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Wi�kszo�	 nauczycieli traci czas na zadawanie pyta�, 

które maj� ujawni	 to, czego ucze� nie umie,  

podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia  

stara si� za pomoc� pyta� ujawni	 to, co ucze� umie  

lub czego jest zdolny si� nauczy	.

Albert Einstein 

Zarz�dzanie nauk� studentów przez nauczycieli  

akademickich 

Jedn
 z wa�niejszych umiej�tno�ci nauczyciela w osi
gni�ciu pozytywnych 

rezultatów dydaktycznych i wychowawczych jest zarz
dzanie czasem. „Tak 

naprawd� nie mo�emy zarz
dza� czasem, ale mo�emy zarz
dza� sob
 w taki 

sposób, aby skutecznie osi
gn
� po�
dane cele” [Talar 2003: 102]. Nauczyciele, 

którzy potrafi
 dobrze wykorzysta� czas, działaj
 efektywniej i osi
gaj
 w swo-

ich poczynaniach lepsze rezultaty. Czas jest wa�nym zasobem ka�dego człowie-

ka. Analiza czasu, jaki mamy do dyspozycji, oraz zada�, które musimy wyko-

na�, mo�e pomóc w wyborze najbardziej efektywnych metod jego wykorzysta-

nia w procesie dydaktycznym. Wła�ciwa gospodarka czasem zaczyna si� od 

sprecyzowania celów i ustalenia priorytetów. Najwi�cej czasu mo�na zaoszcz�-

dzi�, rezygnuj
c z pewnych czynno�ci. Produktywno�� człowieka mo�na  

pozna�, mi�dzy innymi, po tym, jakich czynno�ci zdecydował si� on nie wyko-

nywa�. Szybkie i stanowcze podejmowanie decyzji mo�e zaoszcz�dzi� wiele 

czasu. Wa�niejsze od wszystkich trików i technik gospodarowania czasem jest 

„higiena psychiczna”. Nauczyciele „z powołania” wiedz
 lepiej, co jest wa�ne  

w nauczaniu ni� „nauczyciele technokraci”. Nieprzyjemne sprawy lepiej zała-

twia� w pierwszej kolejno�ci. Nie wszystko musimy robi� sami. Cz��� zada�

mo�na przekaza� uczniom, studentom. Ka�da chwila ma swoj
 warto��, dlatego 

nale�y stara� si� dobrze wykorzysta� ka�dy moment (na nauk�, prac�, rado��, 

refleksje, zabaw�, wypoczynek). Nie mo�na dopu�ci� do tego, by czas był trwo-

niony. Kto pozwoli, aby sprawy pilne zawładn�ły jego �yciem, cz�sto nie daje 

rady zaj
� si� tym, co jest naprawd� wa�ne. Dzisiaj nauczyciel akademicki nie 

ma czasu na „dydaktyk�”. Musi jednak wypełnia� standardy jako�ci kształcenia, 

które tak naprawd� nie dotycz
 studenta tylko biurokracji. „Chyba wyjd� na 

ostatniego komunist�, za PRL-u czułem si� absolutnie wolny i pod wieloma 
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wzgl�dami pracowało mi si� lepiej ni� teraz. Szedłem pod pr
d i robiłem, co mi 

si� podobało, cho� nikt nie chciał wierzy�, �e jest to mo�liwe. Teraz wszystko 

jest podporz
dkowane schematom. Codziennie robimy co�, co ogranicza nasz


wolno��. Nasze instytucje na�laduj
 jak papugi wszystko, co dzieje si� na Za-

chodzie, nawet to z czego Zachód si� wycofuje – cho�by z takiej metrycznej 

oceny nauk humanistycznych” [Królikowski 2014: 20].

Je�eli chcesz utrzyma� si� na uczelni – ucz słabo, bo i tak nikt na to nie 

zwraca w praktyce uwagi, ale musisz mie� „punkty”. 

„Osi
gni�cia nauczyciela nale�y mierzy� efektami, a nie wło�onymi w nie 

wysiłkami lub zu�yt
 energi
. Nale�y inwestowa� czas i prac� w czynno�ci, 

które mo�na wielokrotnie wykorzysta�. Nale�y pracowa� szybko, ale nie w po-

�piechu. Mo�na unikn
� w ten sposób bł�dów, które poci
gaj
 za sob
 strat�

czasu. Nale�y kontrolowa� co pewien czas, czy nie da si� jeszcze ulepszy� me-

tod, za pomoc
 których wykonujemy rutynowe czynno�ci. Nale�y mie� czas na 

spontaniczne pomysły. Nale�y planowa� nie tylko w my�lach, ale tak�e na pi-

�mie. Nale�y uporz
dkowa� swoje materiały (nie szuka� ich na zaj�ciach). 

Nale�y nauczy� si� odmawia�. Nie pozwoli� innym całkowicie si� absor-

bowa�” [na podstawie: Schaefer 2008: 161–179]. 

1. Badanie 

W celu uzyskania informacji na temat zarz
dzania czasem w procesie na-

uczania studentów przez nauczycieli akademickich przeprowadzone zostało 

badanie pilota�owe. Wzi�ło w nim udział 31 studentów uczelni technicznej. 

Zostali oni poproszeni o odpowiedzi na poni�sze pytania. Obok pyta� zaprezen-

towane zostały charakterystyczne odpowiedzi studentów. Przedstawiony mate-

riał mo�e by� przydatny do dyskusji na podj�ty temat, nie stanowi jednak precy-

zyjnego pomiaru badawczego. 

1. Czy uwaasz, e nauczyciele akademiccy dobrze zarz�dzaj� czasem na 

prowadzonych przez siebie zaj�ciach?

Dwudziestu studentów (20) odpowiedziało na to pytanie, �e nauczyciele 

akademiccy dobrze zarz
dzaj
 czasem na prowadzonych przez siebie zaj�ciach 

dydaktycznych, natomiast jedenastu (11), �e nie. 

a) je�li tak, to dlaczego? 

W�ród wypowiedzi studentów twierdz
cych, i� nauczyciele akademiccy do-

brze zarz
dzaj
 czasem na zaj�ciach dydaktycznych pojawiły si� nast�puj
ce: 

„Wywi
zuj
 si� z zało�e� programowych, s
 przygotowani do prowadzenia 

zaj��, dowiaduj� si� du�o ciekawych rzeczy, maj
 dobry plan pracy, przekazuj


istotne rzeczy, s
 dobrze zorganizowani, poniewa� oprócz prowadzenia zaj��

maj
 wiele innych spraw do wykonywania na uczelni”. 

Z uzyskanych wypowiedzi wynika, i� wi�kszo�� badanych studentów uwa-

�a, �e nauczyciele akademiccy dobrze zarz
dzaj
 prowadzonymi przez siebie 

zaj�ciami. Nasuwa si� jednak pytanie, dlaczego jedna trzecia respondentów mia-
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ła inne zdanie na ten temat. S
dz
 oni, �e nauczyciele akademiccy nie bardzo 

maj
 pomysł na dobre zaj�cia. 

b) je�li nie, to dlaczego?

Reprezentuj
cy ten pogl
d studenci stwierdzili, �e nauczyciele akademiccy:  

„Trac
 czas na zb�dne rzeczy, które wszyscy znaj
, zbyt długo przebiegaj


dyskusje na temat organizacji, brakuje im czasu na przedstawienie zasadniczych 

problemów, spó�niaj
 si� na zaj�cia, ograniczaj
 aktywno�� na zaj�ciach do 

jednego studenta, za bardzo skupiaj
 si� na wst�pie, nie przechodz
 do konkre-

tów i potem nie wiadomo nic z tych zaj��, s
 nieprzygotowani, prowadz
 zaj�cia 

by zaj
� czas, skupiaj
 si� na mało wa�nych rzeczach, przedstawiaj
 zbyt du�o 

teorii, a za mało praktyki, �le organizuj
 zaj�cia w ogóle”. 

2. Czy jako�� zaj�� uzaleniona jest od tytułu naukowego nauczyciela aka-

demickiego?

Odpowiedzi „tak” udzieliło dziesi�ciu (10) studentów, natomiast „nie” dwu-

dziestu jeden (21). Pojawiły si� mi�dzy innymi nast�puj
ce stwierdzenia: 

„Profesor ma wi�cej wiedzy i do�wiadczenia. Tytuł bardziej motywuje. 

Wi�kszy strach przed tytułem.  

Bywa, �e asystent lepiej prowadzi zaj�cia od profesora. Młodzi nauczyciele, 

niemaj
cy wysokich tytułów, lepiej posługuj
 si� i cz��ciej u�ywaj
 nowocze-

snego sprz�tu”. 

Prosta logika wskazuje, �e im wy�szy tytuł naukowy nauczyciela akademic-

kiego, tym lepsze rezultaty w nauczaniu. Okazuje si� jednak, �e nie wszyscy tak 

my�l
. Wi�kszo�� respondentów uznała, �e wysoki tytuł naukowy nauczyciela 

akademickiego nie zawsze przekłada si� na jako�� zaj�� dydaktycznych.  

3. Czy uwaasz, e kobiety lepiej organizuj� zaj�cia dydaktyczne ni m�-

czy�ni?

Odpowiedzi „tak” udzieliło siedem (7) osób, natomiast „nie” dwadzie�cia 

cztery (24). Jak wida�, studenci bior
cy udział w badaniu uwa�aj
, �e m��czy�ni 

lepiej prowadz
 zaj�cia ni� kobiety. Nale�ało by to jednak zweryfikowa� na 

wi�kszej populacji badanych.  

4. Czy nauczyciele uywaj� cz�sto pomocy dydaktycznych na zaj�ciach?

Dwudziestu sze�ciu studentów (26) stwierdziło, �e nauczyciele akademiccy 

cz�sto stosuj
 pomoce dydaktyczne (wykorzystuj
 prezentacje multimedialne). 

Pi�ciu (5) jednak było odmiennego zdania. Pojawia si� tutaj pytanie, jak studen-

ci rozumiej
 poj�cie „pomoce dydaktyczne”. W badaniu nie zostało to sprecy-

zowane. Mo�na sadzi�, i� sam fakt posiadania na zaj�ciach przez nauczyciela 

sprz�tu multimedialnego wystarcza studentom do udzielenia twierdz
cej odpo-

wiedzi na tak zadane pytanie. 

5. Jakie czynno�ci najcz��ciej wykonywane s� przez Ciebie na zaj�ciach?

Na to pytanie dwadzie�cia trzy (23) osoby odpowiedziały – pisz�, słucham – 

dziewi�tna�cie (19), my�l� – cztery (4), dyskutuj� – dwie (2), rozwi
zuj� „sudo-

ku” jedna (1). Jak wida�, zdecydowana wi�kszo�� studentów stwierdziła, �e na 
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zaj�ciach pisze i słucha. Takie stwierdzenia jak – my�l�, dyskutuj�, odkrywam, 

poznaj�, pojawiaj
 si� rzadko b
d� wcale. Takie nauczanie, w którym nauczyciel 

stara si� wył
cznie skoncentrowa� na podr�czniku, czy własnych notatkach, po 

to by student pytał, zwracał uwag� wtedy, gdy mu nauczyciel pozwoli, nie ma 

przyszło�ci. Badania funkcjonowania podczas nauki podkre�laj
 potrzeb� wza-

jemnego oddziaływania i współpracy studentów, podobnie jak współpracy na-

uczycieli z nimi. 

6. Czy uwaasz, e podejmowane tre�ci na zaj�ciach b�d� dla ciebie przy-

datne w przyszłej pracy zawodowej?

Szesnastu (16) studentów uznało, �e tre�ci przedstawiane na zaj�ciach b�d


dla nich przydatne w przyszło�ci, natomiast pi�tnastu (15) uwa�a, �e nie. Jak 

wida� głosy si� tu prawie równo podzieliły. 

7. Czy staram si� ucz�szcza� na wszystkie zaj�cia uj�te w programie?

Zdecydowana wi�kszo�� studentów, bo a� dwudziestu o�miu (28) twierdzi, 

�e stara si� ucz�szcza� na wszystkie zaj�cia uj�te w programie. Jedynie trzy (3) 

osoby powiedziały, �e nie. W bardziej precyzyjnym badaniu nale�ałoby unikn
�

słowa „staram si�”. Jednak w stwierdzeniu staram si� ucz�szcza�, a ucz�szczam 

jest du�a ró�nica. 

8. Jakie czynniki według Ciebie s� najwaniejsze w efektywnym zarz�dza-

niu czasem na zaj�ciach dydaktycznych?

W�ród najwa�niejszych czynników maj
cych wpływ na efektywne zarz
-

dzanie czasem na zaj�ciach dydaktycznych wymienione zostały przez badanych 

nast�puj
ce: 

„Skupienie si� na przekazywanych tre�ciach, streszczenie wa�nych infor-

macji w wyznaczonym czasie, dobra komunikacja, planowanie, przygotowanie, 

wiedza, mówienie z sensem, znajomo�� wiedzy słuchaczy na dany temat, dobra 

organizacja zaj��, skupienie si� na rzeczach najwa�niejszych, zaanga�owanie 

studentów, umiej�tno�� przekazywania wiedzy, zach�canie do zaj��, przygoto-

wanie dodatkowych materiałów dydaktycznych, przyci
ganie uwagi na najwa�-

niejsze zagadnienia z wykładu, planowanie czasem na zaj�ciach, przygotowanie 

nauczyciela na ewentualne »niespodzianki«, brak projektora, ksero itd., zorgani-

zowanie prowadz
cego, utrzymanie dyscypliny na zaj�ciach, zaplanowanie cza-

su na ka�dy w
tek, współpraca prowadz
cego ze studentami”.  

Jak wida� z uzyskanych wypowiedzi, studenci efektywno�� zarz
dzania 

czasem na zaj�ciach upatruj
 przede wszystkim w poczynaniach nauczyciela 

akademickiego. 

2. Dodatki do zasadniczego problemu 

„Nauczyciele powinni wi�cej wiedzie� o działaniu mózgu. Ka�da czynno��

zwi
zana z nauczaniem prowadzi do zmian w mózgu. Dlatego najlepiej mo�e 

uczy� ten, kto rozumie, kiedy i dlaczego dochodzi do zmian. Wielu nauczycieli 

uwa�a nadal, �e uczniom wystarczy powtórzy� wszystko trzy razy. Gerhard 
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Roth” [Petlak, Zajcowa 2010: 6]. Mo�na uzna�, i� w procesie nauczania za du�o 

czasu zajmuje dyktowanie, zapisywanie, odpytywanie. Mózg ludzki nie jest „pa-

sywnym organem”, który pracuje tylko tak, jak to sobie wyobra�a nauczyciel. 

Nauczyciel wyobra�a sobie co� w okre�lony sposób i w zwi
zku z tym narzuca 

dany tryb pracy, gdy tymczasem mózg ucznia w danej chwili „przedstawia sobie” 

albo „wykonuje” inne czynno�ci. Mog
 one by� zale�ne od wcze�niejszych wia-

domo�ci, do�wiadcze� i praktyki, jak równie� np. stresu czy zm�czenia. 

Wa�n
 rol� w zarz
dzaniu czasem odgrywa osobowo�� nauczyciela akade-

mickiego. Psycholog H.J. Eysenck wyró�nił mi�dzy innymi takie podstawowe 

wymiary osobowo�ci, jak ekstrawersja, introwersja i neurotyzm.  

Neurotyk to osoba wskazuj
ca skłonno�ci do reakcji nerwicowych. Prac�

chce wykona� jak najlepiej, ale po drodze ma wiele problemów, szczególnie 

emocjonalnych. Wysoki wska�nik neurotyzmu mo�e oznacza� tendencje do 

reagowania l�kiem oraz wyra�a� si� agresj
 i wrogo�ci
. Z reguły s
 to ludzie 

bardzo wra�liwi, a co za tym idzie i dra�liwi. Neurotycy bardzo prze�ywaj


swoje działania, w tym zawodowe. 

Ekstrawertyk lubi ruch i działanie, nie zawsze kontroluje swoje uczucia, 

mo�e mie� skłonno�ci do agresji i łatwo go wyprowadzi� z równowagi. Swoje 

emocje lubi uzewn�trznia�. Zatem zarz
dza raczej emocjonalnie ni� intelektual-

nie, czy te� refleksyjnie. Ekstrawersja cechuje te� osoby poszukuj
ce nowych 

do�wiadcze�. Du�a otwarto�� na do�wiadczenia wi
�e si� z kreatywno�ci
, d
-

�eniem do poznawania nowych do�wiadcze�. Introwersja wi
�e si� z takimi 

cechami, jak: dystans w kontaktach społecznych, nie�miało��. Introwertyk jest 

refleksyjny, powolny, nie lubi zmian. Dlatego te� dokładnie sprawdza swoje 

wytyczne, mo�e nie mie� czasu na kreatywne pomysły studentów. 

Podsumowanie 

Aby efektywnie wykorzysta� swój czas, trzeba równie� zarz
dza� czasem 

swoich współpracowników, w przypadku nauczycieli akademickich s
 to rów-

nie� studenci. Zarz
dzanie czasem w procesie nauczania odgrywa wa�n
 rol�. 

Najcz��ciej, rozwa�aj
c o edukacji, mówi si� o tre�ciach nauczania, metodach, 

osobowo�ci ucznia, nauczyciela itd. Mo�na jednak powiedzie�, �e dobrze zago-

spodarowane zaj�cia to efektywne zaj�cia. Niektórzy nauczyciele z natury s


dobrze zorganizowani. Jednak, jak wskazuj
 wypowiedzi studentów, w wielu 

przypadkach tak si� nie dzieje. Obecnie w uczelniach du�
 wag� przywi
zuje si�

do jako�ci kształcenia. Trzeba jednak zastanowi� si�, czy wprowadzane standar-

dy s
 wła�ciwe. Nauczyciel jest zobligowany do tworzenia specyficznego planu 

działania, tzn. spełniania okre�lonych procedur. Istotne jest, czy czas ten jest 

zainwestowany w najwa�niejsze sprawy. W zwi
zku z tym problem zarz
dzania 

czasem w nauczaniu staje si� godny zainteresowania w perspektywie podnosze-

nia jako�ci kształcenia.  
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Streszczenie

Artykuł dotyczy problemu zarz
dzania czasem nauki studentów przez na-

uczycieli akademickich. Podj�ta została próba okre�lenia wagi tego problemu  

w procesie nauczania. Co ma wpływ na zarz
dzanie czasem, jak dobrze organi-

zowa� czas, jak ten problem widz
 studenci to podstawowe tre�ci artykułu. 

Słowa kluczowe: zarz
dzanie czasem, student, nauczyciel akademicki, naucza-

nie, jako�� kształcenia.

Time management. How teachers manage students time 

Abstract

The article is about how teachers should manage students time. How to or-

ganize time? Also it tries to find answer about what has the biggest influence on 

that process and how important it is in education. Those are the main questions 

discussed in the article. 

Keys words: time management, student, academic teacher, teaching, value of 

education. 


