
Polski MOOC
dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska

Politechnika Warszawska, Fundacja Młodej Nauki
Komisja Kształcenia KRASP

Posiedzenie Prezydium KRASP
29 stycznia 2018 r., Politechnika Śląska



Systemowe rozwiązania dla 
powszechnych kursów on-line

POLSKI MOOC

Massive Open On-line Courses



https://www.youtube.com/watch?v=LqkQDnaoY7M
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• Stworzenie ekosystemu kształcenia na odległość w Polsce;
• Stworzenie platformy jako miejsca udostępnienia kursów typu

MOOC;
• Usystematyzowanie dotychczasowych rozwiązań w zakresie

kształcenia na odległość i ich promocja poprzez platformę;
• Stworzenie systemu akredytacji dla kursów kształcenia na

odległość;
• Rozwój systemu uznawalności kursów w systemie uczelnia się

przez całe życie (LLL);
• Stworzenie oferty edukacyjnej dla Polonii, promocja Polski, polskiej

kultury, nauki i gospodarki za granicą;
• Wymiana doświadczeń uczelni i instytucji współpracujących.

GŁÓWNE CELE



Zarząd Rada 
Programowa

Zespoły 
merytoryczne Eksperci Biuro

ORGANIZACJA

• Zarząd:
§ Dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska (FMN, PW)

• Rada Programowa
1. Prof. Bohdan Macukow (KAUT)
2. Prof. Sławomir Wiak (PŁ)
3. Prof. Krzysztof Lewenstein (PW)
4. Prof. Jan Kusiak (AGH) (?)
5. Prof. Wojciech Zubala (ASP) (?)
6. Przedstawiciel pracodawców

• Zespoły merytoryczne (ds. jakości, ds. współpracy z OPI itp.)
• Eksperci
• Biuro



30.06.2018 – 15.07.2020

Prowadzenie merytoryczne platformy

10.01.2018 – 30.06.2020

Przygotowanie platformy i kursów (w tym kursu dla twórców kursów)

10.01.2018 – 30.06.2018

Opracowanie i przyjęcie założeń ekosystemu Polski MOOC 

HARMONOGRAM



• Projekt obejmuje swoim zakresem stworzenie i realizację jednego
z dwóch poniżej wskazanych rodzajów kursów edukacyjnych w formie e-
learningu:
• kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący dodatkowy element

procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia;
• masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich

chętnych.
• Kursy muszą być bezpłatne i powszechnie dostępne. Wybrane do

dofinansowania kursy zostaną umieszczone na specjalnie utworzonej
platformie, której administratorem będzie Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

• Platforma oparta na spolszczonej platformie Open EdX będzie zawierała
kursy w formie e-learningu/MOOC. Platforma Open edX będzie
udostępniana jako oprogramowanie typu Open-Source na licencji AGPL.
Nie będzie ograniczeń w wykorzystaniu zasobów platformy w celu
tworzenia i udostępniania kursów.

Konkurs NCBR PO WER Działanie 3.1
Konkurs na „MOOC”
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