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WIEDZA INFORMATYCZNA, 
ALBO JAK UCZĄ SIĘ PRACOWNICY UCZELNI

Techniki komputerowe są obecnie niezbywalnym elementem pracy biurowej, zarów-
no w fi rmach, jak i na wszystkich wydziałach i specjalnościach uczelni. Umiejętności 
komputerowe przekładają się wprost na efektywność pracy, a w dużej mierze na sa-
mopoczucie pracowników. Czy obszar działań o tak dużym znaczeniu organizacyj-
nym znajduje należyte odzwierciedlenie w kształceniu pracowników?

Cel badań

Głównym celem było porównanie podstawowych umiejętności informatycznych 
pracowników fi rm działających na wolnym rynku i pracowników uczelni, gdzie wy-
dajność i koszty pracy nie są dokładnie określane. Ponieważ odniesieniem są fi r-
my dobrze prosperujące, przypuszczaliśmy, że niwelując szkoleniami ewentualne 
niekorzystne różnice, możemy wpłynąć na efektywność pracy biurowej na uczelni. 
Ponieważ praca biurowa nie jest obecnie wyłącznie domeną pracowników admini-
stracji, ale pochłania mnóstwo czasu pracowników naukowo-dydatktycznych, wnio-
ski mogłyby mieć duże znaczenie praktyczne.

Metodologia

Nasze uwagi bazują głównie na obserwacjach, rozmowach z pracownikami poszcze-
gólnych wydziałów, dokumentacji działań natury serwisowej oraz ankiet czy roz-
mów przedszkoleniowych. Nie prowadziliśmy szczegółowych badań ankietowych 
ponieważ nasza praca ma częściowo charakter monitorowania tych zagadnień, a od-
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powiedzi w ankietach mają w dużej mierze charakter uznaniowy. Ponieważ skupi-
liśmy się na podstawowych umiejętnościach praktycznych, mogliśmy pokusić się 
o porównanie w pewnym zakresie umiejętności pracowników uczelni z umiejętno-
ściami pracowników innych fi rm. Tabela 1 zawiera opis analizowanych grup umie-
jętności oraz punktację. Zestawienie takie wybrano z następujących powodów:

1. Umiejętności te są istotne z punktu widzenia efektywności pracy.
2. Taka kategoryzacja pozwala na szybkie określenie poziomu umiejętności.
3. Zestaw umiejętności buduje obraz świadomości informatycznej, co dla osób 

pracujących w zespołach typu Help Desk ma znaczenie podstawowe.

T a b e l a  1. Grupy umiejętności i punktacje z rozbiciem na podpunkty

Grupa umiejętności Punktacja maksymalna

1. Umiejętność edycji tekstu
a) świadome nadawanie nazwy i wybieranie miejsca zapisu dokumentu
b) podstawowe operacje formatowania
c) umiejętność korzystania z gotowych szablonów i stylów formatowania
d) umiejętność zmiany stylów i układu strony

25
25
25
25

2. Umiejętność korzystania z poczty elektronicznej
a) znajomość podstawowych danych służbowego konta pocztowego
b) podstawowa umiejętność redagowania wiadomości
c) umiejętność korzystania z załączników
d) świadomość zagrożeń 

25
25
25
25

3. Umiejętność korzystania z przeglądarki i aplikacji webowych
a) świadomość metody podłączenia do sieci lokalnej
b) umiejętność korzystania z wyszukiwarek
c) wiedza o stronach fi rmowych
d) świadomość zagrożeń

25
25
25
25

Wymienione w tabeli 1 umiejętności wydają się niezbędne w typowej pracy za-
równo pracowników uczelni, jak i biur różnego rodzaju fi rm. Z punktu widzenia 
informatycznego sprowadzają się do obsługi programów biurowych (głównie MS 
Offi ce), przeglądarki internetowej oraz z jej poziomu – obsługi poczty internetowej. 
Pominęliśmy zupełnie kwestie oprogramowania specjalistycznego, ponieważ bar-
dzo trudno byłoby znaleźć obszar porównań.

Oczywiście w codziennej pracy na uczelni niezbędne są również umiejętności 
obsługi elektronicznych systemów zarządzania uczelnią, bez których uczelnia obec-
nie nie może funkcjonować. Są to przede wszystkim:

1. Uniwersytecki System Obsługi Studentów USOS1.
2. System Zarządzania Zintegrowanego SAP2.

1  Zob.: http://www.usos.uj.edu.pl/.
2  Zob.: http://www.sapiens.uj.edu.pl/index.php.
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3. Elektroniczny System Rejestracji Kandydatów ERK.
4. Uniwersytecki system poczty elektronicznej.
5. Portal Uniwersytecki, który wychodzi z fazy projektu.
Z naszego, uproszczonego na potrzeby analizy, punktu widzenia sprowadza się 

to do świadomego posługiwania się przeglądarką webową, a szczególnie świadomo-
ści zagrożeń z tym związanych. Podobnie zresztą w każdej z fi rm istnieją systemy 
oprogramowania służące specyfi cznym celom biznesowym. 

Przebieg badań

Z uwagi na to, że jeden z autorów prowadził szkolenia dla różnego rodzaju fi rm, 
zwyczajowo przeprowadzana była ankieta oceniająca umiejętności przed i po szko-
leniu, a w niektórych fi rmach po upływie pewnego czasu od szkolenia, aby okre-
ślić trwałość umiejętności. Ponadto obaj autorzy pracują jako informatycy na uczel-
ni i często pomagają przy różnego rodzaju problemach komputerowych. Stąd zakres 
obserwacji jest bardzo obszerny; głównym problemem było wybranie obszaru, któ-
ry byłby wspólny dla fi rm i uczelni. W fi rmach uczestnikami tych szkoleń były za-
równo osoby na stanowiskach kierowniczych (np. szefowie projektów, dyrektorzy), 
jak i sekretarki. Wszystkie osoby miały wykształcenie wyższe, na ogół technicz-
ne. Jeżeli idzie o uczelnię, to sporo wyników pochodzi od pracowników pełniących 
różne funkcje administracyjne, ale część z nich ma tytuł naukowy lub tytuł dokto-
ra habilitowanego.

Wyniki badań

Prezentowane dane pochodzą z różnych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz fi rm. W sumie w zestawieniu wykorzystano dane z 4 fi rm/oddziałów (22 oso-
by) oraz 5 jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego (17 osób). W tabeli 2 podano 
uśrednione wyniki. Należy się tu wyjaśnienie, w jaki sposób dokonano uśrednie-
nia. Otóż np. w podgrupie Podstawowe operacje formatowania braliśmy pod uwagę 
m.in. umiejętność posługiwania się pozycjami tabulacyjnymi. Jeżeli średnia wska-
zywała na świadome posługiwanie się tabulacjami, wpisywaliśmy „5” (nawet jeżeli 
nie była to umiejętność odruchowa), jeżeli pozycje tabulacyjne z niczym praktycz-
nym się nie kojarzyły, wpisywaliśmy „0”. Ważniejsza dla nas była bowiem globalna 
ocena umiejętności, aniżeli różnicowanie poziomów konkretnej umiejętności.
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T a b e l a  2. Średnia punktacja z badanych jednostek

Grupa umiejętności Firmy UJ

1. Umiejętność edycji tekstu
a) świadome nadawanie nazwy i wybieranie miejsca zapisu dokumentu
b) podstawowe operacje formatowania
c) umiejętność korzystania z gotowych szablonów i stylów formatowania
d) umiejętność zmiany stylów i układu strony

20
15
20
5

15
15
10
10

2. Umiejętność korzystania z poczty elektronicznej
a) znajomość podstawowych danych służbowego konta pocztowego
b) podstawowa umiejętność redagowania wiadomości
c) umiejętność korzystania z załączników
d) świadomość zagrożeń 

25
25
25
25

20
25
25
15

3. Umiejętność korzystania z przeglądarki i aplikacji webowych
a) świadomość metody podłączenia do sieci lokalnej
b) umiejętność korzystania z wyszukiwarek
c) wiedza o stronach fi rmowych
d) świadomość zagrożeń

5
15
25
25

5
25
10
15

Analiza wyników

Ponieważ nikt z ankietowanych pracowników uczelni nie uczestniczył w żadnym 
szkoleniu dotyczącym pakietów biurowych, różnica w ogólnej punktacji (190 pkt 
uczelnia) oraz (230 pkt fi rmy zewnętrzne) wskazuje, że szkolenia przynoszą mie-
rzalny efekt. Większa swoboda w posługiwaniu się przeglądarkami pracowników 
uczelni wynika zapewne z faktu, że mają oni szeroki dostęp do Internetu, inaczej 
jest natomiast w fi rmach, gdzie dostęp do sieci często jest limitowany czy fi ltrowany. 
Część wyników wskazuje jednak na to, że tak naprawdę obserwujemy różnicę nie 
w umiejętnościach pracowników, ale w organizacji pracy. Przeprowadzona analiza 
pozwala sformułować następujące uwagi:

1. W odniesieniu do świadomego nadawania nazwy i wybierania miejsca zapi-
su dokumentu – wyższa punktacja w fi rmach wskazuje, naszym zdaniem, na 
istniejące mechanizmy automatycznego składowania danych (backup), stąd 
większa świadomość miejsca i sposobu zapisu (unikanie polskich znaków 
diakrytycznych w nazwach plików). Uczelnie natomiast często nie mają żad-
nej ogólnej metody zabezpieczania dokumentacji biurowej, dlatego pracow-
nicy nie przykładają do tego należytej wagi.

2. Niższy poziom umiejętności korzystania z gotowych szablonów i stylów for-
matowania przy jednoczesnej większej świadomości budowania stylów nie 
jest naszym zdaniem niespójnością. Świadczy o tym, że na uczelni nie ma 
gotowych szablonów dla wielu dokumentów i pracownicy próbują radzić so-
bie sami.

Janusz Bielec, Wiesław Bracha
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3. Nieco niepokojąca jest naszym zdaniem niska świadomość zagrożeń i nikła 
wiedza o stronach fi rmowych. Konsekwencje tego są dosyć znaczące: pra-
cownikom trudno przekazać informacje o zagrożeniach, bazując na doku-
mentacji umieszczonej na stronach, co zmusza informatyków do wysyłania 
informacji pocztą do wszystkich. Dla wielu pracowników jest to forma spa-
mu, a biorąc pod uwagę rozliczne przekierowania na zewnętrzne serwery 
pocztowe, zwiększa to szansę uznania naszego centralnego serwisu poczto-
wego za spamujący.

Uwagi ogólne i propozycje

W obrębie Działu Technologii Informacyjnych, pomijając Sekcję Teleinformatyczną 
luźniej związaną z naszym obszarem, funkcjonują następujące sekcje i zespoły:

1. Sekcja Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów. System informatycz-
ny USOS przeznaczony jest do kompleksowej obsługi studiów, studentów, 
doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników nauko-
wo-dydaktycznych. DTI zapewnia szkolenia z obsługi systemu oraz uzy-
skanie bezpiecznego dostępu do USOS3 dla studentów i pracowników. Do 
współpracy z zespołem USOS powołani zostali koordynatorzy wydziałowi, 
do zadań których między innymi należy organizowanie w jednostce szkoleń 
dla studentów i pracowników z zakresu USOS i związanych z nim serwisów 
internetowych UsosWeb4. Wsparcie można uzyskać również telefonicznie.

2. Sekcja Wdrożenia Systemu Zintegrowanego „SAP” obejmująca swym 
działaniem zarządzanie fi nansami całej uczelni we wszystkich działach:
a) fi nanse i księgowość,
b) rachunkowość budżetowa,
c) środki pieniężne,
d) środki trwałe,
e) controling,
f) gospodarka materiałowa,
g) sprzedaż i dystrybucja,
h) badania naukowe,
i) kadry,
j) płace.

Wsparcie i informacje dla każdego działania uprawnieni pracownicy uzyskują w po-
staci instrukcji stanowiskowych za pośrednictwem strony internetowej Sapiens5 albo 
zdalnie po zgłoszeniu telefonicznym. Sekcja prowadzi także tematyczne szkolenia.

3  Zob.: http://www.usos.uj.edu.pl/docs/BezpiecznyDostepDoUSOS.pdf.
4  Zob.: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/local.
5  Zob.: http://www.sapiens.uj.edu.pl/index.php.
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3. Zespół Systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów „ERK”, do za-
dań którego należy:
a) przygotowywanie systemu ERK zgodnie z otrzymywanymi danymi,
b) w zakresie ustalania funkcjonalności systemu współpracy z jednostkami 

UJ biorącymi udział w organizacji i przeprowadzeniu rekrutacji,
c) wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie budowy systemu,
d) stałe zarządzanie konfi guracją systemu,
e) bieżąca aktualizacja dokumentacji systemu.
Problemy rozwiązują koordynatorzy wydziałowi oraz telefonicznie pracow-
nicy zespołu.

4. Zespół Portalu Uniwersyteckiego6 – nowo powstały. Do jego zadań należy 
utrzymanie portalu, czyli:
a) administrowanie infrastrukturą portalu, 
b) planowanie i rozwój portalu, 
c) nadzór nad integracją z portalem innych systemów informatycznych, 
d) rozwój aplikacji i portletów, 
e) wprowadzenie i szerokie udostępnianie nowych mediów, 
f) tworzenie i monitorowanie polityki bezpieczeństwa dla portalu, 
g) zarządzanie użytkownikami i społecznościami oraz systemem ról i upraw-

nień w systemie.
5. Sekcja Usług Sieciowo-Serwerowych zabezpieczająca podstawowe usługi 

sieciowo-serwerowe niezbędne do przepływu informacji pomiędzy wszyst-
kimi jednostkami i sekcjami UJ przez:
a) konfi gurację i przyłączanie serwerów do sieci UJ,
b) zakładanie i konfi gurację kont pocztowych,
c) umożliwienie bezprzewodowego dostępu do sieci Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego,
d) dostęp do połączeń via Extranet z siecią Uniwersytetu Jagiellońskiego,
e) przygotowywanie zaleceń dla użytkowników komputerów PC dotyczą-

cych bezpieczeństwa informacji.
W strukturze tej nieformalnie znajdują się informatycy poszczególnych wy-

działów czy samodzielnych instytutów. W praktyce do obowiązków pracowników 
Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych należy możliwie bezproblemowa współpraca 
z lokalnymi informatykami i administratorami sieci lokalnej.

Obok tej struktury informatycznej, służącej utrzymaniu organizacji, funkcjonu-
je także Centrum Zdalnego Nauczania, utrzymujące platformę zdalnego nauczania, 
z której mogą korzystać pracownicy i studenci uczelni.

Szkolenia w uczelni obejmują na ogół jedynie zespoły, w których wprowadza się 
nowe rozwiązania, jak np. USOS czy SAP, natomiast nie obejmują doskonalenia na-
rzędzi pracy biurowej.

W strukturze tej nie ma zespołu ani sekcji zajmującej się szkoleniami pracow-
ników. Pakiety biurowe, poczta, dostęp do sieci, tworzenie kopii bezpieczeństwa, 

6  Zob.: http://www.uj.edu.pl/BIP/GetdBIP/zarz_53_2009.pdf?dok=1462&exp=56.

Janusz Bielec, Wiesław Bracha
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narzędzia organizacji pracy – ten fragment pozostawiony jest samokształceniu. 
Ponieważ ciągle wzrasta obciążenie pracą biurową, prawie wszyscy pracownicy ad-
ministracji wskazują, że wzrost wymagań nie jest poparty żadnymi szkoleniami. 

Ankietowane fi rmy także nie miały własnego działu ogólnych szkoleń informa-
tycznych. Te, w których ruch kadrowy jest bardzo duży, miały podpisane umowy 
z zewnętrznymi fi rmami szkoleniowymi. W umowach tych dosyć precyzyjnie opi-
sano zakres szkolenia i umiejętności, na które trzeba zwrócić uwagę. Pozostałe fi r-
my rekrutowały pracowników na szkolenia na różnych zasadach, zwykle decydował 
o tym bezpośredni przełożony. 

Jeżeli przy porównaniu wzięlibyśmy pod uwagę staż pracy, to niewielki ruch 
kadrowy na Uniwersytecie Jagiellońskim wskazuje na to, że po stronie uczelni mie-
liśmy do czynienia z doświadczonymi pracownikami, a w fi rmach niekiedy z oso-
bami świeżo zatrudnionymi. To jeszcze mocniej podkreśla celowość wprowadzenia 
systemu szkoleń komputerowych. Nie musiałyby to być złożone szkolenia, raczej 
krótkie, jednodniowe zajęcia poświęcone konkretnemu aspektowi pracy biurowej. 
Takie szkolenia pod ogólnym hasłem „efektywności w pracy biurowej”, dotyczące 
np. umiejętności korzystania z fi rmowych szablonów, korzystania ze stylów forma-
towania, szybkiego importowania danych etc., odbywające się cyklicznie, umoż-
liwiłyby pracownikom doskonalenie konkretnych umiejętności. Oczywiście wy-
magałoby to dokładnego określenia tematu poszczególnych zajęć, aby każdy mógł 
świadomie wybrać to, co jest mu najbardziej potrzebne. Przy ciągłym zwiększaniu 
obciążenia pracą biurową zarówno pracowników administracji, jak i pracowników 
naukowych (granty, raporty etc.) mogłoby to przynieść realne korzyści. Na rynku 
szkoleń informatycznych praktycznie nie ma takiej oferty, więc trzeba byłoby stwo-
rzyć własny zespół szkoleniowy.

W 1994 roku został ogłoszony Raport Bangemanna Europe and the Global 
Information Society: Recommendations to the European Council. W raporcie przed-
stawiono wizję zmian społecznych spowodowanych gwałtownym rozwojem techno-
logii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Zmiany te są porównywane do rewolu-
cji przemysłowej. Społeczeństwo przechodzi do etapu rozwoju, w którym informacja 
staje się podstawowym dobrem decydującym o dalszym rozwoju. Od umiejętności 
przetwarzania i wykorzystywania informacji zależeć będzie dobrobyt społeczeństwa. 

Uniwersytet rozbudowuje system zarządzania, ale naszym zdaniem w tych za-
biegach zapomniano o pracownikach. Pracownik, który nie rozwija swoich umiejęt-
ności, nie potrafi  wykorzystać rozbudowywanego systemu informatycznego. W ta-
kiej sytuacji ta rozbudowa systemu informatycznego, często bardzo kosztowna, nie 
przynosi spodziewanych praktycznych efektów.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych badań twierdzimy, że zasadne jest utworzenie na 
Uniwersytecie Jagiellońskim zespołu prowadzącego wewnętrzne szkolenia kompu-
terowe. Nawet dwuosobowy, fachowy zespół, mając do dyspozycji salę przygotowa-
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ną dla kilkunastu uczestników mógłby w sposób istotny poprawić komfort i wydaj-
ność pracy biurowej na uczelni. Naszym zdaniem uczelnia potencjalnie dysponuje 
zarówno odpowiednio przygotowanym personelem, jak i możliwością wygospoda-
rowania odpowiednio przygotowanej sali.
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