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Innowacje w kształceniu akademickim
Streszczenie

Celem rozważań jest zaprezentowanie innowacyjnego narzędzia dydaktycz-
nego w postaci internetowej aplikacji kreatora studiów przypadku, pozwalającej 
studentowi na dochodzenie do wiedzy przez samodzielną aktywność poznawczą, 
polegającą na zapoznawaniu się oraz rozwiązywaniu realnych i aktualnych proble-
mów z otaczającej go rzeczywistości, głównie gospodarczej. Proponowana apli-
kacja może przyczynić się do wzrostu efektywności kształcenia akademickiego, 
co potwierdzają badania ankietowe przeprowadzone wśród studentów i nauczycieli 
testujących aplikację. Ponadto, może mieć duże znaczenie praktyczne dla przedsię-
biorców − potencjalnych pracodawców − gdyż umożliwia im uzyskanie rozwiąza-
nia problemów pojawiających się w ich działalności.
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Wstęp

Kształcenie może być rozumiane jako ogół czynności i procesów umożliwiających uczą-
cym się poznanie świata, a także przygotowanie do jego zmieniania i kształtowania własnej 
osobowości (Petrozolin-Skowrońska 1998, s. 603). Celem kształcenia akademickiego jest 
nie tylko nabycie nowej wiedzy i wyższego wykształcenia, ale także ułatwienie studentom 
uzyskania pracy adekwatnej do poziomu i kierunku, w którym się kształcili. Jednak, wa-
runkiem zdobycia odpowiedniego zatrudnienia jest posiadanie kwalifikacji i umiejętności 
dostosowanych do potrzeb gospodarki oraz oczekiwań pracodawców. Wszak, jak słusznie 
zauważa Jeruszka (2011, s. 1), „szkolnictwo wyższe i gospodarka, to dwie sfery społeczne 
wielorako ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie wpływające”. Z jednej strony gospodar-
ka, przez potrzeby rynku pracy, wyznacza wymiar jakościowy i ilościowy popytu na absol-
wentów szkół wyższych, z drugiej zaś szkolnictwo wyższe ma ogromny wpływ na rozwój 
kapitału intelektualnego i społecznego, na produktywność, konkurencyjność i efektywność 
gospodarki. Od jakości kształcenia akademickiego zależy w dużej mierze postęp i rozwój 
gospodarki na każdym szczeblu, również regionalnym.

Jakość w kształceniu akademickim jest złożonym i wieloaspektowym pojęciem1. W uprosz-
czeniu, jakość można zdefiniować jako spełnianie wymagań klienta (Oakland 2000, s. 4; 
Crossy 1986, s. 99). W odniesieniu do kształcenia akademickiego mówi się o dwóch gru-

1  Szeroko na temat jakości kształcenia akademickiego m.in. (w:) Jelonek, Skrzyńska (2010, s. 11-34); Czerwińska (2010,  
s. 95-104).
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pach klientów (Bąk 2000, s. 53-54): indywidualnych, którymi są studenci, oraz zbiorowych, 
stanowiących otoczenie społeczno-gospodarcze szkół wyższych. W tej drugiej grupie znaj-
dują się przedsiębiorcy będący potencjalnymi pracodawcami.

Zarówno studenci, jak i pracodawcy, mają inne potrzeby i zwracają szczególną uwagę na 
inne elementy, co jest uwarunkowane różnymi przyczynami (Bakonyi 2012, s. 201):
 - studenci pragną posiąść wiedzę przydatną dla rozwoju zawodowego i ogólnego. Z badań 

dodatkowo wynika, że bardzo ważnymi czynnikami, często decydującymi o wyborze 
uczelni, są możliwość uzyskiwania akredytowanych certyfikatów, uznawanych upraw-
nień zawodowych, kontakty ze środowiskiem biznesu (Fazlagić 2012, s. 77-85),

 - przedsiębiorcy natomiast chcieliby przede wszystkim pozyskać pracowników posiadają-
cych umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce. Pracodawcy bardzo 
cenią również posiadanie tzw. kompetencji „miękkich”, umiejętności radzenia sobie ze 
stresem, podejmowania decyzji oraz brania odpowiedzialności za te decyzje, kreatywno-
ści, elastyczności w zmiennym, dynamicznym otoczeniu.
Proces kształcenia powinien być tak zorganizowany, aby w efekcie spełnić wymagania 

obu tych grup klientów.
Na efektywność kształcenia, w kontekście wymagań studentów i przedsiębiorców, mają 

niewątpliwie bardzo duży wpływ treści programów kształcenia. Jednak, nie mniej ważną 
rolę spełniają metody nauczania2. Ich wpływ na efektywność przyswojenia wiedzy i kształ-
towanie umiejętności jest niezaprzeczalny (Czerwińska 2010, s. 99-100; Cichoń 2005, 
s. 219). Niestety, przy obecnie stosowanych tradycyjnych metodach kształcenia w szkołach 
wyższych, student, po ukończeniu uczelni, nie jest dobrze przygotowany do tego, by spełnić 
wymagania stawiane przez pracodawców na rynku pracy (Bakonyi 2012, s. 205). W tra-
dycyjnej dydaktyce zazwyczaj prezentuje się problem i wskazuje metodologię służącą do 
wyciągnięcia konkretnego wniosku. Nie pokazuje się natomiast jak odkrywać, identyfiko-
wać i definiować problemy, ani jak sprostać wyzwaniom stawianym przez kompleksowe 
dynamiczne otoczenie społeczno-gospodarcze (Ammerman i in. 2012, s. 11). Potrzebne są 
zatem innowacje w metodach i narzędziach dydaktycznych używanych w kształceniu aka-
demickim.

Celem rozważań jest zaprezentowanie innowacyjnego narzędzia dydaktycznego, w po-
staci internetowej aplikacji kreatora studiów przypadku3, umożliwiającego studentom w pro-
cesie kształcenia akademickiego m.in.:
 - zwiększenie stopnia zrozumienia rzeczywistych procesów gospodarczych,
 - lepsze przygotowanie do pracy zawodowej,

2 Metody nauczania (kształcenia) stanowią systematycznie stosowane sposoby pracy nauczyciela, które umożliwiają osiąganie 
założonych przez niego celów (Okoń 1998, s. 121).
3  Internetowa aplikacja kreatora studiów przypadku powstała w trakcie realizacji projektu nt. Innowacyjna metoda nauczania 
szansą wzmocnienia współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki. Projekt jest realizowany przez Centrum Transferu Wiedzy 
i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego Sp. z o.o. w partnerstwie z Uniwersytetem Szczecińskim oraz Uniwersytetem 
w St. Gallen (Szwajcaria), Uniwersytetem Duisburg-Essen (Niemcy) i Universitat Autonoma de Barcelona (Hiszpania), w ra-
mach POKL, działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”. Projekt jest współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona internetowa projektu znajduje się pod adresem: 
http://studia- przypadku.pl
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 - pogłębienie kontaktów ze środowiskiem przedsiębiorców, 
 - natomiast przedsiębiorcom:
 - wsparcie ze strony szkoły wyższej w rozwiazywaniu na bieżąco problemów firmy,
 - pozyskanie dobrze wykształconych pracowników,
 - wzmocnienie współpracy ze szkołami wyższymi.

Przesłanki powstania internetowej aplikacji kreatora studiów przypadku

Odkrywanie, rozwijanie oraz eksponowanie kreatywnego potencjału studenta wymaga 
odejścia od przekazywania gotowej wiedzy i poszukiwania innych sposobów dochodzenia 
do wiedzy opartych na twórczej, samodzielnej aktywności poznawczej, sięgających do prak-
tycznych, realnych problemów z otaczającej studenta rzeczywistości, głównie gospodarczej. 
Studenci uczą się wydajniej, jeśli dostrzegają, że zdobywana wiedza jest przydatna w przy-
szłej pracy zawodowej. Weryfikacji tej wiedzy oraz doskonaleniu motywacji do jej zdoby-
wania, służą dobrze zorganizowane zajęcia z wykorzystaniem metody studium przypad-
ku, co potwierdzają badania przeprowadzone w 2012 roku wśród studentów Uniwersytetu 
Szczecińskiego w ramach projektu pt. Innowacyjna metoda nauczania szansą wzmocnienia 
współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki (CTWiTUS 2012a; CTWiTUS 2012b).

Studium przypadku jest jedną z metod aktywizujących, rozwijających zdolności podej-
mowania decyzji oraz pomagających integrować wiedzę teoretyczną z praktyczną (Okoń 
1998). Metoda ta pozwala na nabywanie przez studentów i nauczycieli akademickich umie-
jętności krytycznego i analitycznego myślenia. Wpływa na kreatywność, motywację do re-
alizacji założonych celów kształcenia, a także na ostrzejsze dostrzeganie szans i zagrożeń 
dla proponowanych rozwiązań. Ponadto uczy umiejętnej argumentacji i prezentacji własnej 
idei, sprzyja budowaniu u studentów zaufania do własnych umiejętności.

Jak wskazują wyniki badań Skudiene (2005), metoda studium przypadku jest najskutecz-
niejszą metodą dydaktyczną przygotowującą do przyszłej kariery i rozwijającą praktyczne 
umiejętności przydatne w otoczeniu biznesowym, ponieważ umożliwia studentom przyjrzenie 
się sytuacjom biznesowym z różnych perspektyw kulturowych i ekonomicznych, otwierając 
ich umysły poprzez oferowanie możliwości rozwiązywania problemów opartych na realnych 
problemach. Metoda ta zdobywa coraz większą popularność w nauczaniu akademickim wła-
śnie dzięki temu, że jest blisko związana z rzeczywistym życiem przez analizowanie auten-
tycznych złożonych sytuacji, w których ujawniane są związki przyczynowe zachodzące mię-
dzy zjawiskami i podawane są ich podstawy teoretyczne (Ammerman i in. 2012, s. 9, 57).

Metodyka tworzenia studiów przypadku nie jest nadmiernie skomplikowana i zwykle 
sprowadza się do następujących etapów (Yin 1994; Lynne 1999; Neale i in. 2006):
1. Zaprojektowanie studium przypadku.
2. Przygotowanie i przeprowadzenie studium przypadku.
3. Analiza danych zawartych w studium przypadku.
4. Określenie konsekwencji działań, implikacji i rekomendacji (Ammerman i in. 2012,  

s. 43).

handel_wew_5-2014.indd   87 2015-01-27   13:13:21



INNOWACJE W KSZTAŁCENIU AKADEMICKIM88

W pierwszej fazie określa się pożądane kompetencje, które mają być rozwinięte dzięki 
omówieniu studium, oraz właściwie je ustrukturyzować, w końcu zadbać o stronę formalną. 
W drugiej fazie należy zebrać dane i zdefiniować kontekst problemowy studium przypadku. 
W kolejnej dokonuje się analizy danych z użyciem adekwatnych metod. W ostatniej fazie 
należy skupić się na badaniu konsekwencji działań i aplikacyjności rozwiązań.

Aby przygotować dobre studium przypadku, trzeba mieć dostęp do rzeczywistych i naj-
lepiej aktualnych danych, stąd udział przedsiębiorstw w wyżej przedstawionym procesie 
jest kluczowy. Konieczność pozyskania informacji z otoczenia gospodarczego jest jedną 
z najistotniejszych trudności przy tworzeniu studium przypadku (Ammerman i in. 2012, s. 7, 
37). Wynika to między innymi z faktu, że współpraca między szkołami wyższymi a sferą 
biznesu jest zwykle bardzo słaba (Kilian-Kowerko 2013; Tomczyk 2012). Skłania to do 
stwierdzenia, że potrzebne są nowe narzędzia dydaktyczne wykorzystujące zaawansowane 
technologie informacyjno-komunikacyjne, wspomagające tworzenie i stosowanie studiów 
przypadku, w sposób pozwalający na intensyfikację kontaktów sfery biznesu z uczelnia-
mi w procesie kształcenia studentów. Takim innowacyjnym narzędziem jest przedstawiona 
w niniejszym artykule internetowa aplikacja kreatora studiów przypadku, będąca nową for-
mą współpracy świata gospodarczego ze szkołami wyższymi.

Podstawowym zadaniem kreatora studiów przypadku jest umożliwienie wymiany infor-
macji między przedsiębiorcami oraz szkołami wyższymi w następującym zakresie (Nermend 
i in. 2013, s. 100):
 - zgłaszanie problemów przez przedsiębiorców, które mogą być rozwiązane przez nauczy-

cieli akademickich i studentów,
 - udostępnianie rozwiązania zgłoszonych problemów przedsiębiorcom,
 - udostępnianie opracowanych w postaci studiów przypadku rozwiązań studentom oraz 

nauczycielom do wykorzystania w procesie kształcenia,
 - nawiązywanie kontaktów z przedsiębiorcami przez nauczycieli akademickich i studen-

tów.

Aspekty technologiczne internetowej aplikacji kreatora studiów 
przypadku

Aplikacja kreatora studiów przypadku bazuje na klasycznym webowym wzorcu pro-
jektowym określanym jako architektura MVC (Model-View-Controller). Składa się ona 
z trzech poziomów (Gajda 2010):
 - warstwy modelu, która reprezentuje informacje, na których aplikacja wykonuje operacje 

(logika biznesowa),
 - warstwy widoku, która przekształca model (informacje) w stronę internetową wygodną 

do interakcji z użytkownikami.
 - warstwy kontrolera, który reaguje na akcje użytkownika i zarządza odpowiednie zmiany 

w warstwie modelu albo widoku.
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Dostęp do funkcjonalności kreatora jest możliwy po uprzednim założeniu konta (zare-
jestrowaniu w systemie) i zalogowaniu (przejściu przez proces autoryzacji użytkowników). 
Główna funkcjonalność aplikacji jest przedstawiona na schemacie 2. Każdy z użytkowni-
ków podczas rejestracji wprowadza podstawowe informacje adresowe, które z poziomu 
panelu użytkownika może w każdym momencie modyfikować. Przedsiębiorca chcący uzy-
skać merytoryczne wsparcie ze strony środowiska akademickiego, ma możliwość zgłosze-
nia problematyki do rozwiązania. W tym celu wypełnia odpowiedni formularz, może załą-

Architektura aplikacji zgodna z MVC jest przedstawiona na schemacie 1. Wzorzec pro-
jektowy MVC charakteryzuje się rozdzieleniem modelu danych, interfejsu użytkownika 
i logiki w taki sposób, aby modyfikacje jednej części minimalnie wpływały na pozostałe. 
Podstawowa idea MVC zakłada: podział aplikacji na części, łatwy w modyfikacji interfejs 
użytkownika oraz różnorodność prezentacji.

Schemat 1 
Architektura WWW aplikacji kreatora studiów przypadku

Źródło: opracowanie na podstawie: Zaninotto, Potencier (2007).
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czyć niezbędne pliki uszczegółowiające zagadnienie i w ostateczności wysyła zgłoszenie. 
Nauczyciele akademiccy i/lub studenci, mając dostęp do zgłoszonych przez przedsiębior-
ców problemów, mogą podjąć się ich rozwiązania. Rozwiązania są przedstawiane w postaci 
opracowania studium przypadku o standardowej zawartości.

Kreator umożliwia tworzenie (również przeglądanie) rozwiązania studium przypadku 
w formie kilkuetapowego procesu zgodnie z określoną metodologią. Struktura studium 
przypadku obejmuje jedenaście elementów. Są to: wstęp (wprowadzenie), cel, streszczenie, 
otoczenie podmiotu, problematyka, główni aktorzy i ich role, ryzyka problemu, warianty 
rozwiązania problemu, analiza SWOT/PEST, podsumowanie.

Schemat 2
Architektura funkcjonalna kreatora studiów przypadku

Źródło: Nermend i in. (2013, s. 102).

Możliwe jest również dołączenie dodatkowych składników w postaci plików. Na każ-
dym etapie tworzenia (modyfikacji), można wprowadzać dowolną zawartości (tekst, gra-
fika, itp.), a także skorzystać z podpowiedzi, ułatwiających obsługę kreatora. Po stwo-
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rzeniu studium przypadku (jego zatwierdzeniu), opracowane rozwiązanie jest dostępne 
w systemie dla przedsiębiorcy i może być wykorzystywane wielokrotnie zarówno przez 
nauczycieli akademickich, jak i studentów do zgłębiania odpowiednich treści z progra-
mów kształcenia. Udostępnione studium przypadku można nie tylko przeglądać w kre-
atorze, ale także wygenerować w formie jednolitego dokumentu, który jest udostępniany 
w formacie PDF.

Kreator studiów przypadku gromadzi dane adresowe przedsiębiorstw, które są zaintere-
sowane współpracą ze środowiskiem naukowym, a także umożliwia komunikację między 
przedsiębiorcami a nauczycielami akademickimi oraz studentami.

Podsumowanie

Przedstawiona internetowa aplikacja kreatora studiów przypadku umożliwia uzyskanie 
wielostronnych korzyści. Jest to rozwiązanie, za pomocą którego kształcenie akademickie 
może przebiegać w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistości, dzięki czemu na 
rynek pracy, po ukończeniu studiów, trafią posiadający praktyczną wiedzę studenci, co jest 
korzystne dla pracodawców. Jednocześnie pozwala przedsiębiorcom na przedstawienie nur-
tujących ich problemów i oczekiwanie na wsparcie w ich rozwiązaniu ze strony nauczycieli 
akademickich oraz studentów.

Powyższe stwierdzenia znalazły potwierdzenie w wynikach badań ankietowych przepro-
wadzonych w maju 2013 roku na grupie 44 studentów i 4 nauczycieli akademickich, którzy 
uczestniczyli w zajęciach z wykorzystaniem kreatora. W 95,5% przypadkach wskazano, 
że narzędzie to sprzyja podniesieniu jakości kształcenia akademickiego, 99% responden-
tów wypowiedziało się, że zajęcia prowadzone z użyciem kreatora studiów przypadku są 
bardziej praktyczne aniżeli prowadzone tradycyjnymi sposobami, a wszyscy stwierdzili, iż 
dzięki tej aplikacji może nastąpić wzmocnienie współpracy między przedsiębiorcami i szko-
łą wyższą.
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Innovations in Academic Education

Summary

An aim of considerations is to present the innovative didactic tool in the form 
of Internet application of the creator of case studies allowing the student achieve-
ment of knowledge by way of their independent cognitive activity consisting in 
getting acquainted and resolving the real and up-to-date problems from the real-
ity surrounding them, mainly the economic one. The proposed application may 
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contribute to growth of effectiveness of academic education, what is confirmed 
by the surveys carried out among students and teachers testing the application. 
Moreover, it may have a great practical importance for entrepreneurs – potential 
employers – as it enables them achievement of solution of problems occurring in 
their activity.

Key words: academic education, innovations, case study method.

JEL codes: O3, O31, I23

Инновации в обучении в вузах

Резюме

Цель рассуждений – представить инновационный дидактический инстру-
мент в виде интернет-аппликации для изучения конкретного случая, позво-
ляющей студенту получать знания путем самостоятельной познавательной 
активности, заключающейся в изучении и решении реальных и актуальных 
проблем из окружающей его действительности, в основном экономической. 
Предлагаемая аппликация может способствовать повышению эффектвности 
обучения в вузах, что подтверждают опросы, проведенные среди студентов  
и учителей, тестирующих аппликацию. Кроме того, она может иметь большое 
практическое значение для предпринимателей, потенциальных работодате-
лей, ибо предоставляет им возможность получить решение проблем, появля-
ющихся в их деятельности.

Ключевые слова: обучение в вузах, инновации, метод изучения конкретного 
случая.

Коды JEL: O3, O31, I23
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