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1. Wprowadzenie
Oddajemy w!Pa"stwa r#ce raport z!Ogólnouniwersyteckiego badania „Nauczanie w!dobie pan-

demii i! perspektywy powrotu do normalno$ci”. Badanie zosta%o przeprowadzone w! szczególnych 
okoliczno$ciach, gdy kolejny semestr spo%eczno$& akademicka naszego Uniwersytetu mierzy si# 
z! wyzwaniem, które stawia przed nami pandemia Covid-19. Motywem przeprowadzenia badania 
by%o wsparcie w%adz rektorskich Uniwersytetu Warszawskiego w!kszta%towaniu dydaktyki na naszej 
uczelni w!kolejnych fazach pandemii. Niezwykle wa'ne jest poznanie opinii nauczycieli akademic-
kich UW na temat pracy w!nowych, odbiegaj(cych od dotychczasowych norm warunkach oraz ich 
stosunku do ewentualnego powrotu do tradycyjnych form prowadzenia zaj#&.

Badanie by%o prób( diagnozy opinii i!do$wiadcze" naszego $rodowiska w!sytuacji pandemii. W(t-
ki podj#te w!kwestionariuszu koncentrowa%y si# wy%(cznie na tych aspektach rzeczywisto$ci, które 
odnosz( si# do nowych ogranicze" i!nowych, rozwijanych sposobów prowadzenia pracy dydaktycz-
nej. W!zwi(zku z!tym celowo zaprojektowali$my krótki kwestionariusz badawczy. Dzi#ki temu, do-
datkowo, wype%nienie ankiety internetowej by%o mniej obci('aj(ce dla badanych. Z!drugiej strony, 
niewielka liczba pyta" w!ankiecie s%u'y%a z!powodzeniem diagnostycznym celom badania, jednak'e 
ogranicza%a mo'liwo$ci prowadzenia pog%#bionych analiz. 

Badanie ankietowe zosta%o poprzedzone seri( wywiadów jako$ciowych, które pos%u'y%y lepszemu 
zrozumieniu problematyki badawczej i! w! konsekwencji przygotowaniu pyta" kwestionariuszowych. 
Przygotowany kwestionariusz zosta% nast#pnie poddany konsultacjom w!Biurze ds. Jako$ci Kszta%cenia, 
u!Pani Kierownik BJK Agaty Wroczy"skiej, u!Pani Pe%nomocnik Rektora ds. jako$ci kszta%cenia dr Justy-
ny Godlewskiej-Szyrkowej oraz u!Pana Prorektora UW ds. studentów i!jako$ci kszta%cenia, prof. ucz. dr 
hab. S%awomira )ó%tka. Badanie zosta%o przeprowadzone przy pomocy systemu ankietuj(cego „Ankie-
ter” poprzez indywidualne tokeny przesy%ane badanym drog( mailow(. W!badaniu zapewniono pe%n( 
anonimowo$& respondentów. Przed rozpocz#ciem badania Pan Prorektor UW ds. studentów i!jako$ci 
kszta%cenia wystosowa% list do nauczycieli akademickich UW, w!którym zach#ci% ich do powszechnego 
udzia%u w!tym przedsi#wzi#ciu. Badanie ankietowe trwa%o od 23.12.2020 r. do 11.01.2021 r.

Udzia% w! badaniu by% dobrowolny. Podobnie jak w! innych naszych badaniach prowadzonych 
w!spo%eczno$ci akademickiej UW przyj#li$my podej$cie okre$lane jako zasada „g%os ka'dego si# li-
czy”. Oznacza to, 'e celem badania nie jest zapewnienie statystycznej reprezentatywno$ci struktury 
opinii, lecz wierne przedstawienie pogl(dów nauczycieli akademickich w!najwa'niejszych kwestiach 
dotycz(cych naszej uczelni. Celem tym nie jest te' stworzenie dzie%a stricte naukowego, cho& realizo-
wanego przy wykorzystaniu narz#dzi naukowych, lecz podstawy do dzia%a" ewaluacyjnych – przede 
wszystkim identy*kacja i!opisanie problemów badanej spo%eczno$ci w!taki sposób, aby wnioski mo-
g%y sta& si# w!przysz%o$ci u'yteczne w!procesie poprawy jako$ci kszta%cenia na naszej uczelni.

Niniejszy raport badawczy zosta% zorganizowany wokó% pi#ciu zagadnie":
• do$wiadczenia w!pracy zdalnej,
• wyposa'enie do pracy zdalnej,
• wsparcie jednostki dydaktycznej w!nauce zdalnej,
• oceny ró'nych aspektów pracy zdalnej,
• oceny perspektyw powrotu do tradycyjnych zaj#&.

Kwestie te s( zarazem tytu%ami kolejnych rozdzia%ów raportu, poprzedzonymi rozdzia%em zawie-
raj(cym opis zagadnie" metodologicznych badania i!charakterystyk# badanej zbiorowo$ci oraz sek-
cj(, w!której umie$cili$my g%ówne wnioski z!badania.





2. G"ówne wnioski
• Poziom realizacji w"badaniu „Nauczanie w"dobie pandemii i"perspektywy powrotu do normal-

no!ci” ukszta&towa& si# na poziomie 30%. 

• Poziom realizacji badania by& bardzo podobny w!ród przedstawicieli ró'nych obszarów kszta&-
cenia i"oscylowa& oko&o 30%, wyj$tkiem byli pracownicy Szko&y J#zyków Obcych oraz Studium 
WF, którzy uczestniczyli w"badaniu blisko dwa razy rzadziej ni' pozostali nauczyciele akade-
miccy. 

• W!ród obj#tych badaniem nauczycieli akademickich wyra(nie przewa'ali ci, w"których gospo-
darstwach domowych nie by&o ma&ych dzieci (do 12 roku 'ycia).

• Wi#kszo!% badanych, którzy maj$ dzieci do 12 roku 'ycia  stwierdzi&o, 'e nie ma problemów 
z" powierzeniem opieki nad dzieckiem, jednak'e co trzeci nauczyciel akademicki, który ma 
dzieci, natra)a na problemy z"opiek$ nad nimi wtedy, gdy wykonuje obowi$zki zawodowe.

• Przewa'aj$ca cz#!% nauczycieli akademickich wysoko ocenia swoje kompetencje w"zakresie ob-
s&ugi sprz#tu i"oprogramowania u'ywanego w"kszta&ceniu na odleg&o!%.

• Wi#kszo!% nauczycieli akademickich uznaje swoje warunki do pracy zdalnej za dobre.

• Stosunkowo ma&a cz#!% nauczycieli akademickich mia&a do!wiadczenia w"zdalnym nauczaniu 
przed pandemi$ – jedynie co pi$ty nauczyciel akademicki deklarowa&, 'e prowadzi& zaj#cia 
w"formie zdalnej.

• W"okresie przed pandemi$ przedstawiciele nauk spo&eczno-ekonomicznych oraz humanistycz-
nych i"j#zykowych znacznie cz#!ciej mieli do!wiadczenie w"nauczaniu zdalnym ni' pracownicy 
dydaktyczni z"obszaru nauk matematyczno-przyrodniczych.

• Przewa'aj$ca wi#kszo!% nauczycieli akademickich dysponowa&a i"dysponuje sprz#tem potrzeb-
nym do pracy zdalnej. W"momencie przej!cia na nauczanie zdalne 75% mia&o dost#p do nie-
zb#dnego sprz#tu, obecnie za! 95% badanych twierdzi, 'e dysponuje niezb#dnym sprz#tem do 
prowadzenia zaj#%. 

• W"momencie przej!cia na zdalny tryb nauczania pewnym uwarunkowaniem by&a  przynale'-
no!ci badanych do obszaru nauki. W"tym okresie przedstawiciele nauk matematyczno-przy-
rodniczych wyra(nie rzadziej ni' pozostali deklarowali, i' dysponowali niezb#dnym sprz#tem 
do zdalnego nauczania.

• Zarówno w"momencie przej!cia na zdalne nauczanie, jak i"obecnie osoby, które nisko oceniaj$ 
swoje kompetencje w"obs&udze sprz#tu i"oprogramowania w"nauczaniu zdalnym zdecydowanie 
rzadziej ni' pozostali nauczyciele akademiccy oceniali, i' dysponuj$ sprz#tem potrzebnym do 
zdalnego nauczania.
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• Badani oceniali prowadzone przez siebie zaj#cia zdalne ni'ej ni' zaj#cia w"formie tradycyjnej 
pod niemal wszystkimi wzgl#dami.

• Najwi#ksz$ przewag# zaj#% tradycyjnych nad zdalnymi wskazywano w" ocenach kontaktu ze 
studentami podczas zaj#%.

• Jedynym aspektem pracy dydaktycznej, w"którym praca zdalna zosta&a oceniona lepiej ni' pra-
ca w"sali, jest efektywno!% dy'urów i"konsultacji.

• Im d&u'szy sta' pracy i"im wy'sze stanowisko, tym mniej badani byli sk&onni do wskazywania 
przewagi zdalnych dy'urów i"konsultacji nad ich tradycyjn$ postaci$.

• Wszystkie aspekty pracy zdalnej zosta&y ocenione najni'ej przez nauczycieli akademickich 
nauk matematyczno-przyrodniczych, za! najwy'ej przez osoby ucz$ce na kierunkach humani-
stycznych i"j#zykowych.

• Kobiety by&y mniej sk&onne od m#'czyzn do oceniania prowadzonych przez siebie zaj#% zdal-
nych jako gorszych od zaj#% w"tradycyjnej postaci. Ró'nice, cho% niewielkie, daj$ si# zaobser-
wowa% w"ocenach wszystkich badanych aspektów pracy zdalnej.

• Im ni'ej badani oceniali swoje kompetencje w" obs&udze sprz#tu i" oprogramowania do pra-
cy zdalnej, tym ni'ej oceniali prowadzone przez siebie zaj#cia zdalne w"porównaniu do zaj#% 
w"tradycyjnej postaci.

• Nawet w!ród osób postrzegaj$cych swoje kompetencje w"obs&udze sprz#tu i"oprogramowania do 
pracy zdalnej jako wysokie przewa'a&y oceny, 'e prowadzone przez nie zaj#cia zdalne s$ gorsze 
od zaj#% w"sali pod wszystkimi badanymi wzgl#dami, poza efektywno!ci$ dy'urów i"konsultacji.

• Im ni'ej badani oceniali posiadane warunki do pracy zdalnej, tym ni'ej oceniali te' prowadzo-
ne przez siebie zaj#cia zdalne w"porównaniu z"zaj#ciami tradycyjnymi.

• Osoby oceniaj$ce swoje warunki do pracy zdalnej jako bardzo dobre wskazywa&y, 'e prowa-
dzone przez nie zaj#cia zdalne by&y podobnie skuteczne jak zaj#cia w"sali pod k$tem zdobywa-
nia przez studentów kompetencji za&o'onych w"programie nauczania i"mo'liwo!ci !ledzenia 
post#pów studentów, ale mniej skuteczne pod wzgl#dem poziomu zaanga'owania studentów 
i"kontaktu z"nimi podczas zaj#%, a"tak'e efektywno!ci egzaminowania.

• Osoby o"bardzo dobrych warunkach do pracy zdalnej ocenia&y zdalne dy'ury i"konsultacje jako 
efektywniejsze, za! osoby o"raczej dobrych warunkach pracy zdalnej jako podobnie efektywne 
w"porównaniu z"tradycyjn$ postaci$.

• W"wi#kszo!ci aspektów wsparcia ze strony jednostek Uniwersytetu Warszawskiego podj#tych 
w"badaniu, respondenci dawali umiarkowanie pozytywne oceny swoim jednostkom. Jedynie 
wsparcie w"zakresie udost#pniania pracownikom sprz#tu komputerowego uzyska&o podobne 
udzia&y pozytywnych i"negatywnych ocen.
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• Wsparcie w" zakresie dostarczania sprz#tu i" oprogramowania systematycznie lepiej ocenia&y 
osoby czuj$ce si# pewniej w" obs&udze tego sprz#tu i" lepiej wyposa'one. Oznacza% to mo'e, 
'e wsparcie w"tych aspektach okaza&o si# skuteczne – zosta&o docenione przez osoby bardziej 
kompetentne. Jest to tym wa'niejsze, 'e osoby czuj$ce si# mniej pewnie i"gorzej wyposa'one 
wyra(nie ni'ej ocenia&y wsparcie w&a!nie w"zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych s&u'$cych 
zdalnemu nauczaniu. Potwierdza to potrzeb# dalszego doszkalania naszego !rodowiska w"tym 
zakresie.

• Kwestia kompetencji cyfrowych i"wyposa'enia w"sprz#t okaza&a si# wa'na równie' w"odnie-
sieniu do potrzeby zapewnienia pracownikom dogodnego miejsca pracy w" dobie pandemii. 
Jednoznacznie negatywne oceny wsparcia w"zakresie udost#pniania miejsca do pracy w"okresie 
pandemii wybierane przez osoby czuj$ce si# mniej pewnie w"obs&udze sprz#tu komputerowego 
i"maj$ce gorsze warunki do pracy zdalnej mog$ wskazywa% na bezradno!% tych osób wobec 
wyzwa* technologicznych stawianych przez prac# zdaln$. Wydaje si#, 'e wskazuje to na znacze-
nie wsparcia polegaj$cego na zapewnieniu osobom mniej kompetentnym cyfrowo dogodnego 
miejsca do pracy stacjonarnej, w"bezpo!rednim kontakcie z"technicznym wsparciem uczelni. 

• Przynale'no!% do grupy ryzyka ci#'kiego przebiegu Covid-19 mia&a jedynie bardzo niewielkie 
znaczenie dla ocen wsparcia jednostki w"zakresie zaopatrzenia w"sprz#t i"oprogramowanie po-
trzebne do zdalnego nauczania. Badani z"tej grupy ryzyka nieco ni'ej oceniali to wsparcie od 
pozosta&ych. We wszystkich aspektach podj#tych w"tym bloku pyta*, nie mia&o 'adnego zna-
czenia dla opinii badanych, czy do grupy ryzyka nale'y kto! z"ich domowników.

• Badanie ujawni&o szczególne znaczenie wsparcia dla osób, które nie maj$ z"kim zostawi% ma-
&ych dzieci podczas wykonywania pracy. W"niektórych wymiarach tego wsparcia p&e% bada-
nych mia&a znaczenie – wsparcie to okaza&o si# niewystarczaj$ce dla kobiet niemaj$cych z"kim 
zostawi% dzieci w"czasie pracy. Jest to o"tyle istotne, 'e nadal ci#'ar opieki nad dzie%mi w"dobie 
pandemii spoczywa cz#!ciej na kobietach. Równocze!nie osoby maj$ce pod opiek$ dzieci cz#-
sto bardziej docenia&y wsparcie jednostek UW ni' osoby bezdzietne.

• Wsparcie w"zakresie udost#pniania miejsca do pracy w"okresie pandemii jest szczególnie wa'ne 
dla osób, które nie maj$ z"kim zostawi% dzieci podczas pracy. Te osoby wyra(nie ni'ej ocenia&y 
wsparcie jednostek w"tym aspekcie ni' osoby maj$ce takie mo'liwo!ci. 

• Ryzyko ci#'kiego przebiegu COVID-19 u"samych badanych lub u"ich domowników oraz zgon 
z"powodu COVID-19 osoby znanej badanym osobi!cie przek&ada&y si# na mniej negatywn$ 
ocen# prowadzonych zaj#% zdalnych. Sam fakt zachorowania na COVID-19 badanych lub osób 
z"ich otoczenia nie ró'nicowa& ocen zaj#% zdalnych.

• Zwolenników powrotu do tradycyjnych form prowadzenia zaj#% (53%) jest wi#cej ni' przeciw-
ników (32%), jest te' znacz$ca grupa (15%) niezdecydowanych. Czynniki, które maj$ znaczenie 
w"tym kontek!cie wi$'$ si# przede wszystkim z:

 + warunkami do pracy zdalnej,
 + zamieszkiwaniem z"osobami z"grupy ryzyka ci#'kiego przebiegu COVID-19
 + samoocen$ kompetencji w"obs&udze sprz#tu i"oprogramowania do zdalnego nauczania.
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• Osoby niemaj$ce warunków do pracy zdalnej s$ bardziej zainteresowane powrotem na uczelni# 
ni' osoby, które takie warunki maj$. Warto jednak zauwa'y%, 'e równie' ci, którzy zadeklaro-
wali, 'e maj$ odpowiednie warunki do pracy zdalnej zdecydowanie cz#!ciej uwa'aj$ powrót do 
sal za po'$dany (52%) ni' za niepo'$dany (34%) 

• Osoby nale'$ce do grup ryzyka ci#'kiego przebiegu COVID-19 lub mieszkaj$ce z"osobami na-
le'$cymi do takich grup maj$ tendencj# do cz#stszego uznawania za niepo'$dany powrotu do 
spotka* ze studentami i"kolegami na uczelni. W"sytuacji, gdy zarówno respondenci, jak ich 
domownicy nale'$ do grup ryzyka, przeciwnicy powrotu na uczelni# (44%) nieznacznie prze-
wa'aj$ nad zwolennikami (41%). 

• Niemal wszyscy (82%) byli zgodni co do tego, 'e najpilniejsze by&oby przywrócenie tradycyjnej 
formy nauczania w"przypadku zaj#% praktycznych – warsztatów, pracowni i"laboratoriów. Naj-
rzadziej wskazywano w"tym kontek!cie wyk&ady i"lektoraty 

• Prowadzenie zaj#% w"sali uwa'ano za bardziej efektywny sposób osi$gni#cia za&o'onych efektów 
kszta&cenia, dlatego zaj#cia wa'ne z"punktu widzenia danego obszaru kszta&cenia by&y najcz#-
!ciej wskazywane jako te, które powinny w"pierwszej kolejno!ci wróci% do trybu stacjonarnego. 
By&y to laboratoria i"pracownie na kierunkach przyrodniczych oraz lektoraty na kierunkach 
j#zykowych. 

• Respondenci okazali si# spójni w"pogl$dach dotycz$cych prowadzenia zaj#% na uczelni – osoby 
uwa'aj$ce powrót za po'$dany by&y na ogó& gotowe prowadzi% zaj#cia w"takim trybie, za! ci, 
którzy uwa'ali, 'e zaj#cia nie powinny na razie wraca% na uczelni# – deklarowali zazwyczaj, 'e 
nie s$ gotowi do ich prowadzenia.

• W" pytaniu otwartym argumentowano zarówno na rzecz powrotu do trybu stacjonarnego, jak 
i"przeciwko temu. Argumenty te najcz#!ciej odwo&ywa&y si# do trzech podstawowych w$tków:

 + Obawa o"zdrowie w&asne lub domowników i"rozwa'anie, w"jakim stopniu ewentualne ryzy-
ko zaka'enia jest równowa'one przez korzy!ci wynikaj$ce z"wy'szej efektywno!ci naucza-
nia stacjonarnego. Z"wielu wypowiedzi wynika&o te', 'e zaszczepienie si# wyeliminowa&oby 
wi#kszo!% obaw o"zdrowie.

 + Efektywno!% nauczania (osi$ganie przez studentów efektów uczenia si#) i"egzaminowania 
w"trybie zdalnym w"porównaniu do efektywno!ci trybu stacjonarnego. 

 + Kwestie organizacyjne i"logistyczne – zwi$zane z"tym, 'e zaj#cia zdalne zosta&y ju' zaplano-
wane, w"zwi$zku z"tym np. wielu studentów i"wyk&adowców nie przeprowadzi&o si# do War-
szawy. Organizacji wymaga te' 'ycie rodzinne w"sytuacji konieczno!ci powrotu na uczelni#, 
podczas gdy dzieci ucz$ si# zdalnie. Do w$tku logistycznego nale'a&y te' obawy zwi$zane 
z"zaka'eniem si# nie tyle w"pracy, ile w"drodze do niej – w"przypadku korzystania z"komu-
nikacji publicznej.



3. Realizacja badania i#opis zbiorowo!ci 

3.1. Dynamika badania

W" badaniu „Nauczanie w" dobie pandemii i" perspektywy powrotu do normalno!ci” dane gro-
madzone by&y w"okresie od 23 grudnia 2020 roku do 11 stycznia 2021 roku. Omawiaj$c dynamik# 
uczestnictwa nauczycieli akademickich w"badaniu nale'y stwierdzi%, 'e przewa'aj$ca cz#!% spo!ród 
nich wzi#&a udzia& w"przedsi#wzi#ciu w"pierwszym tygodniu realizacji badania. Ju' w"pierwszym 
dniu badania, a"wi#c 23 grudnia ankiet# wype&ni&o ponad 1/3 osób obj#tych obserwacj$, z"kolei po 
up&ywie tygodnia od momentu rozpocz#cia badania odpowiedzi na pytania w"ankiecie udzieli&o pra-
wie 60% spo!ród wszystkich uczestników badania. 

Rysunek 3.1 Skumulowany procent wype!nionych ankiet w"kolejnych dniach realizacji badania.

Warto tak'e zwróci% uwag#, 'e wida% wyra(ny przyrost respondentów po wysy&ce poczt$ elektro-
niczn$ zaprosze*-przypomnie* o"badaniu, która mia&a miejsce 4 stycznia. 

Ankiet# wype&ni&o blisko 1 199 respondentów spo!ród licz$cej 3 945  osób zbiorowo!ci nauczycieli 
akademickich na UW, do których zosta&o wys&ane zaproszenie do uczestnictwa w"badaniu. Oznacza 
to, 'e poziom realizacji w#badaniu „Nauczanie w#dobie pandemii i#perspektywy powrotu do nor-
malno!ci” ukszta"towa" si$ na poziomie 30%. 

Respondenci zatrudnieni na wydzia&ach i"w"innych jednostkach naukowo-dydaktycznych zostali 
podzieleni wg obszaru kszta&cenia na trzy kategorie: nauki matematyczno-przyrodnicze, nauki spo-
&eczno-ekonomiczne oraz nauki humanistyczne i"j#zykowe. Warto zauwa'y%, 'e poziom realizacji 
badania by" bardzo podobny w!ród przedstawicieli ró%nych obszarów kszta"cenia i# oscylowa" 
oko"o 30%. 
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Rysunek 3.2 Poziom realizacji wed!ug obszaru kszta!cenia.

Najni'szy poziom realizacji badania odnotowano w!ród tych nauczycieli akademickich, którzy 
s$ zatrudnieni w"jednostkach !wiadcz$cych zaj#cia us&ugowe dla wydzia&ów. Pracownicy Szko"y J$-
zyków Obcych oraz Studium WF uczestniczyli w#badaniu blisko dwa razy rzadziej ni% pozostali 
nauczyciele akademiccy.   

3.2. Opis zbiorowo!ci 

Przy opisie charakterystyk badanej zbiorowo!ci nale'y zwróci% uwag# na kilka cech, które pozwa-
laj$ si# zorientowa% w"sk&adzie obj#tych obserwacj$ osób, bowiem opinie wyra'ane przez nauczycieli 
akademickich na temat perspektyw powrotu do zaj#% stacjonarnych na Uniwersytecie Warszawskim 
mog$ by% uwarunkowane w&a!nie poprzez te cechy. W"badaniu zadali!my pytania o"wiele cech, które 
potencjalnie mog$ okaza% si# wa'nymi zmiennymi ró'nicuj$cymi odpowiedzi nauczycieli akade-
mickich. S$ w!ród nich pewne charakterystyki strukturalne opisuj$ce pozycj# badanych na uczelni, 
a"tak'e cechy mówi$ce o"sytuacji rodzinnej, jak równie' i"takie, które mówi$ o"samoocenie warun-
ków do pracy w"domu lub kompetencji obs&ugi sprz#tu/oprogramowania u'ywanego w"kszta&ceniu 
na odleg&o!% i"w"ko*cu charakterystyki informuj$ce o"stosunku i"do!wiadczeniach respondentów 
z"pandemi$ koronawirusa.

W!ród uczestników badania dominowa&y osoby zatrudnione na stanowisku adiunkta – stanowili 
oni 57% badanej zbiorowo!ci. Z"kolei profesorowie stanowili 24% spo!ród obj#tych badaniem na-
uczycieli akademickich. 

Rysunek 3.3 Struktura badanych wed!ug zajmowanego stanowiska.

29,5% 29,2% 31,6%

16,8%
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wykła owca
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19%
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Najmniej licznie by&y reprezentowane osoby zatrudnione na stanowiskach dydaktycznych: asysten-
ta, wyk&adowcy, lektora, instruktora – ich udzia& wyniós& 19% w!ród obj#tej obserwacj$ zbiorowo!ci. 

Przeci#tny sta' pracy badanych na UW wyniós& 16,5 roku. Niemniej uczestnicy badania ankieto-
wego pod tym wzgl#dem byli mocno zró'nicowani. 

Rysunek 3.4 Struktura badanych wed!ug sta#u pracy na UW.  

W"badanej zbiorowo!ci dominowa&y osoby, które na naszej uczelni pracowa&y od 6 do 15 lat – 
stanowi&y one nieco ponad 1/3 respondentów. Osoby o"najkrótszym sta'u pracy na UW tj. do 5 lat 
stanowi&y 22% badanych, dok&adnie tyle co osoby, o"najd&u'szym sta'u pracy, czyli nauczyciele aka-
demiccy, którzy na UW przepracowali 26 lat lub wi#cej.  

Kolejna cecha opisuj$ca pozycj# respondentów na naszej uczelni dotyczy obszaru kszta&cenia. 
W"badaniu najliczniej reprezentowani s$ nauczyciele akademiccy z"nauk humanistycznych i" j#zy-
kowych, stanowi$ 39% wszystkich badanych. Kolejn$ grup$ w!ród badanych s$ reprezentanci nauk 
spo&eczno-ekonomicznych – co trzeci respondent. Mniej liczn$ grup# stanowi$ nauczyciele akade-
miccy, którzy zostali zakwali)kowani do nauk matematyczno-przyrodniczych – 25%. Osoby z"ka-
tegorii „pozosta&e” - pracownicy Szko&y J#zyków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego 
i"Sportu - stanowi$ jedynie 3% badanych1. 

Rysunek 3.5 Struktura badanych wed!ug obszaru kszta!cenia. 

1  Z"uwagi na bardzo ma&$ liczebno!% tej kategorii w"dalszych analizach z"wykorzystaniem informacji o"obszarze 
kszta&cenia nie b#dzie ona uwzgl#dniana.

od 6 do 15 lat
21%

22%

od 16 do 25 lat

; 22%

35%

do 5 lat; i więcej
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25%
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39%

pozostałe
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Bardziej szczegó&owe analizy pokazuj$ pewne zró'nicowanie badanych wed&ug stanowiska w"po-
szczególnych obszarach kszta&cenia. Co prawda niezale'nie od obszaru kszta&cenia adiunkci sta-
nowi$ dominuj$c$ cz#!% w"ka'dej podzbiorowo!ci, to warto jednak podkre!li%, 'e profesorowie s$ 
najliczniej reprezentowani w!ród badanych zajmuj$cych si# naukami matematycznymi i"przyrodni-
czymi – blisko co trzeci badany z"tej kategorii. Z"kolei osoby zatrudnione na stanowiskach asystentów, 
wyk&adowców, lektorów i"instruktorów s$ wyra(nie cz#!ciej reprezentowaniu w!ród przedstawicieli 
nauk humanistycznych i"j#zykowych ni' w"pozosta&ych kategoriach respondentów wyodr#bnionych 
wed&ug obszaru kszta&cenia.

Rysunek 3.6 Struktura badanych wed!ug zajmowanego stanowiska w" poszczególnych obszarach 
kszta!cenia.

Wyniki przeprowadzonych analiz pokazuj$, 'e w!ród uczestników badania nieznacznie przewa'a-
&y kobiety, które stanowi$ 54% badanych, za! m#'czy(ni stanowi$ 46% w!ród respondentów. 

Na podstawie uzyskanych wyników mo'na powiedzie%, 'e blisko po&owa respondentów mieszka 
w"niedu'ych gospodarstwach domowych – 48% badanych 'yje w"rodzinach licz$cych nie wi#cej ni' 
dwie osoby. W"najliczniejszych gospodarstwach domowych mieszka jedynie 8% respondentów. 

Rysunek 3.7 Struktura badanych wed!ug liczby osób w"gospodarstwie domowym.

12% 14% 23%

56%
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59%

32% 26% 18%
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wykła owca  ekto
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jedna osoba 
17%

dwie osoby; 31%

trzy osoby; 22%

cztery osoby; 
22%
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Powy'sze wyniki mówi$ce o" liczebno!ci gospodarstw domowych uczestników ankiety, wskazu-
j$ i' znaczna cz#!% spo!ród badanych 'yje w"rodzinach, w"których nie ma dzieci. Potwierdzaj$ to 
odpowiedzi na pytanie o"liczb# dzieci do 12 roku 'ycia w"rodzinie.  Okazuje si#, 'e w!ród obj#tych 
badaniem nauczycieli akademickich wyra(nie przewa'ali ci, w"których gospodarstwach domowych 
nie by&o ma&ych dzieci – dwóch na trzech respondentów twierdzi&o, 'e w"ich rodzinach nie ma dzieci 
do 12 roku 'ycia. Natomiast badani, w"rodzinach których by&o troje lub wi#cej dzieci stanowili zale-
dwie 4% ca&ej zbiorowo!ci. 

Rysunek 3.8 Struktura badanych wed!ug liczby dzieci  do 12 roku #ycia w" gospodarstwie domowym.

Tym badanym, którzy stwierdzili, 'e w"ich rodzinach s$ dzieci do 12 roku, 'ycia zadali!my pyta-
nie o"to, czy maj$ z"kim zostawi% potomstwo, gdy wykonuj$ prac# zawodow$. Wi#kszo!% badanych 
– ponad 60% – stwierdzi"o, %e nie maj' problemów z#powierzeniem opieki nad dzieckiem, jed-
nak%e co trzeci nauczyciel akademicki, który ma dzieci w#wieku do 12 lat, natra(a na proble-
my z#opiek' nad nimi wtedy, gdy wykonuje obowi'zki zawodowe. Trudno jednak dopatrze% si# 
wyra(nej zale'no!ci pomi#dzy liczb$ dzieci, a" trudno!ci$ z"zapewnieniem im opieki (zob. Aneks, 
tabela 3.1). Najcz#!ciej problemy z"opiek$ nad dzie%mi w"trakcie wykonywania pracy deklarowali ci, 
w"których rodzinach by&o dwoje dzieci – 48% respondentów, za! w!ród badanych, którzy mieli jedno 
dziecko oraz troje i"wi#cej frakcja osób sygnalizuj$cych problem z"opiek$ nad dzieckiem w"czasie 
pracy wynosi&a oko&o 33%. 

Warto tak'e scharakteryzowa% badan$ zbiorowo!% pod wzgl#dem samooceny kompetencji w"ob-
s&udze sprz#tu i" oprogramowania w" nauczaniu zdalnym. Przypuszcza% bowiem mo'na, 'e ta sa-
moocena kompetencji mo'e wywiera% przemo'ny wp&yw na nastawienie nauczycieli do zdalnego 
nauczania. W"momencie badania, a"wi#c po up&ywie kilku miesi#cy od momentu przej!cia na zdalne 
nauczanie okazuje si#, 'e przewa%aj'ca cz$!& nauczycieli akademickich wysoko ocenia swoje kom-
petencje w#zakresie obs"ugi sprz$tu i#oprogramowania u%ywanego w#kszta"ceniu na odleg"o!& 
– dwóch na trzech respondentów. Nisko swoje kompetencje w"tym zakresie oceni& bardzo znikomy 
odsetek w!ród badanych – jedynie 3%.    

nie ma dzieci; 
67%

jedno; 17%

dwoje; 12%

t oje  więcej; 
4%
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Rysunek 3.9 Struktura badanych wed!ug samooceny kompetencji w"obs!udze sprz$tu i"oprogramo-
wania w"nauczaniu zdalnym.

Badanych spytali!my tak'e o"ocen# w&asnych warunków do pracy zdalnej. Przeprowadzone ana-
lizy ujawniaj$, 'e wi$kszo!& nauczycieli akademickich uznaje swoje warunki do pracy zdalnej za 
dobre – a' 88% badanych uzna&o je za „bardzo dobre” lub „raczej dobre”. Jedynie 1% obj#tych bada-
niem nauczycieli akademickich oceni&o swoje warunki jako bardzo z&e.   

Rysunek 3.10 Struktura badanych wed!ug samooceny warunków do pracy zdalnej.

Na zako*czenie tej cz#!ci raportu nale'y omówi% odpowiedzi badanych opisuj$ce ich osobisty 
stosunek do zagro'enia i"do!wiadczenia zwi$zane z"pandemi$ koronawirusa. Mo'na s$dzi%, 'e in-
dywidualna sytuacja badanych np. przynale'no!% do grupy ryzyka, lub do!wiadczenia takie jak zna-
jomo!% osoby, która zmar&a z"powodu COVID, b#d$ oddzia&ywa&y na opinie nauczycieli dotycz$ce 
mo'liwo!ci powrotu na uczelni#, do zaj#% na sali.

Przeprowadzone analizy pokazuj$, 'e jeden na trzech nauczycieli akademickich zalicza siebie do 
grupy ryzyka ci#'kiego przebiegu COVID. Doda% nale'y, 'e przynale'no!% do grupy ryzyka wyra(-
nie wi$'e si# ze sta'em pracy nauczycieli akademickich (zob. Aneks, tabela 3.2). Osoby o"d&u'szym 
sta'u znacznie cz#!ciej zaliczaj$ siebie do grupy ryzyka ni' osoby o"krótszym sta'u.  

a zo zła; 1%
aczej zła; 11%

raczej dobra; 61%
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27%

niska; 3%
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Rysunek 3.11 Procent badanych odpowiadaj%cych twierdz%co na pytania:

W!ród badanych stosunkowo du'o jest takich osób, które twierdz$, i' w"ich rodzinach zamiesz-
kuj$ osoby z"grupy ryzyka – 41%. 

Na podstawie deklaracji badanych mo'na stwierdzi%, 'e 7% spo!ród nauczycieli akademickich 
chorowa&o na COVID. 

Ponad po&owa respondentów utrzymuje, 'e zna osobi!cie osoby, które chorowa&y na COVID. Za! 
czterech na dziesi#ciu respondentów zadeklarowa&o, i' zna osobi!cie kogo!, kto zmar& w"wyniku za-
ka'enia koronawirusem. Powy'sze dane pokazuj$, 'e obawy zwi$zane z"pandemi$ mog$ dotyczy% 
bardzo du'ej cz#!ci badanej zbiorowo!ci. 



4. Do!wiadczenia w#kszta"ceniu zdalnym 
Kszta&cenie zdalne, przy wykorzystaniu specjalnych narz#dzi, platform edukacyjnych nie jest zja-

wiskiem zupe&nie nowym. E-learning pojawi& si# w"Polsce ponad dekad# temu i"by& wykorzystywany 
w"nauczaniu na ró'nych poziomach kszta&cenia, tak'e w"szko&ach wy'szych. Ta forma kszta&cenia 
zdobywa&a równie' popularno!% na naszej uczelni. Warto jednak pami#ta%, 'e mo'liwo!% wykorzy-
stania e-learningu w"procesie kszta&cenia na uczelniach jest w"naturalny sposób ograniczona. Wiele 
zaj#%, w"szczególno!ci takich jak laboratoria/warsztaty, gdzie wykorzystuje si# specjalistyczne urz$-
dzenia, przekazywanie studentom wiedzy i"umiej#tno!ci przy pomocy zdalnych form nauczania jest 
bardzo trudne, je!li wr#cz nie niemo'liwe.

Poziom sprawno!ci lub wyst#puj$cych problemów w"trakcie procesu zdalnego nauczania jest bez 
w$tpienia zwi$zany z"pewnymi umiej#tno!ciami, które nauczyciele akademiccy mogli ukszta&towa% 
w"wyniku wcze!niejszych do!wiadcze*. W"badaniu starali!my si# sprawdzi% to, jaka cz#!% spo!ród 
nauczycieli akademickich by&a przygotowana do wyzwa* zwi$zanych ze zdalnym nauczaniem. Do 
badanych skierowali!my pytanie czy prowadzili zaj#cia w"formie zdalnej w"ró'nych okresach. 

Rysunek 4.1 Procent badanych, którzy deklarowali prowadzenie zaj$& w" formie zdalnej w" ró#nych 
okresach. 

Uzyskane wyniki pokazuj$, 'e stosunkowo ma"a cz$!& nauczycieli akademickich mia"a do-
!wiadczenia w# zdalnym nauczaniu przed pandemi' – jedynie co pi'ty nauczyciel akademicki 
deklarowa", %e prowadzi" zaj$cia w#formie zdalnej.  Oznacza to, 'e dla przyt&aczaj$cej wi#kszo!% 
pracowników dydaktycznych konieczno!% prowadzenia kursów zdalnie by&a powa'nym wyzwaniem. 
Tak jak nale'a&o si# spodziewa%, prowadzenie zaj#% w"formie zdalnej w"czasie pandemii zadeklaro-
wa&a przyt&aczaj$ca wi#kszo!% respondentów. W"semestrze letnim w"roku akademickim 2019/2020 
– a"wi#c w"pierwszym semestrze trwania pandemii 89% badanych deklarowa&o prowadzenie zaj#% 
w"formie zdalnej. Natomiast w"kolejnym semestrze prowadzenie zaj#% w"tej formie zadeklarowa&o ju' 
97% respondentów. 

Warto podkre!li%, 'e w!ród uwarunkowa* do!wiadcze* zwi$zanych ze zdalnym nauczaniem by& 
obszar kszta&cenia. W# okresie przed pandemi' to przedstawiciele nauk spo"eczno-ekonomicz-
nych oraz humanistycznych i# j$zykowych znacznie cz$!ciej mieli do!wiadczenie w# nauczaniu 
zdalnym ni% pracownicy dydaktyczni z#obszaru nauk matematyczno-przyrodniczych. 

97%
89%

19%

w semestrze zimowym roku akad.
2020/2021

w semestrze letnim roku akad.
2019/2020

wcze niej
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Rysunek 4.2 Procent badanych, którzy deklarowali prowadzenie zaj$& w" formie zdalnej w" ró#nych 
okresach wed!ug obszaru kszta!cenia. 

O"ile w!ród respondentów reprezentuj$cych ten ostatni obszar kszta&cenia do!wiadczenia w"pro-
wadzeniu nauczania na odleg&o!% deklarowa&o 11% badanych, to w!ród nauczycieli akademickich 
reprezentuj$cych nauki humanistyczne i"j#zykowe frakcja takich osób by&a blisko dwukrotnie wi#k-
sza, za! w!ród pracowników z"obszaru nauk spo&eczno-ekonomicznych dok&adnie dwa razy wy'sza. 
Przypuszcza% mo'na, 'e najrzadsze do!wiadczenia w"zdalnym kszta&ceniu wyst#puj$ce w!ród repre-
zentantów nauk matematyczno-przyrodniczych wynikaj$ w&a!nie z"faktu, i' to w"tym obszarze nauki 
kszta&cenie cz#sto odbywa si# w"laboratoriach przy wykorzystaniu specjalistycznego sprz#tu i"bardzo 
trudno jest prowadzi% tego typu kursy w"formie zdalnej.   Wyst#puj$ca przed pandemi$  dysproporcja 
w"do!wiadczeniach ze zdalnym nauczaniem mi#dzy ró'nymi obszarami nauki aktualnie uleg&a ca&-
kowitemu zatarciu. W"semestrze zimowym w"roku akademickim 2020/2021 frakcja respondentów 
twierdz$cych, 'e prowadzi&o zaj#cia w"formie zdalnej by&a identyczna w!ród podzbiorowo!ci nauczy-
cieli akademickich wyró'nionych wed&ug przynale'no!ci do obszaru kszta&cenia.

 
Kolejn$ cech$, która ró'nicowa&a do!wiadczenia – przed pandemi$ – w" kszta&ceniu zdalnym 

okaza&a si# samoocena kompetencji w"obs&udze sprz#tu i"oprogramowania u'ywanego w"nauczaniu 
zdalnym. W"okresie przed pandemi$ w!ród osób, które wysoko ocenia&y swoje kompetencje w"za-
kresie obs&ugi sprz#tu i"oprogramowania u'ytkowanego w"kszta&ceniu na odleg&o!% jedna na cztery 
mia&a do!wiadczenia w"nauczaniu zdalnym, wówczas gdy w!ród osób, które nisko ocenia&y swoje 
kompetencje nikt nie prowadzi& zaj#% w"formie zdalnej.  
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Rysunek 4.3 Procent badanych, którzy deklarowali prowadzenie zaj$& w"formie zdalnej w"ró#nych okre-
sach wed!ug samooceny kompetencji w"obs!udze sprz$tu i"oprogramowania w"nauczaniu zdalnym.

Ta wyst#puj$ca przed okresem pandemii prawid&owo!% jest do!% oczywista, ci którzy nie potra)$ 
obs&u'y% sprz#tu u'ywanego w" trakcie kszta&cenia na odleg&o!% b#d$ rzadziej si#gali po t# form# 
kszta&cenia ni' ci, którzy to potra)$. Jednak'e warto podkre!li%, 'e w"ostatnim czasie tj. semestrze 
zimowym roku akademickiego 2020/2021 frakcje prowadz$cych zdalne zaj#cia dla studentów w"po-
szczególnych kategoriach samooceny kompetencji by&y nieomal identyczne. ,wiadczy to, o"tym, 'e 
specy)czne warunki pandemii i"konieczno!% prowadzenia zaj#% na odleg&o!% spowodowa&y, 'e nawet 
osoby, które niezbyt pewnie czuj$ si# przy obs&udze sprz#tu i"oprogramowania wykorzystywanego 
w"kszta&ceniu zdalnym poradzi&y sobie z"tym wyzwaniem.  

97% 94%

0%

96%
85%

12%

98% 91%

24%

w semestrze zimowym roku akad.
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5. Sprz$t do pracy zdalnej 
Przej!cie na tryb nauczania zdalnego by&o dla ca&ej spo&eczno!ci akademickiej bardzo powa'nym 

wyzwaniem. W"bardzo krótkim czasie nauczyciele akademiccy musieli podda% re-eksji za&o'enia oraz 
tre!ci swoich kursów, a"nast#pnie przystosowa% zaj#cia do zadanej formy nauczania, konieczna tak'e 
cz#sto by&a zmiana podej!cia w"egzekwowaniu aktywno!ci i"wiedzy od s&uchaczy. Zmieni& si# spo-
sób komunikacji ze studentami, wspó&pracownikami. Krótko mówi$c zdalne nauczanie wymaga&o 
od pracowników prowadz$cych zaj#cia dydaktyczne rozszerzenia kompetencji w"zakresie cyfrowych 
sposobów komunikacji. Proces nabywania nowych kompetencji w"nauczaniu cyfrowym jest bez w$t-
pienia ciekaw$ problematyk$ badawcz$, niemniej w"krótkiej ankiecie skoncentrowali!my si# jedynie 
na najbardziej podstawowym zagadnieniu, a"mianowicie interesowa&o nas to, jaki by& oraz jest poziom 
wyposa'enia w"sprz#t komputerowy w!ród nauczycieli akademickich. De)cyty w"tym zakresie maj$ 
bowiem podstawowe znaczenie i"mog$ by% bezpo!redni$ barier$ w"nauczaniu zdalnym. 

Respondentom zadali!my tylko dwa pytania dotycz$ce tego, czy dysponowali sprz#tem potrzeb-
nym do prowadzenia zaj#% w" trybie zdalnym. Pierwsze z" pyta* dotyczy&o momentu przej!cia na 
zdalne nauczanie, drugie odnosi&o si# do obecnej sytuacji.    

Rysunek 5.1 Procent respondentów deklaruj%cych, #e dysponowa!o sprz$tem potrzebnym do prowa-
dzenia zaj$& w"trybie zdalnym w"momencie przej'cia na zdalne nauczanie oraz obecnie.

Przewa%aj'ca wi$kszo!& badanych dysponowa"a niezb$dnym sprz$tem do pracy zdalnej. Oka-
zuje si#, wi#c 'e de)cyty w"wyposa'eniu w"sprz#t komputerowy dla wi#kszo!ci nauczycieli akademic-
kich nie stanowi&y podstawowej bariery w"mo'liwo!ci zdalnego nauczania. Zgodnie z"deklaracjami 
w"momencie przej!cia na nauczanie zdalne trzech na czterech badanych mia&o dost#p do niezb#dne-
go sprz#tu, po up&ywie kilku miesi#cy ju' 95% badanych twierdzi&o, 'e dysponuje niezb#dnym sprz#-
tem. Innymi s&owy aktualnie nieomal wszyscy prowadz$cy zaj#cia dydaktyczne na UW dysponuj$ 
potrzebnym sprz#tem do prowadzenie zaj#% w"formie zdalnej. 

 Mo'na przypuszcza%, 'e sytuacja pandemii i" z" tym zwi$zana konieczno!% prowadzenia zaj#% 
w"formie zdalnej wymusi&a na sporej cz#!ci nauczycieli akademickich zakup odpowiedniego sprz#tu 
komputerowego. W"!wietle szczegó&owych wyników analiz mo'na stwierdzi%, 'e sytuacja taka mia&a 
miejsce w"przypadku co pi$tego respondenta. Za! sytuacja przeciwna -  czyli taka, gdy badany dys-
ponowa& niezb#dnym sprz#tem do zdalnego nauczania w"momencie przej!cia na zdalne nauczanie, 
a"aktualnie nie dysponuje takim sprz#tem - dotyczy&a zaledwie kilku osób (zob. Aneks, tabela 5.1).  

Analizy ukierunkowane na wskazanie kategorii nauczycieli akademickich, które wyra(nie ró'-
ni&y si# w"pod wzgl#dem dost#pno!ci do sprz#tu umo'liwiaj$cego prowadzenie zdalnych zaj#% od 
innych podzbiorowo!ci nie ujawni&y wielu uwarunkowa*. Okaza&o si#, 'e jedynie dwie cechy w"pew-
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nym stopniu ró'nicowa&y opinie badanych na temat tego, czy dysponowali/dysponuj$ oni sprz#tem 
umo'liwiaj$cym prowadzenie zdalnego nauczania.

Przynale%no!ci badanych do obszaru nauki okaza"a si$ uwarunkowaniem dost$pu do sprz$tu 
umo%liwiaj'cego kszta"cenie zdalne w#momencie przej!cia na ten tryb nauczania. W#tym okresie 
przedstawiciele nauk matematyczno-przyrodniczych wyra)nie rzadziej ni% pozostali deklarowa-
li, i% dysponowali niezb$dnym sprz$tem do zdalnego nauczania. Obecnie wyst#puj$ce ró'nice 
w"deklaracjach dotycz$cych dysponowania odpowiednim sprz#tem mi#dzy kategoriami nauczycieli 
akademickich, którzy reprezentuj$ ró'ne obszary kszta&cenia  s$ niewielkie. Zatem oznacza to, 'e to 
w&a!nie respondenci z"obszaru nauk matematyczno-przyrodniczych w"najwi#kszym stopniu uzupe&-
niali braki w"sprz#cie potrzebnym do prowadzenia zaj#% w"formie zdalnej.   

Rysunek 5.2 Procent respondentów deklaruj%cych, #e dysponowa!o sprz$tem potrzebnym do prowa-
dzenia zaj$& w"trybie zdalnym w"momencie przej'cia na zdalne nauczanie oraz obecnie wed!ug obsza-
ru kszta!cenia.

Przeprowadzone analizy ujawni&y tak'e, 'e wyst#powa&a zauwa'alna zale'no!% mi#dzy  opiniami 
respondentów na temat tego, czy dysponowali/dysponuj$ oni sprz#tem umo'liwiaj$cym prowadze-
nie zdalnego nauczania a"samoocen$ kompetencji w"obs&udze sprz#tu i"oprogramowania w"naucza-
niu zdalnym. 

Rysunek 5.3 Procent respondentów deklaruj%cych, #e dysponowa!o sprz$tem potrzebnym do prowa-
dzenia zaj$& w"trybie zdalnym w"momencie przej'cia na zdalne nauczanie oraz obecnie wed!ug samo-
oceny kompetencji w"obs!udze sprz$tu i"oprogramowania w"nauczaniu zdalnym.
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Zarówno w#momencie przej!cia na zdalne nauczanie, jak i#obecnie osoby, które nisko oceniaj' 
swoje kompetencje w#obs"udze sprz$tu i#oprogramowania w#nauczaniu zdalnym zdecydowanie 
rzadziej ni% pozostali nauczyciele akademiccy oceniali, i% dysponuj' sprz$tem potrzebnym do 
zdalnego nauczania. Ujawniona prawid&owo!% nie jest jednoznaczna przy interpretacji, gdy' mo'e 
by% tak, 'e brak dost#pu do sprz#tu komputerowego jest czynnikiem powoduj$cym nisk$ samoocen# 
kompetencji informatycznych koniecznych w"zdalnym nauczaniu. Niemniej mo'na stara% si# wy-
ja!ni% j$ tak'e w"sposób przeciwny, czyli osoby, które nie czuj$ si# kompetentne w"zakresie obs&ugi 
sprz#tu i"oprogramowania uwa'aj$, i' nie dysponuj$ odpowiednim sprz#tem do zdalnego nauczania. 
Niezale'nie jednak od faktycznie wyst#puj$cego kierunku wp&ywu, warto mie% na uwadze, 'e na na-
szej uczelni jest pewna grupa osób, która nie czuje si# pewnie w"sferze komunikacji cyfrowej i"dlatego 
nale'y adresowa% do niej ró'nego rodzaju szkolenia pozwalaj$ce opanowa% obs&ug# sprz#tu i"opro-
gramowania, które jest obecnie ju' powszechnie u'ywane w"zdalnych procesach dydaktycznych.          



6. Wsparcie jednostki dydaktycznej w#nauce zdalnej
Kwestia wsparcia uzyskiwanego przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego 

ze strony jednostek dydaktycznych w"okresie pandemii Covid-19 zosta&a uj#ta w"kwestionariuszu 
w"pi#ciu pytaniach siódmego bloku pyta*:

Jak ocenia Pan(i) wsparcie jednostki dydaktycznej w"zakresie:
Pytanie 7.1. udost#pniania pracownikom sprz#tu komputerowego,
Pytanie 7.2. udost#pniania pracownikom niezb#dnego oprogramowania,
Pytanie 7.3. przekazywania dobrych praktyk nauczania zdalnego,
Pytanie 7.4. pomocy technicznej,
Pytanie 7.5. udost#pniania miejsca do pracy w"okresie pandemii.
W"odpowiedzi na ka'de z"pyta* badani mieli mo'liwo!% wskazania warto!ci od -3 (bardzo (le) do 

+3 (bardzo dobrze).
W"analizach, ze wzgl#du na klarowno!% interpretacji, pos&ugujemy si# !rednimi tych ocen jako 

syntetycznymi wska(nikami ocen jedynie w"sytuacjach szczególnych odwo&uj$c si# do rozk&adów. 
Analizy odpowiedzi zosta&y przedstawione w"odniesieniu do ogó&u badanych oraz w"zbiorowo!ciach 
wyró'nionych ze wzgl#du na obszar nauki, stanowisko, sta' pracy oraz szereg zmiennych wymienio-
nych w"cz#!ci metryczkowej: p&e%, liczba osób w"gospodarstwie domowym, liczba dzieci do 12 lat, 
nad którymi badany(a) sprawuje opiek#, czy ma z"kim zostawi% dzieci podczas wykonywania pracy, 
ocena w&asnych kompetencji technicznych przy prowadzeniu zaj#% zdalnych, ocena w&asnych wa-
runków do pracy zdalnej oraz przynale'no!% do grupy ryzyka ci#'kiego przebiegu Covid-19 osoby 
badanej lub kogo! z"domowników.

6.1. Wsparcie jednostki dydaktycznej w#zakresie udost$pniania pracowni-
kom sprz$tu komputerowego

W!ród ogó&u badanych opinie negatywne i"pozytywne na temat wsparcia ze strony jednostki dy-
daktycznej w"wyposa'enie w"sprz#t komputerowy okaza&y si# równowa'y%: po oko&o 40% badanych 
wybra&o pozytywne i"negatywne oceny – !rednia wska(nika ocen w"skali od -3 do +3 by&a równa 
-0,01 (mo'na bez obaw traktowa% t# warto!% jako zerow$). 

Odpowiedzi badanych nieznacznie ró'ni&y si# ze wzgl#du na obszar kszta&cenia: umiarkowanie 
pozytywnie oceniali swoje jednostki pracownicy kierunków z" obszaru nauk matematyczno-przy-
rodniczych (0,24), za! umiarkowanie negatywnie – kierunków spo&eczno-ekonomicznych (-0,12) 
oraz kierunków humanistycznych i" j#zykowych (-0,17). Stanowisko nie ró'nicowa&o znacz$co od-
powiedzi badanych, natomiast uwzgl#dnienie sta'u pracy wskaza&o na pewne, cho% niedu'e ró'nice: 
pracownicy o"d&u'szym sta'u pracy oceniali nieco ni'ej wsparcie jednostki w"wyposa'aniu w"sprz#t 
komputerowy: pocz$wszy od 0,25 dla pracowników o"sta'u do 5 lat do -0,16 dla pracowników o"sta'u 
pracy d&u'szym ni' 15 lat.

Osoby z#bardziej licznych gospodarstw domowych, w#szczególno!ci opiekuj'ce si$ m"odszymi 
dzie&mi, ocenia"y wsparcie jednostki w#sprz$t komputerowy wy%ej ni% osoby mieszkaj'ce samot-
nie, a#tak%e osoby nie wychowuj'ce dzieci.
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Rysunek 6.1 Ocena* wsparcia jednostki dydaktycznej w"zakresie udost$pniania pracownikom sprz$tu 
komputerowego ze wzgl$du na liczb$ osób w"gospodarstwie domowym

* - !rednia dla siedmiopunktowej skali: na której -3 oznacza"o bardzo #le, a$+3 oznacza"o bardzo dobrze

Rysunek 6.2. Ocena* wsparcia jednostki dydaktycznej w"zakresie udost$pniania pracownikom sprz$tu 
komputerowego ze wzgl$du na liczb$ dzieci do 12 lat, nad którymi badany(a) sprawuje opiek$

* - !rednia dla siedmiopunktowej skali: na której -3 oznacza"o bardzo #le, a$+3 oznacza"o bardzo dobrze

Lepiej wsparcie jednostki w"tej kwestii ocenia&y osoby, które maj$ z"kim zostawi% dzieci w"czasie, 
gdy wykonuj$ prac# (wskazania: 0,53 do 0,04).

Zbadali!my równie' znaczenie interakcji mi#dzy p&ci$ badanych i"mo'liwo!ci$ zapewnienia opie-
ki nad dzieckiem, gdy osoba badana pracuje. W!ród kobiet da&o si# zauwa'y% jednoznaczn$ zale'-
no!% – kobiety, które nie maj' z#kim zostawi& dzieci wyra)nie ni%ej ocenia"y pomoc jednostki 
w"zaopatrzenie w#sprz$t komputerowy, ni% kobiety, które maj' takie mo%liwo!ci (!rednie war-
to!ci wska)nika: -0,15 vs 0,81). W!ród m#'czyzn nie zauwa'yli!my takiej zale'no!ci – m#'czy(ni 
maj$cy z"kim zostawi% dzieci podczas pracy byli równie pozytywnie nastawieni, co m#'czy(ni nie-
maj$cy takiej mo'liwo!ci.

Niskie oceny w&asnych kompetencji w" obs&udze sprz#tu s&u'$cego do zaj#% zdalnych sprzyja&y 
wi#kszemu krytycyzmowi w"ocenie wsparcia przez jednostki (ocena -0,67 w!ród osób nisko ocenia-
j$cych swoje kompetencje w"tej dziedzinie wobec 0,03 w"gronie osób oceniaj$cych swoje kompeten-
cje wysoko).

Równocze!nie da"a si$ zaobserwowa& wyra)na zale%no!& mi$dzy jako!ci' w"asnych warunków 
pracy a#ocenami wsparcia jednostki – dysponuj'cy lepszymi warunkami do pracy zdalnej wyra)-
nie wy%ej oceniali wsparcie jednostki w#kwestii sprz$tu.
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Rysunek 6.3. Ocena* wsparcia jednostki dydaktycznej w"zakresie udost$pniania pracownikom sprz$tu 
komputerowego ze wzgl$du na ocen$ w!asnych warunków do pracy zdalnej

* - !rednia dla siedmiopunktowej skali: na której -3 oznacza"o bardzo #le, a$+3 oznacza"o bardzo dobrze

Trudno na podstawie niniejszego badania ustali% zwi$zek przyczynowy w" tej zale'no!ci – czy 
lepsze warunki do pracy zapewni&a swoim pracownikom jednostka, co wp&yn#&o na ich lepsze oceny, 
czy te' osoby, które ju' wcze!niej mia&y lepsze warunki pracy okaza&y si# bardziej &askawe w"oce-
nach. Z"ca&$ pewno!ci$ mo'na natomiast stwierdzi%, 'e osoby lepiej wyposa%one systematycznie 
wystawia"y wy%sze oceny swoim jednostkom. Zatem dba&o!% o"lepsze wyposa'enie pracowników 
w"sprz#t sprzyja wy'szym ocenom. 

Przynale'no!% do grupy ryzyka ci#'kiego przebiegu Covid-19 mia&a bardzo niewielkie znaczenie 
dla ocen wsparcia jednostki w"zakresie zaopatrzenia w"sprz#t komputerowy. Osoby nale'$ce do gru-
py ryzyka by&y nieznacznie bardziej krytyczne (!rednie warto!ci wska(nika: -0,16 vs 0,10) w"ocenach 
wsparcia uzyskiwanego od jednostki. Warto podkre!li%, 'e nie mia&o 'adnego znaczenia dla opinii 
badanych, czy do grupy ryzyka nale'y kto! z"domowników.

6.2. Wsparcie jednostki dydaktycznej w#zakresie udost$pniania pracowni-
kom niezb$dnego oprogramowania

Oceny ogó&u badanych w"odniesieniu do zaopatrzenia przez jednostki w"niezb#dne oprogramo-
wanie by&y umiarkowanie pozytywne. Ponad 53% badanych pozytywnie (przy 30% ocen negatyw-
nych) oceni&o swoje jednostki w" tej kwestii. ,rednia warto!% wska(nika ocen w"skali od -3 do +3 
wynosi&a 0,54.

Je!li uwzgl#dni% obszar kszta&cenia, to najwy%ej swoje jednostki dydaktyczne pod wzgl$dem 
udostepnienia oprogramowanie oceniali pracownicy kierunków matematyczno-przyrodniczych 
(0,82) i#spo"eczno-ekonomicznych (0,68), za! najni%ej – kierunków humanistycznych i#j$zyko-
wych (0,26).

Stanowisko, podobnie jak w"odniesieniu do zaopatrzenia w"sprz#t, nie mia&o znaczenia dla ocen 
wsparcia w"zakresie oprogramowania. Podobnie jak w"przypadku sprz#tu pracownicy o"krótszym 
sta'u nieco lepiej oceniali wsparcie jednostki i"w"zakresie zaopatrzenia w"oprogramowanie.
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Rysunek 6.4. Ocena* wsparcia jednostki dydaktycznej w" zakresie udost$pniania pracownikom nie-
zb$dnego oprogramowania ze wzgl$du na sta# pracy

* - !rednia dla siedmiopunktowej skali: na której -3 oznacza"o bardzo #le, a$+3 oznacza"o bardzo dobrze

Kobiety dawa&y nieznacznie ni'sze oceny ni' m#'czy(ni (0,44 vs 0,71). Za to zale'no!% mi#dzy 
ocenami na temat wsparcia jednostki w"zakresie oprogramowania a" liczb$ osób w"gospodarstwie 
domowym oraz liczb$ dzieci okaza&a si# wyra(na. Zasadniczo, najwy'ej wsparcie jednostek ocenia&y 
osoby z"wi#kszych gospodarstw domowych oraz takich, w"których jest wi#cej dzieci ni' osoby samot-
ne oraz niesprawuj$ce opieki nad dzie%mi. Zale'no!ci te ilustruj$ poni'sze wykresy.

Rysunek 6.5. Ocena* wsparcia jednostki dydaktycznej w" zakresie udost$pniania pracownikom nie-
zb$dnego oprogramowania ze wzgl$du na liczb$ osób w"gospodarstwie domowym

* - !rednia dla siedmiopunktowej skali: na której -3 oznacza"o bardzo #le, a$+3 oznacza"o bardzo dobrze

Rysunek 6.6. Ocena* wsparcia jednostki dydaktycznej w" zakresie udost$pniania pracownikom nie-
zb$dnego oprogramowania ze wzgl$du na liczb$ dzieci do 12 lat, nad którymi badany(a) sprawuje 
opiek$

* - !rednia dla siedmiopunktowej skali: na której -3 oznacza"o bardzo #le, a$+3 oznacza"o bardzo dobrze

Warto równie' zwróci% uwag# na to, 'e warto!ci wska(nika ocen we wszystkich grupach okaza&y 
si# dodatnie.
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Podobnie jak w"ocenach wyposa'enia w"sprz#t komputerowy osoby, które maj' z#kim zostawi& 
dzieci w# czasie wykonywania swojej pracy wy%ej ocenia"y wsparcie jednostki w# zakresie udo-
st$pniania pracownikom niezb$dnego oprogramowania ni% osoby niemaj'ce takich mo%liwo-
!ci (!rednie warto!ci wska(nika: 1,15 vs 0,60). Wynik ten ró'nicowa& kobiety i"m#'czyzn wy&$cznie 
w"skali poparcia – kobiety maj$ce z"kim zostawi% dzieci podczas pracy lepiej ni' m#'czy(ni ocenia&y 
wsparcie jednostki w"omawianym aspekcie. Jednak, niezale'nie od p&ci osoby maj$ce z"kim zostawi% 
dzieci podczas pracy lepiej ocenia&y wsparcie jednostki w"omawianym aspekcie. Poni'szy wykres 
ilustruje t# obserwacj#.

Rysunek 6.7. Ocena* wsparcia jednostki dydaktycznej w" zakresie udost$pniania pracownikom nie-
zb$dnego oprogramowania ze wzgl$du na mo#liwo'& zostawienia dzieci w"czasie pracy, osobno w'ród 
kobiet i"m$#czyzn

* - !rednia dla siedmiopunktowej skali: na której -3 oznacza"o bardzo #le, a$+3 oznacza"o bardzo dobrze

Równie' zale'no!ci ocen wsparcia ze strony jednostki od samooceny swoich kompetencji w"ob-
s&udze sprz#tu i"oprogramowania oraz od oceny w&asnych warunków do pracy zdalnej okaza&y si# 
pozytywne: im lepsze kompetencje techniczno-informatyczne oraz im lepsze warunki do pracy 
zdalnej tym wy%sze oceny wsparcia od jednostki w#zakresie zaopatrzenia w#odpowiednie opro-
gramowanie. Zale'no!ci te okaza&y si# wyra(niejsze ni' w"przypadku sprz#tu komputerowego. Po-
ni'sze wykresy ilustruj$ obie zale'no!ci.

Rysunek 6.8. Ocena* wsparcia jednostki dydaktycznej w" zakresie udost$pniania pracownikom nie-
zb$dnego oprogramowania ze wzgl$du na ocen$ w!asnych kompetencji w"obs!udze sprz$tu i"opro-
gramowania w"nauczaniu zdalnym

* - !rednia dla siedmiopunktowej skali: na której -3 oznacza"o bardzo #le, a$+3 oznacza"o bardzo dobrze
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Rysunek 6.9. Ocena* wsparcia jednostki dydaktycznej w" zakresie udost$pniania pracownikom nie-
zb$dnego oprogramowania ze wzgl$du na ocen$ w!asnych warunków do pracy zdalnej

* - !rednia dla siedmiopunktowej skali: na której -3 oznacza"o bardzo #le, a$+3 oznacza"o bardzo dobrze

Jak wida% i"w"tym przypadku jako!% warunków pracy okazuje si# bardzo znacz$c$ cech$ wspó&wy-
st#puj$c$ z"dobrymi ocenami wsparcia przez jednostki.

Zale'no!% opinii na temat wsparcia jednostek w"zakresie zaopatrzenia w"oprogramowanie okaza&a 
si# bardzo podobna jak to co zaobserwowali!my w"odniesieniu do wyposa'enia w"sprz#t kompute-
rowy. Przynale'no!% do grupy ryzyka ci#'kiego przebiegu Covid-19 mia&a bardzo niewielkie znacze-
nie dla ocen wsparcia jednostki poprzez zaopatrzenie w"oprogramowanie. Osoby nale'$ce do grupy 
ryzyka by&y nieznacznie bardziej krytyczne (!rednie warto!ci wska(nika: 0,34 vs 0,67) w"ocenach 
wsparcia uzyskiwanego od jednostki. W"tym przypadku równie' nie mia&o 'adnego znaczenia dla 
opinii badanych, czy do grupy ryzyka nale'y kto! z"domowników.

6.3. Wsparcie jednostki dydaktycznej w# zakresie przekazywania dobrych 
praktyk nauczania zdalnego

Przekazywanie dobrych praktyk nauczania zdalnego, a"wi#c wsparcie w"rozwoju cyfrowych kom-
petencji u'ytecznych w"dydaktycznych kontaktach to szczególnie wa'ny aspekt w"dobie lockdownu. 
Okazuje si#, 'e jest to wymiar, w"którym jednostki uzyskiwa&y najwy'sze oceny badanych. Ponad 
60% badanych pozytywnie (przy zaledwie 20% ocen negatywnych) oceni&o swoje jednostki w" tej 
kwestii. ,rednia warto!% wska(nika ocen w"skali od -3 do +3 wynosi&a 0,83.

Obszar kszta&cenia nie ró'nicowa& ocen badanych w" opisywanym aspekcie. Badani wszystkich 
obszarów zgodnie – wyra(nie pozytywnie – oceniali wsparcie uzyskiwane ze strony jednostek w"za-
kresie przekazywania dobrych praktyk nauczania zdalnego. Pozytywne oceny wskazywali równie' 
pracownicy niezale'nie od zajmowanego stanowiska. 

Podobnie jak w"przypadku wyposa'enia w"sprz#t oraz oprogramowanie, wsparcie w"zakresie prze-
kazywania dobrych praktyk najwy'ej doceni&y osoby najkrócej zatrudnione na"UW – dla osób pra-
cuj$cych na UW do 5 lat !rednia warto!% wska(nika by&a równa 1,14). Jednak przewaga ich pozytyw-
nych ocen nad wskazaniami d&u'ej zatrudnionych by&a nieznaczna – !rednie warto!ci wska(ników 
dla pracuj$cych od 6 do 15 lat i"dla zatrudnionych na UW d&u'ej ni' 15 lat wynosi&y, odpowiednio, 
0,70 i"0,82. 
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P&e% nie ró'nicowa&a odpowiedzi badanych, natomiast nieco wyra(niejsze ró'nice pojawi&y si# ze 
wzgl#du na liczb# osób w"gospodarstwie domowym. Najni'sze oceny we wsparciu kompetencyjnym 
ze strony jednostek dawa&y osoby mieszkaj$ce samotnie (!rednia warto!% wska(nika: 0,59), za! naj-
wy'sze – osoby mieszkaj$ce w"gronie co najmniej 5 osób (1,07). W"przypadku liczby wychowywa-
nych dzieci do 12 roku 'ycia trudno doszuka% si# znacz$cej zale'no!ci – niezale'nie od liczby dzieci 
badani jednoznacznie pozytywnie oceniali wsparcie kompetencyjne w"zakresie nauczania zdalnego 
uzyskiwane ze strony swoich jednostek. Zwracaj$ uwag# jedynie znacz$co ni'sze oceny wystawiane 
przez osoby wychowuj$ce co najmniej trójk# dzieci (0,56). Za to fakt posiadania mo'liwo!ci zosta-
wienia pod opiek$ dzieci podczas wykonywania pracy okaza& si# silnie ró'nicuj$cym czynnikiem. 
Osoby, które maj' z#kim zostawi& dzieci dawa"y wyra)nie wy%sze oceny jednostkom za#wsparcie 
w#zakresie przekazywania dobrych praktyk nauczania zdalnego ni% osoby niemaj'ce takich mo%-
liwo!ci (!rednie warto!ci wska(nika: 1,10 vs 0,56). Wynik ten, podobnie jak opisano w"poprzedniej 
sekcji, ró'nicowa& kobiety i"m#'czyzn wy&$cznie w"skali poparcia – kobiety maj$ce z"kim zostawi% 
dzieci podczas pracy, lepiej ni' m#'czy(ni ocenia&y wsparcie jednostki w"omawianym aspekcie. Jed-
nak, niezale'nie od p&ci, przewa'a&y oceny pozytywne. Poni'szy wykres ilustruje t# obserwacj#.

Rysunek 6.10. Ocena* wsparcia jednostki dydaktycznej w"zakresie przekazywania dobrych praktyk na-
uczania zdalnego ze wzgl$du na mo#liwo'& zostawienia dzieci w"czasie pracy, osobno w'ród kobiet 
i"m$#czyzn

* - !rednia dla siedmiopunktowej skali: na której -3 oznacza"o bardzo #le, a$+3 oznacza"o bardzo dobrze

Zale'no!ci ocen wsparcia ze strony jednostki w" zakresie rozwoju kompetencji od samooceny 
swoich kompetencji w"obs&udze sprz#tu i"oprogramowania oraz od oceny w&asnych warunków do 
pracy zdalnej by&y jeszcze wyra(niejsze ni' te opisane w"poprzedniej sekcji: im lepsze kompetencje 
techniczno-informatyczne oraz im lepsze warunki do pracy zdalnej tym wy%sze oceny wsparcia 
od jednostki w#zakresie przekazywania dobrych praktyk nauczania zdalnego. Poni'sze wykresy 
ilustruj$ obie zale'no!ci.
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Rysunek 6.11. Ocena* wsparcia jednostki dydaktycznej w"zakresie przekazywania dobrych praktyk na-
uczania zdalnego ze wzgl$du na ocen$ w!asnych kompetencji w"obs!udze sprz$tu i"oprogramowania 
w"nauczaniu zdalnym

* - !rednia dla siedmiopunktowej skali: na której -3 oznacza"o bardzo #le, a$+3 oznacza"o bardzo dobrze

Rysunek 6.12. Ocena* wsparcia jednostki dydaktycznej w"zakresie przekazywania dobrych praktyk na-
uczania zdalnego ze wzgl$du na ocen$ w!asnych warunków do pracy zdalnej

* - !rednia dla siedmiopunktowej skali: na której -3 oznacza"o bardzo #le, a$+3 oznacza"o bardzo dobrze

Docenienie warto!ci wsparcia kompetencyjnego uzyskanego na UW przez osoby pewnie pos&u-
guj$ce si# sprz#tem s&u'$cym nauczaniu zdalnemu i"dobrze w"niego wyposa'onym wskazywa% mo'e 
na to, 'e w"istocie, jednostki dydaktyczne UW dobrze poradzi&y sobie w"tym aspekcie z"wyzwaniem 
jakie postawi&a przed nami pandemia.

Przynale'no!% do grupy ryzyka ci#'kiego przebiegu Covid-19 zarówno osób badanych, jak i"ich 
domowników nie ró'nicowa&y ocen wsparcia jednostki w"zakresie przekazywania dobrych praktyk 
nauczania zdalnego.

6.4. Wsparcie jednostki dydaktycznej w#zakresie pomocy technicznej

Pomoc techniczna przy realizacji zdalnego nauczania, to równie' wymiar wysoko oceniany przez 
nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego. Procent badanych, którzy pozytywnie pod 
tym wzgl#dem ocenili swoje jednostki okaza& si# przesz&o dwukrotnie wi#kszy ni' udzia& osób, które 
wskaza&y oceny negatywne (52% ocen pozytywnych wobec 25% ocen negatywnych). ,rednia warto!% 
wska(nika ocen w"skali od -3 do +3 wynosi&a 0,73.

Tym razem obszar kszta&cenia wyra(nie ró'nicowa& odpowiedzi badanych. Najwy%ej pomoc 
techniczn' swoich jednostek docenili pracownicy kierunków spo"eczno-ekonomicznych (!rednia 
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warto!% wska(nika: 1,19), za! pozostali, wprawdzie pozytywnie, jednak znacznie ni'ej ocenili swoje 
jednostki pod wzgl#dem wsparcia technicznego (0,47 dla kierunków matematyczno-przyrodniczych 
i"0,50 dla kierunków humanistycznych i"j#zykowych).

Do!% wysoko (powy'ej przeci#tnej dla ogó&u badanych) wsparcie techniczne ze strony jedno-
stek oceniali zarówno profesorowie (!rednia warto!% wska(nika: 0,98), jak i"asystenci, wyk&adowcy, 
lektorzy oraz instruktorzy (0,79), za! adiunkci – najni'ej (0,60). Nie s$ to jednak bardzo wyraziste 
zale'no!ci. Podobnie, zale'no!% ocen pomocy technicznej od sta'u pracy nie okaza&a si# bardzo wy-
ra(na, jednak na uwag# zas&uguj$ nieco wy'sze oceny wskazywane przez osoby najkrócej (do 5 lat) 
zatrudnione na UW (!rednia warto!% wska(nika: 1,04 wobec 0, 64 i"0,66 w!ród pracuj$cych na UW, 
odpowiednio, od 5 do 15 lat i"powy'ej 15 lat).

Kobiety nieznacznie gorzej od m#'czyzn ocenia&y pomoc techniczn$ ze strony jednostek (0,61 
vs 0,91). Je!li chodzi o"liczb# osób w"gospodarstwie domowym, podobnie jak w"poprzedniej sekcji, 
nie da&o si# zaobserwowa% znacz$cej zale'no!ci. W"przypadku liczby wychowywanych dzieci do 12 
roku 'ycia, zwracaj$ uwag# tym wy'sze oceny im wi#ksz$ liczb# dzieci badani wychowuj$, jednak 
z"wyj$tkiem osób wychowuj$cych co najmniej trójk# dzieci. Te osoby wystawia&y najni'sze oceny 
jednostkom za pomoc techniczn$ (0,46). Zale'no!% t# ilustruje poni'szy wykres.

Rysunek 6.13. Ocena* wsparcia jednostki dydaktycznej w"zakresie pomocy technicznej ze wzgl$du na 
liczb$ dzieci do 12 lat, nad którymi badany(a) sprawuje opiek$

* - !rednia dla siedmiopunktowej skali: na której -3 oznacza"o bardzo #le, a$+3 oznacza"o bardzo dobrze

Mo'liwo!% zostawienia pod opiek$ dzieci podczas wykonywania pracy okaza&a si# wyj$tkowo 
silnie ró'nicuj$cym czynnikiem pod wzgl#dem opinii na temat wsparcia w zakresie pomocy tech-
nicznej. Osoby, które maj' z#kim zostawi& dzieci dawa"y wyra)nie wy%sze oceny jednostkom za 
wsparcie w#zakresie pomocy technicznej ni% osoby niemaj'ce takich mo%liwo!ci (!rednie warto!ci 
wska(nika: 1,16 vs 0,54). Wynik ten, niewiele s&abiej ni' przedstawiono to w"poprzedniej sekcji, ró'-
nicowa& kobiety i"m#'czyzn wy&$cznie w"skali poparcia – kobiety maj$ce z"kim zostawi% dzieci pod-
czas pracy wprawdzie nieznacznie gorzej ni' m#'czy(ni ocenia&y wsparcie jednostki w"omawianym 
aspekcie, jednak w!ród kobiet zale'no!% pozytywnych ocen od mo'liwo!ci zostawienia pod opieka 
dziecka by&a silniejsza. Jednak, niezale'nie od p&ci, przewa'a&y oceny pozytywne. Poni'szy wykres 
ilustruje t# obserwacj#.
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Rysunek 6.14. Ocena* wsparcia jednostki dydaktycznej w"zakresie pomocy technicznej ze wzgl$du na 
mo#liwo'& zostawienia dzieci w"czasie pracy, osobno w'ród kobiet i"m$#czyzn

* - !rednia dla siedmiopunktowej skali: na której -3 oznacza"o bardzo #le, a$+3 oznacza"o bardzo dobrze

Zale'no!ci ocen wsparcia ze strony jednostki w"zakresie pomocy technicznej ze strony jednostki 
od samooceny swoich kompetencji w"obs&udze sprz#tu i"oprogramowania oraz od oceny w&asnych 
warunków do pracy zdalnej by&y równie wyra(ne, jak w"odniesieniu do wsparcia kompetencyjnego 
opisanego w"poprzedniej sekcji: im lepsze kompetencje techniczno-informatyczne oraz im lepsze 
warunki do pracy zdalnej, tym wy%sze oceny wsparcia od jednostki w#zakresie pomocy technicz-
nej. Poni'sze wykresy ilustruj$ obie zale'no!ci.

Rysunek 6.15. Ocena* wsparcia jednostki dydaktycznej w"zakresie pomocy technicznej ze wzgl$du na 
ocen$ w!asnych kompetencji w"obs!udze sprz$tu i"oprogramowania w"nauczaniu zdalnym

* - !rednia dla siedmiopunktowej skali: na której -3 oznacza"o bardzo #le, a$+3 oznacza"o bardzo dobrze
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Rysunek 6.16. Ocena* wsparcia jednostki dydaktycznej w"zakresie pomocy technicznej ze wzgl$du na 
ocen$ w!asnych warunków do pracy zdalnej

* - !rednia dla siedmiopunktowej skali: na której -3 oznacza"o bardzo #le, a$+3 oznacza"o bardzo dobrze

Przynale'no!% do grupy ryzyka ci#'kiego przebiegu Covid-19 zarówno osób badanych, jak i"ich 
domowników nie ró'nicowa&y ocen wsparcia jednostki w"zakresie pomocy technicznej.

6.5. Wsparcie jednostki dydaktycznej w#zakresie udost$pniania miejsca do 
pracy w#okresie pandemii

Zdalna praca w" okresie ogranicze* wynikaj$cych z" pandemii Covid-19 z" regu&y wymaga&a od 
nauczycieli akademickich pozostawania w"domu. Nie zawsze jednak domowe warunki pozwala&y 
na swobodne prowadzenie dydaktyki. Dlatego tak wa'ne niejednokrotnie by&o zapewnienie prowa-
dz$cym zaj#cia odpowiedniej przestrzeni na uczelni do prowadzenia zaj#%. Wsparcie Uniwersytetu 
w" tym obszarze zosta&o przez naszych badanych docenione. Podobnie jak w"przypadku opinii na 
temat zapewnienia przez jednostk# pomocy technicznej ponad po&owa (52%) badanych wskaza&a 
pozytywne oceny wsparcia wyra'aj$cego si# przez udost#pnienie pracownikom miejsca do pracy 
(wobec 25% ocen negatywnych). ,rednia warto!% wska(nika ocen w"skali od -3 do +3 wynosi&a 0,69.

Obszar kszta&cenia oraz sta' pracy na UW nie ró'nicowa&y odpowiedzi badanych. Pracownicy 
'adnego z"obszarów nie oceniali znacz$co wy'ej lub ni'ej omawianego wymiaru wsparcia. Podobnie, 
'adna z"grup wyró'nionych ze wzgl#du na sta' pracy nie odró'nia&a si# od pozosta&ych w"znacz$-
cy sposób. Zwraca natomiast uwag# najsilniejsza przewaga (powy'ej !redniej w!ród ogó&u bada-
nych) ocen pozytywnych w!ród asystentów, wyk&adowców, lektorów i"instruktorów (!rednia warto!% 
wska(nika: 1.00) oraz profesorów (0,80) wobec ni'szych wskaza* w!ród adiunktów (0,56). Nale'y 
jednak'e pami#ta%, 'e mamy do czynienia ca&y czas z"dodatnimi warto!ciami wska(nika, we wszyst-
kich grupach wyró'nionych przez obszar kszta&cenia, sta' pracy i"stanowisko by&a przewaga ocen 
pozytywnych. 

Kobiety nieco wy'ej ocenia&y wsparcie w"zakresie udost#pniania miejsca do pracy w"okresie pan-
demii ni' m#'czy(ni (0,82 vs 0,55), jednak nie jest to bardzo wyra(na zale'no!%. Liczba osób w"go-
spodarstwie domowym i"liczba ma&ych dzieci nie ró'nicowa&a odpowiedzi badanych, za to fakt czy 
badany ma z"kim zostawi% dzieci w"czasie pracy mia& bardzo wyra(ne znaczenie. Osoby, które nie 
maj' z#kim zostawi& dzieci podczas pracy wyra)nie ni%ej ocenia"y wsparcie jednostek w#zakresie 
udost$pniania miejsca do pracy ni% osoby maj'ce takie mo%liwo!ci (0,29 vs 0,97). To wa'ny wnio-
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sek, poniewa' pokazuje wag# i"dolegliwo!% braku miejsca do pracy w"obecnych warunkach pande-
micznych ogranicze*. W"tym kontek!cie na uwag# zas&uguje obserwacja, 'e odpowiedzi na to pytanie 
nie ró'ni&y si# znacz$co w!ród m#'czyzn i"kobiet. Uk&ad warto!ci wska(ników by& taki sam nieza-
le'nie od p&ci. Oznacza to, 'e dolegliwo!& braku miejsca pracy w#zwi'zku z#brakiem mo%liwo!ci 
zapewnienia w#tym czasie opieki nad dzie&mi jest podobnie dolegliwa w!ród m$%czyzn i#kobiet.

Zale'no!ci ocen wsparcia ze strony jednostki w"zakresie udost#pniania miejsca do pracy w"okresie 
pandemii od samooceny swoich kompetencji w"obs&udze sprz#tu i"oprogramowania oraz od oceny 
w&asnych warunków do pracy zdalnej by&y bardzo wyra(ne: im lepsze kompetencje techniczno-in-
formatyczne oraz im lepsze warunki do pracy zdalnej tym wy%sze oceny wsparcia od jednostki 
w#zakresie udost$pniania miejsca do pracy w#okresie pandemii. Poni'sze wykresy ilustruj$ obie 
zale'no!ci.

Rysunek 6.17. Ocena* wsparcia jednostki dydaktycznej w" zakresie udost$pniania miejsca do pracy 
w"okresie pandemii ze wzgl$du na ocen$ w!asnych kompetencji w"obs!udze sprz$tu i"oprogramowania 
w"nauczaniu zdalnym

* - !rednia dla siedmiopunktowej skali: na której -3 oznacza"o bardzo #le, a$+3 oznacza"o bardzo dobrze

Rysunek 6.18. Ocena* wsparcia jednostki dydaktycznej w" zakresie udost$pniania miejsca do pracy 
w"okresie pandemii ze wzgl$du na ocen$ w!asnych warunków do pracy zdalnej

* - !rednia dla siedmiopunktowej skali: na której -3 oznacza"o bardzo #le, a$+3 oznacza"o bardzo dobrze

Jednoznacznie negatywne oceny wsparcia w#zakresie udost$pniania miejsca do pracy w#okre-
sie pandemii wybierane przez osoby czuj'ce si$ mniej pewnie w#obs"udze sprz$tu komputerowe-
go i#maj'ce gorsze warunki do pracy zdalnej, mog' wskazywa& na bezradno!& tych osób wobec 
wyzwa* technologicznych stawianych przez prac$ zdaln'. Wydaje si$, %e wskazuje to na znacze-
nie wsparcia polegaj'cego na zapewnieniu osobom mniej kompetentnym cyfrowo dogodnego 
miejsca do pracy stacjonarnej, w#bezpo!rednim kontakcie z#technicznym wsparciem uczelni.
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Przynale'no!% do grupy ryzyka ci#'kiego przebiegu Covid-19 zarówno osób badanych, jak i"ich 
domowników nie ró'nicowa&a ocen wsparcia jednostki w"zakresie udost#pniania miejsca do pracy 
w"okresie pandemii.



7. Oceny ró%nych aspektów pracy zdalnej
Badanych proszono o"ocen# prowadzonych przez siebie zaj#% zdalnych w"porównaniu do zaj#% 

prowadzonych tradycyjnie (w"sali). Ocenie poddano sze!% aspektów pracy zdalnej:
• zdobywanie przez studentów kompetencji za&o'onych w"programie nauczania,
• kontakt ze studentami podczas zaj#%,
• poziom zaanga'owania studentów podczas zaj#%,
• mo'liwo!% !ledzenia post#pów studentów,
• efektywno!% dy'urów i"konsultacji,
• efektywno!% egzaminowania (skuteczno!% w"ustalaniu poziomu opanowania materia&u przez 

egzaminowanych).
Respondenci dokonywali oceny na skali od -3: „znacznie gorzej w"trybie zdalnym” do +3: „znacz-

nie lepiej w"trybie zdalnym”. W"konsekwencji w"wynikach prezentowanych w"tym rozdziale warto!ci 
ujemne wskazuj$ na wy'sze ocenianie zaj#% tradycyjnych, a"dodatnie – wy'sze ocenianie zaj#% zdal-
nych pod danym wzgl#dem.

Oceny dokonane przez badanych s$ podsumowane na poni'szym wykresie.

Rysunek 7.1 Oceny* wybranych aspektów pracy zdalnej

* - !rednia dla siedmiopunktowej skali, na której -3 oznacza"o „znacznie gorzej w$ trybie zdalnym”, a$ +3 oznacza"o 
„znacznie lepiej w$trybie zdalnym”

Badani oceniali prowadzone przez siebie zaj$cia zdalne ni%ej ni% zaj$cia w#formie tradycyjnej pod 
niemal wszystkimi wzgl$dami. Najwi$ksz' przewag$ zaj$& tradycyjnych nad zdalnymi wskazywano 
w#ocenach kontaktu ze studentami podczas zaj$&. Jedynym aspektem pracy dydaktycznej, w#którym 
praca zdalna zosta"a oceniona lepiej ni% praca w#sali, jest efektywno!& dy%urów i#konsultacji.

Ocena efektywno!ci dy'urów i"konsultacji jest powi$zana z"cechami zatrudnienia na Uniwersyte-
cie Warszawskim – im d"u%szy sta% pracy i#im wy%sze stanowisko, tym mniej badani byli sk"onni 
do wskazywania przewagi zdalnych dy%urów i#konsultacji nad ich tradycyjn' postaci'. Profeso-
rowie oraz osoby z"ponad 25-letnim sta'em pracy na UW preferowa&y form# tradycyjn$ nad zdaln$. 
Wyniki podsumowuj$ poni'sze wykresy.
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Rysunek 7.2 Oceny* efektywno'ci zdalnych dy#urów i"konsultacji w"grupach wyró#nionych ze wzgl$du 
na stanowisko 

* - !rednia dla siedmiopunktowej skali, na której -3 oznacza"o „znacznie gorzej w$ trybie zdalnym”, a$ +3 oznacza"o 
„znacznie lepiej w$trybie zdalnym”

Rysunek 7.3 Oceny* efektywno'ci zdalnych dy#urów i"konsultacji w"grupach wyró#nionych ze wzgl$du 
na sta# pracy na Uniwersytecie Warszawskim

* - !rednia dla siedmiopunktowej skali, na której -3 oznacza"o „znacznie gorzej w$ trybie zdalnym”, a$ +3 oznacza"o 
„znacznie lepiej w$trybie zdalnym”

Warto doda%, 'e efektywno!% dy'urów i"konsultacji jest jedynym aspektem pracy dydaktycznej, 
w"której dostrze'ono znacz$ce ró'nice ocen dokonywanych przez osoby nale'$ce do poszczególnych 
kategorii stanowisk czy kategorii sta'u pracy na UW.

Praca zdalna by&a oceniana wyra(nie odmiennie przez nauczycieli akademickich ucz$cych w"ró'-
nych obszarach kszta&cenia. Wyniki podsumowuje poni'szy wykres.
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 Rysunek 7.4 Oceny* wybranych aspektów pracy zdalnej w"grupach wyró#nionych ze wzgl$du na ob-
szar kszta!cenia

* - !rednia dla siedmiopunktowej skali, na której -3 oznacza"o „znacznie gorzej w$ trybie zdalnym”, a$ +3 oznacza"o 
„znacznie lepiej w$trybie zdalnym”

Wszystkie aspekty pracy zdalnej zosta"y ocenione najni%ej przez nauczycieli akademickich 
nauk matematyczno-przyrodniczych, za! najwy%ej przez osoby ucz'ce na kierunkach humani-
stycznych i#j$zykowych. Po!rodku uplasowa&y si# oceny dokonywane przez nauczycieli kierunków 
spo&eczno-ekonomicznych. Najwi#ksze ró'nice w"ocenach dokonywanych przez nauczycieli z"po-
szczególnych obszarów mo'na dostrzec w"przypadku oceny zdobywania przez studentów kompe-
tencji za&o'onych w"programie nauczania i"mo'liwo!ci !ledzenia ich post#pów. Najmniejsze ró'nice 
ocen wyst$pi&y w" przypadku ocen kontaktu ze studentami podczas zaj#%. Warto doda%, 'e by& to 
aspekt pracy dydaktycznej, który badani ze wszystkich obszarów kszta&cenia zgodnie wskazywali 
jako najgorzej wypadaj$cy w"trybie zdalnym w"porównaniu do zaj#% w"sali.

Dostrzegalne s$ tak'e ró'nice ocen pracy zdalnej dokonywanych przez kobiety i"przez m#'czyzn. 
Wyniki s$ przedstawione na poni'szym wykresie.
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Rysunek 7.5 Oceny* wybranych aspektów pracy zdalnej w"grupach wyró#nionych ze wzgl$du na p!e&

* - !rednia dla siedmiopunktowej skali, na której -3 oznacza"o „znacznie gorzej w$ trybie zdalnym”, a$ +3 oznacza"o 
„znacznie lepiej w$trybie zdalnym”

Kobiety by"y mniej sk"onne od m$%czyzn do oceniania prowadzonych przez siebie zaj$& zdal-
nych jako gorszych od zaj$& w#tradycyjnej postaci. Ró%nice, cho& niewielkie, daj' si$ zaobserwo-
wa& w#ocenach wszystkich badanych aspektów pracy zdalnej.

Badani proszeni byli tak'e o"samoocen# swoich kompetencji w"obs&udze sprz#tu i"oprogramo-
wania do nauczania zdalnego. Ocena w&asnych kompetencji w"tym zakresie pozostawa&a w"silnym 
zwi$zku z"ocen$ prowadzonych przez siebie zaj#% zdalnych. Rezultaty s$ podsumowane na poni'-
szym wykresie.
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 Rysunek 7.6 Oceny* wybranych aspektów pracy zdalnej w"grupach wyró#nionych ze wzgl$du na sa-
moocen$ kompetencji w"obs!udze sprz$tu i"oprogramowania do nauczania zdalnego

* - !rednia dla siedmiopunktowej skali, na której -3 oznacza"o „znacznie gorzej w$ trybie zdalnym”, a$ +3 oznacza"o 
„znacznie lepiej w$trybie zdalnym”

Im ni%ej badani oceniali swoje kompetencje w#obs"udze sprz$tu i#oprogramowania do pra-
cy zdalnej, tym ni%ej oceniali prowadzone przez siebie zaj$cia zdalne w#porównaniu do zaj$& 
w#tradycyjnej postaci. Zale'no!% ta jest widoczna we wszystkich badanych aspektach pracy zdalnej. 
Ró'nice pomi#dzy grupami o"ró'nym poziomie samooceny kompetencji s$ najwi#ksze w"przypadku 
ocen mo'liwo!ci !ledzenia post#pów studentów, za! najmniejsze w"ocenie poziomu zaanga'owania 
studentów i"kontakt z"nimi podczas zaj#%. Nawet w!ród osób postrzegaj'cych swoje kompetencje 
w#tym zakresie jako wysokie przewa%a"y oceny, %e prowadzone przez nie zaj$cia zdalne s' gorsze 
od zaj$& w#sali pod wszystkimi badanymi wzgl$dami, poza efektywno!ci' dy%urów i#konsultacji.

Badani oceniali tak'e swoje warunki do pracy zdalnej. Ocena prowadzonych zaj#% zdalnych by&a 
z"nimi silnie powi$zana. Ze wzgl#du na bardzo ma&$ liczb# osób oceniaj$cych swoje warunki do pra-
cy jako bardzo z&e, po&$czono je w"jedn$ kategori# z"osobami oceniaj$cymi swoje warunki jako raczej 
z&e. Wyniki przedstawia poni'szy wykres.
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Rysunek 7.7 Oceny* wybranych aspektów pracy zdalnej w"grupach wyró#nionych ze wzgl$du na ocen$ 
swoich warunków do pracy zdalnej

* - !rednia dla siedmiopunktowej skali, na której -3 oznacza"o „znacznie gorzej w$ trybie zdalnym”, a$ +3 oznacza"o 
„znacznie lepiej w$trybie zdalnym”

Im ni%ej badani oceniali posiadane warunki do pracy zdalnej, tym ni%ej oceniali te% prowa-
dzone przez siebie zaj$cia zdalne w#porównaniu z#zaj$ciami tradycyjnymi. Prawid&owo!% ta jest 
bardzo wyra(na i"w"podobnym stopniu dotyczy wszystkich aspektów pracy zdalnej.

Osoby oceniaj'ce swoje warunki do pracy zdalnej jako bardzo dobre wskazywa"y, %e prowa-
dzone przez nie zaj$cia zdalne by"y podobnie skuteczne jak zaj$cia w#sali pod k'tem zdobywa-
nia przez studentów kompetencji za"o%onych w# programie nauczania i# mo%liwo!ci !ledzenia 
post$pów studentów, ale mniej skuteczne pod wzgl$dem poziomu zaanga%owania studentów 
i#kontaktu z#nimi podczas zaj$&, a#tak%e efektywno!ci egzaminowania. Osoby o#bardzo dobrych 
warunkach do pracy zdalnej ocenia"y zdalne dy%ury i#konsultacje jako efektywniejsze, za! osoby 
o#raczej dobrych warunkach pracy zdalnej jako podobnie efektywne w#porównaniu z#tradycyjn' 
postaci'.

Na postrzeganie efektywno!ci zaj#% zdalnych mo'e mie% wp&yw tak'e to, na ile badani odbierali 
przej!cie na ten sposób pracy jako niezb#dny. Mo'na si# spodziewa%, 'e im wi#ksze obawy dotycz$ce 
pandemii COVID-19 'ywi$ ankietowani, tym 'yczliwsze b#d$ dokonywane przez nich oceny ich 
pracy zdalnej. Badani odpowiadali na szereg pyta* dotycz$cych COVID-19 w"ich otoczeniu.

Pierwsze z"tych pyta* dotyczy&o tego, czy badani nale'$ do grupy ryzyka ci#'kiego przebiegu CO-
VID-19. Poni'szy wykres przedstawia oceny aspektów pracy zdalnej dokonane przez osoby deklaru-
j$ce przynale'no!% do grupy ryzyka (odpowiedzi „zdecydowanie tak” i"„raczej tak”) i"niedeklaruj$ce 
jej (odpowiedzi „raczej nie” i"„zdecydowanie nie”).
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Rysunek 7.8 Oceny* wybranych aspektów pracy zdalnej w"grupach wyró#nionych ze wzgl$du na ocen$ 
przynale#no'ci do grupy ryzyka ci$#kiego przebiegu COVID-19

* - !rednia dla siedmiopunktowej skali, na której -3 oznacza"o „znacznie gorzej w$ trybie zdalnym”, a$ +3 oznacza"o 
„znacznie lepiej w$trybie zdalnym”

Osoby deklaruj'ce przynale%no!& do grup ryzyka ci$%kiego przebiegu COVID-19 by"y mniej 
surowe w#ocenie wi$kszo!ci aspektów prowadzonych przez siebie zaj$& zdalnych ni% osoby spo-
za grupy ryzyka. Wyj'tek stanowi ocena efektywno!ci dy%urów i#konsultacji, identyczna w#obu 
grupach.

Badani wskazywali nie tylko na w&asn$ przynale'no!% do grupy ryzyka ci#'kiego przebiegu CO-
VID-19, ale tak'e na to, czy do grupy ryzyka nale'y kto! z"ich domowników. Poni'szy wykres przed-
stawia oceny aspektów pracy zdalnej dokonane przez osoby deklaruj$ce przynale'no!% domowników 
do grupy ryzyka (odpowiedzi „zdecydowanie tak” i"„raczej tak”) i"niedeklaruj$ce jej (odpowiedzi 
„raczej nie” i"„zdecydowanie nie”).
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Rysunek 7.9 Oceny* wybranych aspektów pracy zdalnej w"grupach wyró#nionych ze wzgl$du na ocen$ 
przynale#no'ci domowników do grupy ryzyka ci$#kiego przebiegu COVID-19

* - !rednia dla siedmiopunktowej skali, na której -3 oznacza"o „znacznie gorzej w$ trybie zdalnym”, a$ +3 oznacza"o 
„znacznie lepiej w$trybie zdalnym”

Oceny prowadzonych zaj$& zdalnych w#grupach wyró%nionych ze wzgl$du na przynale%no!& 
domowników badanych do grupy ryzyka ci$%kiego przebiegu COVID-19 wygl'daj' identycznie, 
jak w#analogicznych grupach wyró%nionych ze wzgl$du na przynale%no!& samych badanych do 
grupy ryzyka. Ryzyko ci#'kiego przebiegu choroby u" domowników badanych znajduje podobne 
odbicie w"dokonywanych ocenach pracy zdalnej co ryzyko takiego przebiegu u"samych badanych.

Badanych pytano tak'e o"to, czy znali osobi!cie kogo!, kto zmar& z"powodu COVID-19 (rodzina, 
przyjaciele, znajomi). Badani, którzy znali takie osoby, ró'nili si# w"ocenach prowadzonych przez sie-
bie zaj#% zdalnych od badanych, którzy nie znali takich osób. Wyniki przedstawia poni'szy wykres.
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Rysunek 7.10 Oceny* wybranych aspektów pracy zdalnej w"grupach wyró#nionych ze wzgl$du na to, 
czy badani znali osobi'cie kogo', kto zmar! z"powodu COVID-19

* - !rednia dla siedmiopunktowej skali, na której -3 oznacza"o „znacznie gorzej w$ trybie zdalnym”, a$ +3 oznacza"o 
„znacznie lepiej w$trybie zdalnym”

Badani, którzy znali osobi!cie kogo!, kto zmar" z#powodu COVID-19, byli sk"onni do mniej 
surowej oceny prowadzonych przez siebie zaj$& zdalnych w#porównaniu do zaj$& tradycyjnych 
ni% badani, którzy nie znali takich osób. Prawid&owo!% ta, cho% niezbyt silna, przejawia si# w"przy-
padku ocen wszystkich analizowanych aspektów pracy zdalnej.

Badanych pytano tak'e o"to, czy chorowali na COVID-19 oraz czy w!ród osób, z"którymi utrzymy-
wali osobisty kontakt s$ takie, które chorowa&y na COVID-19. Osoby, które chorowa&y na COVID-19 
nie ró'ni&y si# w"ocenie prowadzonych zaj#% zdalnych od osób, które nie chorowa&y. Podobnie fakt 
zachorowania (lub nie) na COVID-19 przez osoby z"otoczenia badanych nie znajdowa& prze&o'enia 
na oceny zaj#% zdalnych. Podsumowuj$c, ryzyko ci$%kiego przebiegu COVID-19 u#samych bada-
nych lub u#ich domowników oraz zgon z#powodu COVID-19 osoby znanej badanym osobi!cie 
przek"ada"y si$ na mniej negatywn' ocen$ prowadzonych zaj$& zdalnych. Sam fakt zachorowania 
na COVID-19 badanych lub osób z#ich otoczenia nie ró%nicowa" ocen zaj$& zdalnych.
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8. Ocena perspektywy powrotu do tradycyjnych zaj$& 
W"tej cz#!ci raportu przedstawiamy opinie pracowników Uniwersytetu dotycz$ce ewentualnego 

powrotu do tradycyjnej formy zaj#% – czyli do zaj#% prowadzonych w"salach uczelnianych. Ze wzgl#-
du na to, 'e taki krok sposób w"oczywisty wi$za&by si# z"wi#kszym ni' w"przypadku zaj#% zdalnych 
ryzykiem zaka'enia koronawirusem, zaczniemy od przypomnienia przedstawionych ju' w"Rozdzia-
le"3 danych o"w&asnych do!wiadczeniach respondentów z"COVID-19 i"samoocenie ich przynale'no-
!ci do grup ryzyka ci#'kiego przebiegu tej choroby. 

Okaza&o si#, 'e spo!ród tych, którzy odpowiedzieli na ankiet# jedynie 7% (80 osób) chorowa&o na 
COVID-19. Po&owa wszystkich badanych (597 osób) zna osobi!cie kogo!, kto chorowa& (11 osób nie 
udzieli&o odpowiedzi na to pytanie) i"a' 40% (471 osób) zna&o osobi!cie kogo!, kto zmar& z"powodu 
tej choroby lub w"zwi$zku z"ni$. Z"co najmniej jedn$ z"tych sytuacji mia&o do czynienia 2/3 respon-
dentów, a"ze wszystkimi trzema – 2% (28 osób).

Jedna trzecia (33%) badanych oceni&a, 'e nale'y do grupy ryzyka ci#'kiego przebiegu COVID-19 
(w"tym 12% odpowiedzia&o, 'e „zdecydowanie” nale'y), pozostali uwa'ali si# za nienale'$cych do 
grupy ryzyka, w"tym 19% „zdecydowanie”. Wyra(nie wi#cej, bo 42% uczestników badania, mieszka 
z"osobami b#d$cymi w"grupie ryzyka – w" tym 24% równocze!nie sami s$ w"grupie ryzyka (zob. 
Rozdz. 3, rysunek 3.11. oraz Aneks, tabela 8.1). 

8.1. Preferencje dotycz'ce powrotu do tradycyjnej formy zaj$&

Jak wida% na poni'szym wykresie (rys. 8.1), zwolenników powrotu do tradycyjnych form prowa-
dzenia zaj#% (53%) jest wi#cej ni' przeciwników (32%), jest te' znacz$ca grupa (15%) niezdecydo-
wanych. Najwyra(niejsza jest ró'nica odsetków najbardziej kategorycznych odpowiedzi – powrót do 
sal jest „bardzo po'$dany” zdaniem 31% badanych, a"„bardzo niepo'$dany” – zdaniem dwukrotnie 
mniejszego odsetka.

Rysunek 8.1. Czy powrót do zaj$& w"sali w"semestrze letnim 2020/2021 by!by po#%dany

bardzo 
niepo any

16%

raczej 
niepo any

16%

trudno 
powie zie

15%

aczej po any
22%

a zo po any
31%



Oceny perspektywy powrotu do tradycyjnych zaj!"

45

Analiza czynników, które potencjalnie mog&y kszta&towa% opinie badanych w"tej kwestii pokaza&a, 
'e – wbrew pocz$tkowym przypuszczeniom – w&asne do!wiadczenia z"chorob$ COVID-19 (przed-
stawione na rys. 8.1) nie maj$ praktycznie 'adnego wp&ywu na cz#sto!% opowiadania si# za powro-
tem do tradycyjnych zaj#% lub przeciw niemu. 

Czynniki, które maj' znaczenie w#tym kontek!cie wi'%' si$ przede wszystkim z:
 + warunkami do pracy zdalnej,
 + zamieszkiwaniem z"osobami z"grupy ryzyka ci#'kiego przebiegu COVID-19
 + samoocen$ kompetencji w"obs&udze sprz#tu i"oprogramowania do zdalnego nauczania.

Rysunek 8.2. Zainteresowanie powrotem do zaj$& na uczelni w"grupach wyró#nionych ze wzgl$du na 
ocen$ w!asnych warunków do nauczania zdalnego

Jak mo%na by"o si$ spodziewa&, osoby niemaj'ce warunków do pracy zdalnej s' bardziej zain-
teresowane powrotem na uczelni$ ni% osoby, które takie warunki maj'. Warto jednak zauwa'y%, 
'e równie' ci, którzy zadeklarowali, 'e maj$ odpowiednie warunki do pracy zdalnej zdecydowanie 
cz#!ciej uwa'aj$ powrót do sal za po'$dany (52%) ni' za niepo'$dany (34%) (rys. 8.2). 

Troch# podobnie przedstawia si# sytuacja z"samoocen$ kompetencji w"zakresie obs&ugi oprogra-
mowania i"sprz#tu do zdalnego nauczania, cho% w!ród naprawd# „sprawnych komputerowo” pra-
cowników wida% wyra(nie s&absz$ determinacj# do tradycyjnego nauczania ni' w!ród tych, którzy 
swoje kompetencje oceniaj$ ni'ej (rys. 8.3).
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Rysunek 8.3. Zainteresowanie powrotem do zaj$& na uczelni w"grupach wyró#nionych ze wzgl$du na 
samoocen$ kompetencji w"obs!udze sprz$tu i"oprogramowania do nauczania zdalnego

Osoby o"niskich i"przeci#tnych kompetencjach w"zakresie obs&ugi oprogramowania i"sprz#tu wy-
razi&y zdecydowane zainteresowanie powrotem do tradycyjnych form nauczania (tylko odpowiednio 
9% i"24% uzna&o ten powrót za niepo'$dany), natomiast ci, którzy z"tym oprogramowaniem radzili 
sobie dobrze („wysoka” ocena kompetencji) byli bardziej podzieleni – 47% uzna&o powrót do sal za 
po'$dany, a"38% – za niepo'$dany.

Osoby nale%'ce do grup ryzyka ci$%kiego przebiegu COVID-19 lub mieszkaj'ce z#osobami 
nale%'cymi do takich grup maj' tendencj$ do cz$stszego uznawania za niepo%'dany powrotu do 
spotka* ze studentami i#kolegami na uczelni. Warto zwróci% przy tym uwag#, 'e badani cz#!ciej 
boj$ si# o"swoich bliskich ni' o"siebie – spo!ród respondentów, którzy sami s$ w"grupie ryzyka, ale 
nie maj$ domowników nale'$cych do takich grup co trzeci (32%) uzna& tradycyjne nauczanie za nie-
po'$dane, za! w!ród mieszkaj$cych z"osobami z"grup ryzyka a' 42% wyrazi&o tak$ opini# (rys. 8.4).

Warto te' zauwa'y%, 'e w# sytuacji, gdy zarówno respondenci, jak ich domownicy nale%' do 
grup ryzyka, przeciwnicy powrotu na uczelni$ (44%) nieznacznie przewa%aj' nad zwolennikami 
(41%). W#pozosta"ych kategoriach respondentów jest odwrotnie – zwolenników powrotu spoty-
kamy cz$!ciej ni% przeciwników.
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Rysunek 8.4. Zainteresowanie powrotem do zaj$& w"salach w"grupach wyró#nionych ze wzgl$du na 
przynale#no'& respondenta i"domowników do grup ryzyka

Spo!ród czynników zwi$zanych z"organizacj$ i"struktur$ uczelni – takich jak obszar kszta&cenia, 
stanowisko lub sta' pracy – jedynie ten pierwszy okaza& si# w"jakikolwiek sposób znacz$cy. Wyró'-
niali si# pracownicy jednostek kszta&c$cych w" naukach !cis&ych i" przyrodniczych, w!ród których 
przekonanie o"tym, 'e powrót na uczelni# by&by po'$dany okaza&o si# najbardziej powszechne: taki 
pogl$d wyrazi&o 65% badanych z"kierunków matematyczno-przyrodniczych i"nie wi#cej ni' 50% – 
z" pozosta&ych kierunków. Przy czym ró'nic mi#dzy kierunkami humanistycznymi a" spo&ecznymi 
prawie nie by&o (rys. 8.5).

Rysunek 8.5. Zainteresowanie powrotem do zaj$& w"salach w"ró#nych obszarach kszta!cenia
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8.2. Jakie zaj$cia powinny wróci&, a#jakie – niekoniecznie

Zaj#cia uniwersyteckie prowadzone s$ w"ró'nych formach. Jedne z"nich lepiej, a"inne gorzej daj$ 
si# przystosowa% do trybu zdalnego. Badani pracownicy naukowi zostali poproszeni o" wskazanie 
tych typów zaj#%, które ich zdaniem powinny w"pierwszej kolejno!ci wróci% do sal uniwersyteckich.

Niemal wszyscy (82%) byli zgodni co do tego, %e najpilniejsze by"oby przywrócenie tradycyj-
nej formy nauczania w# przypadku zaj$& praktycznych – warsztatów, pracowni i# laboratoriów. 
Najrzadziej wskazywano w#tym kontek!cie wyk"ady i#lektoraty (rys. 8.6). W"rozmowach prowa-
dzonych przez zespó& PEJK z"nauczycielami akademickimi z"ró'nych jednostek przy okazji przygo-
towywania niniejszego badania pojawia&y si# czasem opinie, 'e wyk&ady to taka forma zaj#%, która 
mog&aby pozosta% w"trybie zdalnym nawet wtedy, gdy sko*czy si# pandemia, a"uniwersytet wróci do 
zwyczajnego trybu funkcjonowania.

Rysunek 8.6. Typy zaj$&, które w"pierwszej kolejno'ci powinny wróci& do sal

Opinie o" potrzebie przywrócenia poszczególnych typów zaj#% do tradycyjnego trybu realizacji 
by&y bardzo podobne w!ród pracowników ze wszystkich obszarów kszta&cenia – lista najcz#!ciej 
i"najrzadziej wskazywanych typów nie ró'ni&a si# istotnie mi#dzy obszarami kszta&cenia, by&y jednak 
dwa charakterystyczne wyj$tki: lektoraty i"laboratoria-warsztaty-pracownie.

W"grupie kierunków humanistycznych i"j#zykowych znacznie cz#!ciej ni' w"pozosta&ych obsza-
rach kszta&cenia wskazywano lektoraty jako te zaj#cia, które powinny wróci% do trybu stacjonarnego 
(rys. 8.7). Na kierunkach matematyczno-przyrodniczych z"kolei szczególnie cz#sto wskazywano za-
j#cia typu laboratoryjno-warsztatowego. Wydaje si#, 'e chodzi tu po prostu o"to, 'e prowadzenie zaj#% 
w"sali jest uwa'ane za bardziej efektywny sposób osi$gni#cia za&o'onych efektów kszta&cenia, dlatego 
zwracano uwag# przede wszystkim na rodzaje zaj#% wa'ne z"punktu widzenia danego obszaru: labo-
ratoria i"pracownie na kierunkach przyrodniczych i"lektoraty na kierunkach j#zykowych. 
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Rysunek 8.7. Typy zaj$&, które w"pierwszej kolejno'ci powinny wróci& do sal – podzia! wed!ug obszarów 
kszta!cenia

8.3. Deklaracja gotowo!ci powrotu do tradycyjnych zaj$&

Bior$c pod uwag# osobist$ gotowo!% do prowadzenia zaj#% w" trybie stacjonarnym, badani na-
uczyciele akademiccy podzielili si# niemal na równe cz#!ci, z"niewielk$ przewag$ tych deklaruj$cych 
gotowo!% powrotu na uczelni# (rys. 8.8).

Rysunek 8.8. Deklaracja gotowo'ci do powrotu do sal uniwersyteckich

Respondenci okazali si# przy tym dosy% spójni w"pogl$dach dotycz$cych prowadzenia zaj#% na 
uczelni – osoby uwa'aj$ce powrót za po'$dany by&y na ogó& gotowe prowadzi% zaj#cia w"takim try-
bie, za! ci, którzy uwa'ali, 'e zaj#cia nie powinny na razie wraca% na uczelni# – deklarowali zazwy-
czaj, 'e nie s$ gotowi do ich prowadzenia (zob. Aneks, tabela 8.2). Wspó&czynnik zgodno!ci opinii 
w"tych dwóch sprawach (rho Spearmana) wynosi& 0,73 – co jest warto!ci$ do!% du'$.

Wysoka zgodno!% opinii oznacza tak'e, 'e z"gotowo!ci$ prowadzenia zaj#% b#d$ si# wi$za&y po-
dobne czynniki, jak te kszta&tuj$ce opinie o"tym, czy powrót do trybu stacjonarnego by&by po'$dany, 
czy te' nie.
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Szczególnie istotne w"tym kontek!cie wydaje si# nale'enie do grupy ryzyka ci#'kiego przebiegu 
COVID-19 (rys. 8.9). Najwi#ksz$ gotowo!% do prowadzenia zaj#% w"salach uczelnianych deklaruj$ 
osoby niemaj$ce 'adnego zwi$zku z"grupami ryzyka – czyli takie, które same nie nale'$ do tych grup 
i"nie mieszkaj$ z"nale'$cymi do nich osobami. W"tej grupie 68% zadeklarowa&o ch#% prowadzenia 
zaj#% w"trybie stacjonarnym.

Rysunek 8.9. Deklaracja gotowo'ci do powrotu do sal uniwersyteckich w" zale#no'ci od zwi%zku re-
spondenta lub jego domowników z"grupami ryzyka ci$#kiego przebiegu COVID-19

Pytanie o" gotowo!% powrotu do prowadzenia zaj#% w" tradycyjnej formie zawiera&o te' pro!b# 
o"uzasadnienie swojego stanowiska. Warto zwróci% uwag#, 'e uczestnicy sonda'u ch#tnie wpisywali 
te uzasadnienia: jedynie 18% nie odpowiedzia&o na t# pro!b#, co !wiadczy o"du'ym zainteresowaniu 
tematem badania. Odpowiadali zarówno zwolennicy, jak przeciwnicy powrotu na uczelni#.

Przedstawiane przez badanych argumenty najcz#!ciej odwo&ywa&y si# do trzech podstawowych 
w$tków:

• Obawa o zdrowie własne lub domowników i"rozwa'anie, w"jakim stopniu ewentualne ryzyko 
zaka'enia jest równowa'one przez korzy!ci wynikaj$ce z"wy'szej efektywno!ci nauczania sta-
cjonarnego. W"tym w$tku pojawia&a si# równie' kwestia szczepienia nauczycieli akademickich – 
z"wielu wypowiedzi wynika&o, 'e zaszczepienie si# wyeliminowa&oby wi#kszo!% obaw o"zdrowie.

• Efektywność nauczania (osi$ganie przez studentów efektów uczenia si#) i egzaminowania 
w"trybie zdalnym w"porównaniu do efektywno!ci trybu stacjonarnego. 

• Kwestie organizacyjne i logistyczne – zwi$zane z"tym, 'e zaj#cia zdalne zosta&y ju' zaplanowa-
ne, w"zwi$zku z"tym np. wielu studentów nie przeprowadzi&o si# do Warszawy. To samo dotyczy 
wyk&adowców, z"których niektórzy podj#li decyzj# o"czasowej wyprowadzce z"miasta, skoro ich 
praca przenios&a si# do sieci. W"tym w$tku poruszano równie' kwesti# dost#pno!ci sprz#tu i"po-
&$cze* internetowych oraz kompatybilno!ci sprz#tu mi#dzy wyk&adowcami i"studentami. 
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Ad. 1.
Pierwszy z"wymienionych w$tków by& przywo&ywany w&a!ciwie wy&$cznie w"sytuacji uzasadniania 

niech#ci do powrotu do sal uczelnianych. Zaka'enia obawiali si# szczególnie pracownicy z"grup ry-
zyka (co by&o widoczne tak'e w"omówionych ju' odpowiedziach na pytania zamkni#te) oraz osoby 
prowadz$ce zazwyczaj zaj#cia z"du'ymi i"zró'nicowanymi grupami studentów.

Obawiaj$cy si# o"swoje zdrowie nie wierz$ w"mo'liwo!% realnego przestrzegania re'imu sanitar-
nego – czy to ze wzgl#dów infrastrukturalnych, czy te' kulturowych. Poni'ej dwa charakterystyczne 
cytaty reprezentuj$ce ten w$tek argumentacji.

Praktyka wskazuje, !e zachowanie re!imu sanitarnego w"grupach #wiczeniowych o"przyj$tej do-
tychczas liczebno%ci (15-20 os.) przy wielko%ci sal jakimi dysponuje Wydzia& nie jest mo!liwe. Trud-
no jest te! prowadzi# 1,5 godzinny wyk&ad b$d'c przez ca&y czas w"maseczce - jako%# werbalnego 
przekazu jest znacznie gorsza, maseczka utrudnia bowiem prawid&owe oddychanie wa!ne podczas 
d&ugotrwa&ego mówienia, wymusza zwi$kszenie si&y g&osu i"tym samym powoduje wi$ksze obci'!e-
nie strun g&osowych, utrudnia te! korzystanie z"wody do picia w"celu nawil!enia gard&a, co u"osób 
d&ugotrwale prowadz'cych zaj$cia jest niekiedy konieczno%ci'. Tradycyjne zaj$cia powinny by# uru-
chomione dopiero po wcze%niejszej mo!liwo%ci zaszczepienia przez pracowników dydaktycznych.

Zachowywanie re!imu sanitarnego przez wielu pracowników (tak!e profesorów) i" niektórych 
studentów UW jest ca&kowit' (kcj'. Rzetelne przestrzeganie re!imu sanitarnego jest negatywnie 
postrzegane w"%rodowisku. Obserwuj$ &amanie przepisów sanitarnych przez wy!ej postawionych 
- jak np. wchodzenie do czyjego% pokoju bez maski. Wol$ pracowa# zdalnie, bez niepotrzebnych 
kontaktów z"osobami nieodpowiedzialnymi, co najmniej do ko)ca pandemii.
Tak d&ugo, jak nie ma szczepionki nie zamierzam styka# si$ z"t&umem studentów. *aden re!im 
sanitarny nie zapewni bezpiecze)stwa. Gdyby by&a szczepionka – jak najbardziej.

Ad. 2.
Argumenty zwi$zane z"efektywno!ci$ nauczania – najcz#!ciej ocenian$ jako ni'sza w"przypad-

ku zaj#% on-line – pojawia&y si# z"kolei najcz#!ciej jako uzasadnienie postulatów jak najszybszego 
powrotu do sal uczelnianych. Zgodnie z"tym, co mo'na by&o zobaczy% w"odpowiedziach na pytania 
zamkni#te, wszelkie zaj#cia praktyczne – laboratoria, seminaria, WF – uznawano za generalnie nie-
nadaj$ce si# do trybu zdalnego.

 
Absolutnie konieczne s' dzia&ania zmierzaj'ce do jak najszybszego zaszczepienia wszystkich pra-
cowników zaanga!owanych w"dydaktyk$, nie tylko formalnie naukowo-dydaktycznych oraz stu-
dentów bior'cych udzia& w"zaj$ciach laboratoryjnych. Do%wiadczenia w"pracy laboratoryjnej nie 
da si$ zast'pi# zaj$ciami on line. Wyk&ady czy seminaria prowadzone on line nie daj' poczucia 
kontaktu ze studentami, ale merytorycznie s' na tym samym poziomie. Pracy w"laboratorium nie 
da si$ nauczy# on line.

Zaj$cia tradycyjne to jedyna rzetelna i"efektywna metoda nauczania w"przypadku zaj$# laborato-
ryjnych, które z"kolei s' nieodzowne w"dyscyplinach „do%wiadczalnych”.  Nabywanie umiej$tno%ci 
praktycznych stanowi istot$ zaj$# laboratoryjnych, a"realizowanie programu tych zaj$# zdalnie 
jest nieporozumieniem oraz nieuczciwo%ci' wzgl$dem studentów. Nauczanie zdalne nigdy, nawet 
w"najmniejszym stopniu, nie zast'pi zaj$# tradycyjnych na wydzia&ach przyrodniczych.
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Zwracano uwag# na integracyjn$ funkcj# niektórych zaj#% (np. lektoraty, zaj#cia sportowe orz nie-
które seminaria), która oczywi!cie w"trybie zdalnym nie mo'e by% realizowana. To z"kolei powoduje 
znacz$ce obni'enie warto!ci studiów uniwersyteckich jako takich. Studia – zdaniem niektórych osób 
uzasadniaj$cych potrzeb# powrotu na uczelni# – to nie tylko wiedza przekazywana w"trakcie zaj#%, 
ale tak'e dyskusje z"kolegami w"czasie przerw, mo'liwo!% rozmowy lub spierania si# z"prowadz$cymi 
zaj#cia poza samym czasem zaj#%, obserwowanie dyskusji i"pracy innych osób.

Uniwersytet to nie tylko platforma przekazywania wiedzy, to tak!e spo&eczno%# akademicka. Jako 
wyk&adowca sobie radz$, wiele spraw za&atwiam nawet szybciej, ale mam poczucie, !e studenci 
trac' esencj$ bycia studentem - !ycie studenckie, relacje z"wyk&adowcami, przebywanie w"prze-
strzeni uniwersyteckiej. Zamiast tego zostaj' cofni$ci do okresu nastoletniego, kiedy w"swoim po-
koju robili co% na komputerze, tyle !e nie ma ju! ich klasy i"nauczycieli.

Prowadz$ lektorat, obecnie dla I"roku studiów licencjackich. Lektorat mamy 4x w"tygodniu. Za-
zwyczaj s' to zaj$cia bardzo integruj'ce studentów. Obecnie nie maj' takiej mo!liwo%ci, my%l$, 
!e by&oby to z" du!' korzy%ci' dla studentów, gdyby mogli mie# zaj$cia stacjonarne. Poza tym 
problemy techniczne (szcz$%liwie nie bardzo cz$ste, ale jednak) zniech$caj' studentów do aktyw-
nego udzia&u w"zaj$ciach, co mo!e odbi# si$ na umiej$tno%ciach studentów, którzy nie uczestnicz' 
w"lektoracie tak aktywnie, jak by mogli. 

Uwa!am, !e zaj$cia laboratoryjne prowadzone zdalnie nie pozwalaj' studentom opanowa# „ma-
nualnej” i"praktycznej cz$%ci wiedzy. Teori$ mo!na przekaza# znacznie szerzej, ale moim zdaniem 
nic nie zast'pi rzeczywistej praktyki laboratoryjnej. Szczególnie istotna jest ona dla studentów 
pierwszych lat, którzy w"wielu przypadkach pierwszy raz spotykaj' si$ z"prac' w" laboratorium 
i"jest to cenna nauka na przysz&o%#, która jest im niestety przez pandemi$ odbierana.

Szczególnie wiele zastrze'e* budzi&o sprawdzanie wiedzy studentów w"formie zdalnej – ci, którzy 
ten w$tek poruszali byli zgodni co do tego, 'e egzaminowanie on-line jest w"znacznej mierze )kcj$. 
Dotychczas nie uda&o si# opracowa% takiego systemu, który faktycznie ogranicza&by niesamodzieln$ 
prac# studentów.

Studenci %ci'gaj' od siebie, zaliczenia i"egzaminy s' niemiarodajne. Wery(kacja wiedzy w"syste-
mach online, gdy maj' dost$pne „%ci'gawki” jest niemo!liwa. Nigdy nie by&o tak wysokich ocen 
z"przedmiotów, które prowadz$.

Równocze!nie jednak wiele osób dostrzega&o plusy nauczania zdalnego i"zauwa'ali, 'e taka forma 
otwiera przed nimi nowe mo'liwo!ci. Mo'na by&oby je wykorzystywa% jeszcze pe&niej, gdyby studen-
ci mieli dost#p do lepszego sprz#tu i"oprogramowania.

Prowadz'c zaj$cia zdalnie mog$ wykorzystywa# ciekawe materia&y audiowizualne oraz stosowa# 
metody, których nie mog&abym u!ywa# pracuj'c w"sali ze wzgl$du na op&akane warunki w"bu-
dynku przy ul. Szturmowej 4 i"brak zaplecza technicznego. Aby przeprowadzi# zaj$cia w"takim 
zakresie, jak przy zdalnej nauce, musia&abym przywozi# do pracy w&asny sprz$t (laptopa, g&o%niki 
i"mobilny internet).
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Uwa!am, !e zaj$cia w" trybie zdalnym s' bardziej efektywne. Studenci opanowali ju! ten tryb 
pracy i"przy za&o!eniu systematycznego udzia&u w"zaj$ciach i"pracy samodzielnej stanowi on opty-
malny tryb nauki na naszej specjalno%ci.

Dzi$ki pracy zdalnej moi studenci opanowali nowe kompetencje, które w"nauce j$zyka s' bardzo 
wa!ne. Nauczyli si$ szybciej pisa# cyrylic' oraz szuka# informacji. Byli mniej zestresowani ni! 
w"sali, mniej opuszczali zaj$#. Dla mnie jest wi$cej plusów. Przede wszystkim pracujemy bardzo 
du!o na materia&ach on-line i"interaktywnych stronach. W"sali jest to niemo!liwe. Nie mamy na 
wydziale ani telewizorów ani wbudowanych rzutników. Plusem zaj$# zdalnych jest mo!liwo%# 
powi$kszania grup. Na wydziale jest walka o"du!e sale, wi$c musimy zmniejsza# niektóre grupy, 
zw&aszcza Oguny. Oczywi%cie to nie zmienia faktu, !e w"razie konieczno%ci powrotu do sal, jestem 
na to gotowa.

Ad. 3. 
Kwestie logistyczne i" organizacyjne dotyczy&y nie tylko wspomnianego ju' zapewnienia sobie 

przez studentów zakwaterowania na czas studiów, ale równie' zorganizowania 'ycia rodzinnego. 
Wielu pracowników ma dzieci w"wieku szkolnym, którym trzeba zapewni% opiek#, je!li nie chodz$ 
do szko&y. Powrót do nauczania stacjonarnego wymaga&by zorganizowania opieki, gdyby szko&y nie 
zacz#&y funkcjonowa%. Nie wszyscy badani jednak uznawali to za bariery nie do pokonania.

Trudno w"tej chwili przewidzie#, jak b$dzie wygl'da&a sytuacja. Zaj$# w"sali (wyk&ad) w"zasadzie 
nie obawia&bym si$ szczególnie. Bardziej dojazdu do Uniwersytetu %rodkami komunikacji publicz-
nej, a"na wjazd samochodem nie mam zezwolenia. Mo!e jak si$ poszczepimy to wszystko b$dzie 
wygl'da&o inaczej.

Uwa!am, !e nie by&aby to dobra decyzja ze wzgl$dów bezpiecze)stwa dla zdrowia oraz wzgl$dów 
logistycznych.  Studenci sami prosz' nas o"nie uruchamianie zaje# w"trybie hybrydowym - musie-
liby wynaj'# mieszkanie w"Warszawie oraz przemieszcza# si$ po mie%cie tylko na wybrane zaj$cia.  
Nie s'dz$, !e wyk&ady wróci&yby jako zaj$cia stacjonarne.  Trudno by&oby u&o!y# gra(k zaj$#, 
uwzgl$dniaj'c miejsce do pracy dla studentów w"trakcie zaj$# zdalnych.  Moim zdaniem nale!y 
poczeka#, a! b$dzie mo!na bezpiecznie wróci# do pracy.  Kontakt ze studentami jest teraz nieco 
utrudniony, nak&ad pracy z"naszej, wyk&adowców strony, jest NIEPORÓWNYWALNIE wi$kszy, 
ni! wcze%niej, ale wydaje si$, !e przy zaanga!owaniu obu stron nauka jest skuteczna, efekty kszta&-
cenia mierzalne.

Powodów [braku gotowo%ci powrotu na uczelni$] jest kilka: 1) mam pod opiek' dzieci ma&olet-
nie, je%li nie b$d' chodzi# do szko&y w" trybie stacjonarnym, nie dam rady, prowadz'c zaj$cia 
stacjonarne, pogodzi# obowi'zków rodzinnych z"zawodowymi; 2) cierpi$ na chorob$ przewlek&' 
zwi$kszaj'c' ryzyko powik&a) przy zachorowaniu na COVID-19. Je%li sytuacja epidemiczna nie 
b$dzie stabilna- jest to dla mnie zbyt du!e ryzyko utraty zdrowia i"!ycia; 3) nie wyobra!am sobie 
g&o%nego mówienia z"mask' na twarzy - jest to niewykonalne. Jednak, gdyby sytuacja epidemiczna 
by&aby stabilna, dzieci chodzi&y do szko&y; ryzyko zaka!eniem wirusem ograniczone (np. poprzez 
przyj$cie szczepionki przez nauczycieli) - wola&abym prowadzi# zaj$cia stacjonarnie.
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Jak wida%, do „w$tku logistycznego” prezentowanej argumentacji nale'$ te' obawy zwi$zane z"za-
ka'eniem si# nie tyle w"pracy, ile w"drodze do niej – w"przypadku korzystania z"komunikacji publicz-
nej. Ta kwestia by&a wspominana stosunkowo cz#sto.
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Aneks	
 

3.	Realizacja	badania	i	opis	zbiorowości	

 

Tabela 3.1 Procent badanych twierdzących, że nie ma z kim zostawić dzieci, gdy wykonuje pracę wg liczby dzieci 
do 12 roku życia w gospodarstwie domowym. 

Liczba dzieci Procent 
Jedno  33% 
Dwoje  49% 

Troje i więcej 32% 
 

Tabela 3.2 Procent badanych twierdzących, że należy do grupy ryzyka ciężkiego przebiegu COVID według stażu 
pracy. 

Staż pracy Procent 
Do 5 lat 16% 

Od 6 do 15 lat 22% 
Od 16 do 25 lat 35% 
26 lat i więcej 68% 

 

 

5.	Sprzęt	do	pracy	zdalnej	

 

Tabela 5.1 Rozkład odpowiedzi na pytania o to, czy badani dysponowali sprzętem potrzebnym do prowadzenia 
zajęć w trybie zdalnym w momencie przejścia na zdalne nauczanie oraz obecnie. 

W momencie przejścia na zdalne 
nauczanie 

Obecnie 
ogółem 

tak nie 
tak 76,0% 0,5% 76,5% 
nie 20,2% 3,3% 23,5% 

ogółem 96,2% 3,8% 100% 
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8.	Perspektywa	powrotu	do	zajęć	w	sali	

 

Tabela 8.1. Zestawienie przynależności do grup ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19. 

 Sami należą do grupy 
ryzyka  

tak nie ogółem 
Mieszkają z osobami 
należącymi do grupy 

ryzyka 

tak 24% 18% 42% 

nie 9% 49% 58% 
 ogółem 33% 67% 100% 

 

Tabela 8.2. Gotowość prowadzenia zajęć na uczelni i opinie o zasadności powrotu do stacjonarnego trybu 
prowadzenia zajęć. 

 Czy powrót do trybu stacjonarnego 
byłby pożądany 

nie trudno 
powiedzieć tak 

Gotowość do 
prowadzenia zajęć w 
trybie stacjonarnym 

nie 89% 61% 16% 

tak 11% 39% 84% 
 ogółem 100% 100% 100% 

 

 


