powstania homo sapiens.

Fizyczne połączenie człowieka z technologią informacyjno-
-komunikacyjną

Trzecia z form funkcjonowania wirtualnej rzeczywistości rozwinie się szerzej 
w przestrzeni edukacyjnej w najbliższym czasie. Z punktu widzenia uniwer-
sytetów jest to najciekawsza i jednocześnie najbardziej obiecująca przestrzeń 
edukacyjna. Fizyczne połączenie człowieka z technologią informacyjno-
-komunikacyjną, która obejmuje dwie formy: bezpośrednią i pośrednią.

Forma bezpośrednia opiera się na połączeniu fizycznego ciała i świa-
domości człowieka z komputerem i przestrzenią sieci. Najlepiej obrazują 
to eksperymenty prowadzone przez Kevina Warwicka. W 1998 roku chi-
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rurgicznie wszczepiono mu w rękę mikrochip z modułem RFID (Radio-Fre-
quency Identification), który umożliwiał radiową komunikację z urządzenia-
mi w obrębie uniwersytetu. Pierwsze eksperymenty miały bardziej charakter 
widowiskowy aniżeli praktyczny, na przykład podczas przechodzenia kory-
tarzem Warwick był witany przez komputery, a światła na korytarzu włą-
czały się i wyłączały automatycznie. Eksperymenty te przypominały zabawę 
z gadżetami. W roku 2002 Warwickowi wszczepiono kolejny, znacznie bar-
dziej skomplikowany implant (100 elektrod), połączony z systemem nerwo-
wym za pomocą igieł wbitych pomiędzy włókna nerwu pośrodkowego palca 
dłoni. Pozwalało to wydawać polecenia maszynom wyłącznie za pomocą 
mózgu oraz przyjmować bodźce, na przykład od żony wyposażonej w po-
dobny chip. Wystąpiło w tym przypadku połączenie systemów nerwowych, 
a nie tylko ludzkich ciał. Gdy żona podnosiła rękę, Warwick wiedział o tym. 
Jest to rodzaj radiotelegrafii – systemy nerwowe sprzężone z komputerem 
komunikowały się ze sobą. Wystające z ręki kable pozwalały na podłączenie 
się do Internetu i komputera. Wykorzystano to odkrycie do sterowania na 
duże odległości sztuczną ręką (5,5 tys. km). Przytoczony przykład ukazuje 
szybko rosnące możliwości bezpośredniego połączenia technologii krzemo-
wej z człowiekiem (Siemieniecki 2012: 11–31).

Forma pośrednia polega na sprzężeniu mózgu człowieka z kompute-
rem poprzez na przykład czepki z czujnikami. Początkowo były to progra-
my umożliwiające przesuwanie kursora na ekranie komputera za pomocą 
myśli. Obecnie wykorzystuje się programy komputerowe do doskonalenia 
różnych umiejętności, przykładowo w sporcie do uzyskania lepszych wyni-
ków. Przykładem może być określenie przez program momentu najwyższej 
koncentracji mózgu zawodnika i wystrzelenie przez niego strzały z łuku. 
Do określenia tego momentu służy wiedza o wpływie fal mózgowych alfa 
i teta na koncentrację. Przykładem wykorzystania formy pośredniej jest za-
stosowanie jej przez początkujących łuczników, którzy po krótkim treningu 
uzyskują nie gorsze wyniki od mistrzów. Komputer podpowiadał, w którym 
momencie należy wystrzelić strzałę z łuku. Następowało to, gdy pojawiały 
się najlepsze parametry fal mózgowych alfa i teta.

Zaprezentowany przykład ukazuje potencjał, jaki tkwi w połączeniu sy-
stemu komputerowego z pracą mózgu dla przyspieszenia procesu uczenia 
się. Należy oczekiwać, że w uczelniach wyższych spowoduje to rewolucyjne 
zmiany w efektywności kształcenia. Pojawią się nowe technologie eduka-
cyjne, które będą miały istotny wpływ na organizację i funkcjonowanie uni-
wersytetów.
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Postęp w obszarze wiedzy o uczeniu się 
(szczególnie kognitywistycznej)

We współczesnych uniwersytetach systematycznie rośnie znaczenie posia-
danych przez nauczycieli akademickich umiejętności nauczania. Powoduje 
to konieczność podnoszenia dydaktyki na coraz wyższy poziom. Przekaz 
wiedzy na uniwersytetach staje się tak samo ważny, jak badania rozsze-
rzające horyzonty wiedzy. Nauczyciel akademicki będzie musiał posiadać 
traktowaną równorzędnie wiedzę merytoryczną i dydaktyczną. Sprzyja 
temu coraz większa wiedza o procesach uczenia człowieka. Neurodydak-
tyka i neurowychowanie tworzą nowe perspektywy dla technologii eduka-
cyjnych. Obecnie zmiany form i metod kształcenia w uczelniach wyższych 
odbywają się bardzo szybko. W najbliższym czasie należy oczekiwać wręcz 
rewolucyjnych przemian spowodowanych działaniem studentów. O wybo-
rze przez nich kierunku kształcenia decydować będzie nie tylko dostarczana 
im dobrze ustrukturyzowana wiedza, ale także nabywane w trakcie studiów 
umiejętności, szczególnie twórcze i innowacyjne.

Osobnym problemem dla uniwersytetów staje się czas przeznaczany na 
naukę. Występuje tu tendencja ograniczania czasu uczenia się przy jednoczes-
nym wzroście efektów kształcenia. Wzrost wiedzy kognitywistycznej o prze-
twarzaniu przez człowieka informacji otwiera coraz szerzej przestrzeń do 
zmian w organizacji, doborze i układzie programów kształcenia. Akademicki 
system kształcenia ewoluuje w kierunku hybrydowości edukacji. Nauczanie 
na odległość staje się trwałym elementem procesu dydaktycznego, a komuni-
kacja nauczyciel–student z pomocą nowych technologii informacyjnych staje 
się trwałym elementem wymiany informacji. Stanowi też ważny element roz-
szerzający dyskusję akademicką, umożliwia przepływ myśli, poglądów i sta-
nowisk. Wyniki badań kognitywistycznych otwierają szeroką perspektywę 
zmian w procesie edukacyjnym uniwersytetów. Zaliczyć do nich należy:
 – odejście od edukacji masowej do edukacji zindywidualizowanej;
 – ograniczenie edukacji formalnej przy jednoczesnym wzroście udziału 

samoedukacji wspartej wyrafinowanymi technologiami informacyjnymi 
i wiedzą neurodydaktyczną;

 – zmniejszanie zakresu edukacji zamkniętej w cyklu uniwersyteckim do 
edukacji przez całe życie z udziałem uniwersytetu; 

 – stopniowa rezygnacja z modelu uniwersytetu przekazującego wiedzę na 
rzecz uniwersytetu jako miejsca poszukiwania, przetwarzania i tworze-
nia nowej wiedzy;

 – w miejsce kształcenia nauczycieli przedmiotów akademickich przygoto-
wanie ekspertów do spraw uczenia się;
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 – odejście od kształcenia w systemie przedmiotowym do kształcenia kom-
petencji;

 – rezygnacja z zarządzania hierarchicznego i wprowadzenie w to miejsce 
kierowania zespołowego.
Zarządzanie zespołowe wymaga głębokich reform formalnych (prawnych) 

oraz organizacji w sferze nauki i dydaktyki. Dlatego realna możliwość zmian 
wymaga dłuższego czasu. Ten uniwersytet, który dokona szybciej reorganiza-
cji, będzie plasował się wyżej w światowym rankingu uczelni wyższych.

Osobnym problemem dla dobrej kondycji kształcenia na uniwersyte-
tach jest zagospodarowanie rosnącej na świecie w tempie geometrycznym 
wiedzy naukowej. Badania kognitywistyczne wskazują na trzy zasadnicze 
płaszczyzny działań:
 – tworzenie hipermedialnych baz informacyjnych, w których wiedza jest 

strukturyzowana według zasad wyprowadzonych z funkcjonowania 
mózgu;

 – gromadzenie informacji o przebiegu studiów służących analizom i uła-
twiającym administrowanie systemem;

 – dostarczanie wiedzy studentom na podstawie wiedzy z zakresu neuro-
nauk. Inaczej mówiąc, przebieg procesu kształcenia ma być zgodny 
z możliwościami biologicznymi studentów. 
Budowa i wykorzystanie baz informacyjnych obejmuje przede wszystkim 

dostępność zasobów. Wymaga to przeniesienia wszelkich publikacji w świat 
wirtualny. Tylko w ten sposób można poszerzyć dostępność publikacji zale-
canych przez wykładowców. Jednocześnie stwarza to warunki do wykorzy-
stania przez studentów nowoczesnych narzędzi komunikowania. 

Ponieważ przyrost wiedzy ma charakter postępu geometrycznego, 
ogromną rolę w nauczaniu odgrywa struktura wiedzy. Wymaga ona, z jed-
nej strony, różnego typu przedsięwzięć na poziomie dostarczyciela tej wie-
dzy, na przykład biblioteka, z drugiej – działań nauczycieli mających na celu 
dostarczenie studentom siatki najważniejszych tez, pojęć, zasad ważnych 
dla uchwycenia węzłowych obszarów wiedzy i nabycia umiejętności prze-
widzianych programem kształcenia. 

Gromadzenie informacji o studencie obecnie obejmuje parę danych per-
sonalnych oraz wyniki końcowe z poszczególnych przedmiotów. Są one 
podstawą do zaliczenia roku i studiów. Brak jest danych dotyczących różne-
go typu kompetencji, jakie uczący się nabywa w trakcie realizacji programu 
kształcenia. Obecnie wiedza z zakresu neurodydaktyki umożliwia określenie 
możliwości i ograniczeń w zakresie kompetencji studenta. Ma to duże zna-
czenie dla wydobycia uzdolnień, stworzenia warunków do określenia włas-
nej drogi rozwoju w trakcie studiów. Pozwala to bardziej efektywnie wyko-
rzystać czas nauki na uniwersytecie. Ważną rolę w tym procesie odgrywa 
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diagnoza. W dobrym procesie kształcenia powinna obejmować określenie 
stanu wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu oraz posiadane predyspo-
zycje intelektualne. Pozwala to dostosować proces kształcenia do indywidu-
alnych możliwości studenta. 

Wspominałem już o zjawisku przeładowania wiadomościami programów 
kształcenia. Warto zwrócić uwagę na występującą tu złożoność. Poważnym 
problemem jest optymalizacja przekazu wyrażonego w sposób prosty lub 
złożony, na przykład roztropne używanie języka naukowego, który jest 
często bardzo hermetyczny. Informacje proste, prezentowane skrótowo, 
nierzadko niskiej jakości, są lepiej odbierane przez większość studentów. 
Przyczyną są dwa zjawiska. Jedno dotyczy przeładowania mózgu informa-
cją. Pogłębiający się dysonans pomiędzy możliwościami naszego mózgu 
a ilością wytwarzanych przez ludzkość informacji powoduje wiele zacho-
wań obronnych wśród uczących się, na przykład pobieżność w przeglądaniu 
publikacji, co ma daleko idące skutki dla procesu kształcenia. Drugie zjawi-
sko związane jest z dostosowaniem mózgu do odbioru informacji z mediów. 
Przeładowanie informacją jest zjawiskiem powszechnie znanym i dlatego 
nie będę szerzej rozwijał tego wątku. Z kolei dostosowanie mózgu do środo-
wiska wymaga krótkiego komentarza. We współczesnym świecie dziecko od 
urodzenia jest bombardowane informacją medialną. Jest to telewizja, a na-
stępnie Internet. W efekcie mózg dostosowuje się do wymogów środowiska. 
Ponieważ język mediów poprzez swoją specyfikę poszerza przestrzeń odbio-
ru informacji, tworzy nowe środowisko społeczne. Maturzysta przychodzący 
na studia jest ukształtowany do funkcjonowania w przestrzeni medialnej. 
Niesie ze sobą bagaż doświadczeń z mediami. Wywołuje to określone za-
chowanie, wiążące się z preferowaniem krótkich, skrótowo potraktowanych 
komunikatów medialnych. Wychodząc naprzeciw ukształtowanym przez 
środowisko medialne zachowaniom studentów wielu wykładowców przyj-
muje ich sposób funkcjonowania. W efekcie informacje prezentowane są 
w formie przetworzonej papki, obniża się ich wartość spychając na studenta 
obowiązek dochodzenia do istoty rzeczy.

Wiedza naukowa jest coraz częściej prezentowana w postaci skrótów my-
ślowych dających duże pole do błędnego rozumienia stawianych tez. W re-
zultacie jedyną instytucją przygotowującą uczniów do obcowania z zalewem 
informacji pozostaje szkoła. Wystarczy przejrzeć portale zawierające wiedzę 
naukową, aby przekonać się, że wiedzę wysokiej jakości odbiera garstka od-
biorców. Jeżeli natomiast wiedza ta zostanie odpowiednio przetworzona, 
często bardzo spłycona, może być odbierana przez liczną widownię medial-
ną. Na wykład akademicki przychodzi coraz mniej studentów, wolą przeglą-
dać jego treść w postaci tez umieszczonych na slajdach programów prezen-
tacyjnych. Coraz większą popularnością cieszą się wykłady umieszczane na 
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różnych portalach edukacyjnych i naukowych, na przykład: Ted.com, który 
zawiera maksymalnie 20-minutowe wykłady akademickie, zamiast tradycyj-
nych 90-minutowych. Skrócenie czasu wykładu powoduje znaczne uogól-
nienie tez w nim zawartych oraz ogranicza możliwość pojmowania różnych 
istotnych zawiłości przy omawianiu problemów. W ten sposób tworzy się 
powierzchowny obraz wiedzy naukowej. Ograniczenie czasu wykładu wyni-
ka z możliwości percepcyjnych uczących się. Wykładowca chcąc podtrzymać 
uwagę odbiorców informacji z medium, podaje wiedzę w skrócie, tworząc 
swego rodzaju „pigułkę wiadomości”. W ten sposób w Internecie standardem 
stają się spłycone wykłady. Podobne zjawisko występuje w przypadku inne-
go medium – książki. Jeżeli książka liczy powyżej 200–250 stron, niewielu 
studentów ją czyta. Prowadzone przeze mnie badania nad czytelnictwem 
książek naukowych przez studentów wskazują, że występuje następująca za-
leżność: wzrost liczby stron od poziomu około 220 powoduje proporcjonal-
nie zmniejszenie liczby czytelników (Siemieniecki 2013).

Podsumowanie

Przedstawione w skrócie problemy, przed jakimi staje współczesny uniwer-
sytet korzystający coraz bardziej z przestrzeni medialnej, ukazują złożoność 
występujących barier i ograniczeń. Wskazują także na konieczność odejścia 
od dotychczasowego tradycyjnego myślenia o samym uniwersytecie i jego 
funkcjach. Nowe rozwiązania wymagają większego związku z nowymi 
mediami. Niemożliwe jest omijanie komunikacji medialnej w przestrzeni 
uczelni wyższej. Istnieje potrzeba zbudowania od podstaw całego systemu. 
Dotychczasowe wysiłki, polegające na zmianach kosmetycznych reorganizu-
jących system kształcenia, nie przynoszą oczekiwanych zmian. Pożądane są 
radykalne zmiany, w przeciwnym bowiem razie rozchodzić się będą drogi 
pomiędzy oczekiwaniami społecznymi a efektami działań uniwersytetów.
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