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W roku akademickim 2011/2012 w ramach tytułowego projektu, współfinan-

sowanego z funduszy europejskich, realizowany był cykl wykładów, nazwany „e-

Akademią”, przeznaczonych przede wszystkim dla beneficjentów tego projektu, a 

więc studentów Szkoły, ale także i jej wykładowców, a także innych zainteresowa-

nych osób. Zrealizowano 16 takich wykładów (z tego dwa zorganizowane były w 

innym projekcie, współfinansowanym z funduszy europejskich, prowadzonym w 

Szkole, a związanym z kierunkiem kształcenia „Grafika”). Trzeba podkreślić, że 

tytułowy projekt dotyczy głównie, choć bynajmniej nie wyłącznie, kształcenia w 

WSISiZ na kierunku „Administracja” na Wydziale Informatycznych Technik Zarzą-

dzania. 

Omawiana seria wykładów stanowiła istotny element jednego z zadań we 

wspomnianym projekcie, zatytułowanego „Współpraca z potencjalnymi pracodaw-

cami”. W istocie, punktem wyjścia do e-Akademii był panel, jaki odbył się przed-

tem w Szkole, także w ramach tego samego zadania, w którym prezentowali swoje 

poglądy na szereg tematów, związanych zarówno z rynkiem pracy w obszarze in-

formatyki w administracji, jak i konkretnych – w tym i o bardzo dużej skali – pro-

jektów informatycznych, dotyczących różnych obszarów administracji, pracownicy 

Centrum Projektów Informatycznych, wówczas przy MSWiA, występując w roli 

reprezentantów potencjalnego pracodawcy absolwentów kierunku Administracja
1
. e-

Akademia, której wykłady prowadzone były nie tylko zresztą przez pracowników tej 

instytucji, stanowiła dość naturalne przedłużenie wypowiedzi i dyskusji, jakie miały 

miejsce podczas panelu. 

Przedstawiona w niniejszej notatce tabela stanowi podsumowanie tematyki 

wykładów e-Akademii, pokazując zarazem spore zainteresowanie, jakim cieszyły 

się te spotkania (trzeba dodać, że wykłady zaczynały się o godzinie 17:30, a kończy-

ły, zazwyczaj po wielu pytaniach i wypowiedziach dyskusyjnych, po godzinie 

20:00, a nawet, w kilku przypadkach, około 20:30). Oglądając tę tabelę łatwo się 

zorientować, że tematy wykładów stanowiły bardzo szerokie spektrum – od zagad-

nień prawnych (np. prawo autorskie, prawa stron w umowach), poprzez kwestie 

związane z dość ogólnymi zagadnieniami zarządzania (np. kierowanie zespołem 

                                                           

1 Panel ten został przedstawiony w poprzednim numerze Zeszytów Naukowych „Współczesne 

Problemy Zarządzania”, 1/2011, str. 101-112. 
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projektowym, czy konstrukcja takiego zespołu), do spraw czysto technologicznych 

(np. „beztunelowe szyfrowanie danych”). 

W sumie w e-Akademii uczestniczyło, zgodnie z przytoczoną tabelą, ponad 

450 słuchaczy, a należy podkreślić, że podane w tabeli liczby osób, wpisanych na 

listy obecności, nie obejmują pewnej, jakkolwiek względnie niewielkiej części słu-

chaczy. Można jednak oceniać, że wszystkich uczestników było wyraźnie powyżej 

500, a byli to, poza studentami Szkoły, jej absolwenci, wykładowcy, oraz inni 

przedstawiciele szeroko pojętego środowiska akademickiego. 

Niewątpliwie, jednym z aspektów, przyciągających słuchaczy i dyskutantów 

była atrakcyjność wielu tematów, stanowiących bieżące przedmioty analiz i kontro-

wersji, także widocznych na forum publicznym i w mediach. Znalazło to również 

odbicie w niektórych dyskusjach podczas wykładów E-Akademii. Dotyczyło to, w 

szczególności, takich projektów jak cyfrowy dowód osobisty, platforma ePUAP, czy 

informatyzacja służby i ochrony zdrowia. Pytania i dyskusje dotyczyły zarówno 

aspektów czysto informatycznych, jak i pragmatyki oraz użyteczności w szerszym 

sensie. Wielu wykładowców bardzo dobrze się sprawdziło w roli osób, które, poza 

prezentacją określonej wiedzy i doświadczeń – ale także i misji reprezentowanych 

przez nie instytucji czy zespołów – mają za zadanie zajęcie możliwie obiektywnego 

stanowiska w (żywo) dyskutowanych kwestiach. 

Dodajmy, że seria wykładów e-Akademii będzie kontynuowana w roku aka-

demickim 2012/2013 i już obecnie trwają przygotowania do jej nowej edycji, w 

której będą omawiane niektóre nowe tematy, a także nieco bardziej dokładnie zosta-

nie przedstawiona część zagadnień już prezentowanych w edycji poprzedniej. Na 

początku października 2012 roku ogłoszona zostanie tematyka kolejnego panelu, a 

także ramowy program drugiej edycji e-Akademii. 

 

Wykłady e-Akademii w roku akademickim 2011/2012 

Temat wykładu - prowadzący Data Liczba 
uczestników 

„Nowy wymiar administracji publicz-

nej na przykładzie CPI MSWiA” – 
Zbigniew Olejniczak 

25 październi-

ka 2011 

38 osób 

„e-Zdrowie w Polsce - quo vadis?” - 
Marcin Kędzierski 

15 listopada 
2011 r. 

31 osób 

„Efektywność realizacji inwestycji 
teleinformatycznej w obszarze ad-
ministracji (ROI, NPV)” - Krzysztof 
Pawłowski 

29 listopada 
2011 r. 

30 osób 



 163 

„Praktyczne aspekty stosowania 
ustawy Prawo autorskie w obszarze 
IT” - Izabela Adamska 

13 grudnia 
2011 r. 

29 osób 

„Wizja rozwoju ePUAP” - Igor Bednar-
ski 

3 stycznia 
2012 r. 

14 osób 

„Zarządzanie zespołem projekto-
wym” - Piotr Świeżewski 

17 stycznia 
2012 r. 

46 osób 

„Zarządzanie ryzykiem – teoria i prak-
tyka” - Ewa Szczepańska 

31 stycznia 
2012 r. 

28 osób 

„Praktyczne aspekty, w tym proble-
my w pozyskiwaniu i zarządzaniu 
funduszami unijnymi w jednostkach 

sektora finansów publicznych” - Jo-
anna Danilczuk-Zembrzuska i Marta 
Wiktorko 

14 luty 2012 r. 9 osób 

„Umowy w IT: zabezpieczenie intere-
sów stron” -  Izabela Adamska 

28 luty 2012 r. 47 osób 

„Wykorzystanie platformy ePUAP w 
kontakcie obywatela z urzędem” - 
Emil Walczyk 

13 marca 
2012 r. 

29 osób 

„Ochrona danych osobowych w 
zamówieniach IT” - Marek Juszczak 

29 marca 
2012 r. 

Grafika* 

32 osoby 

„Zastosowanie technologii GET VPN 
na potrzeby beztunelowego szyfro-

wania danych” -Paweł Fergiński 

26 kwietnia 
2012 r. 

Grafika* 

24 osoby 

„Interoperacyjność - system nie dzia-
ła w próżni” - Tomasz Rakoczy 

8 maja 2012 r. 16 osób 

„Poziomy zarządzania projektem w 

odniesieniu do ról i odpowiedzialno-
ści” - Ewa Szczepańska 

22 maja 2012 

r. 

27 osób 
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„Cykl życia projektu - od koncepcji 
do podpisania umowy” - Izabela 
Adamska 

12 czerwca 
2012 r. 

24 osoby 

„Cykl życia projektu - od podpisania 
umowy do wytworzenia systemu 
informatycznego” - Kajetan Wojsyk 

26 czerwca 
2012 r. 

27 osób 

* prezentujemy tutaj całość programu wykładów, należy jednak pod-
kreślić, że dwa z nich (29 marca i 26 kwietnia 2012 r.) odbyły się w ra-
mach innego projektu, realizowanego w ramach Szkoły, także doty-
czącego Gospodarki Opartej na Wiedzy, lecz związanego z kierun-
kiem Grafika. 


