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Streszczenie 
Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki badania przeprowadzonego wśród zainteresowanych 
stron zaangażowanych w szkolnictwo wyższe dotyczącego świadomości i wykorzystania 
wirtualnej wymiany (VE) w instytucjach szkolnictwa wyższego w Europie i poza nią, dwa lata po 
badaniu podstawowym na ten sam temat (Jager i in., 2019).  

Kluczowe strony zainteresowane, obejmujące edukatorów, osoby wspierające edukację, 
urzędników ds. internacjonalizacji i decydentów / menedżerów, zapytano, w jakim stopniu są 
zaznajomieni z koncepcją i praktyką VE, czy i w jaki sposób jest ona stosowana w ich instytucjach, 
jak postrzegają potencjał wirtualnych wymian VE w zakresie innowacji edukacyjnych, 
internacjonalizacji i rozwoju kompetencji oraz w jaki sposób VE została uwzględniona w polityce 
i strategiach uniwersyteckich. 

Wyniki, oparte na odpowiedziach udzielonych przez 106 osób uczestniczących w badaniu, 
wskazują, że znaczna większość respondentów dobrze rozumie, czym jest wirtualna wymiana VE. 
Jest to znacząca zmiana w porównaniu z badaniem sprzed dwóch lat, kiedy to większość 
respondentów nie słyszała o VE lub miała jedynie przybliżone pojęcie o jej znaczeniu. W 
szczególności pracownicy ds. międzynarodowych, w tym wielu na wyższych stanowiskach, 
wydają się być dziś bardziej świadomi tego, czym w istocie jest VE.  

Edukatorzy-respondenci, którzy sami w praktyce stosują VE, reprezentują głównie dziedziny 
sztuki i nauk humanistycznych, niemniej jednak opisywane przez wszystkich respondentów 
przypadki obejmują niemal cały zakres dyscyplin akademickich. Interesujący jest fakt, że wiele 
projektów VE rozpoczęto całkiem niedawno, a w kilku instytucjach wymiany wirtualne VE są 
wdrażane na znaczną skalę.  

Nauczyciele i osoby zaangażowane w kształcenie na poziomie szkolnictwa wyższego podają, że 
VE jest włączana jako obowiązkowy lub fakultatywny element do obowiązujących w danej 
instytucji programów nauczania; w kilku przypadkach rezerwuje się na nią czas w ramach zajęć, 
uwzględnia się ją w oficjalnych opisach kursów i przyznaje się za nią punkty. Wsparcie 
edukacyjne, jeśli jest dostępne, ma zwykle formę wsparcia technicznego, jednak kilka instytucji 
zapewnia także szkolenia i pomoc ze strony nauczyciela. Inne formy zachęty dla nauczycieli do 
angażowania się w VE ( czas wolny, korzyści zawodowe, rekompensata finansowa) wydają się 
występować znacznie rzadziej.  

Według przekazanych informacji VE jest uwzględniona w strategiach i politykach uczelni, w 
szczególności w zakresie e-learningu i internacjonalizacji, a w mniejszym stopniu w zakresie 
rozwoju zawodowego. Sygnalizuje to różnicę w stosunku do sytuacji sprzed dwóch lat, kiedy to 
rzadziej wspominano o włączeniu VE do strategii i polityki. Pandemia wywołana przez Covid-19 
przyspieszyła integrację na poziomie strategii i polityki, jednakże z odpowiedzi respondentów 
wynika, że droga do wdrożenia jest nadal niepewna i że VE prawdopodobnie jeszcze przez jakiś 
czas pozostanie częścią eksperymentalnej polityki niejednej uczelni. 

Podobnie jak w badaniu podstawowym, respondenci zdecydowanie potwierdzają potencjał 
wirtualnej wymiany doświadczeń w zakresie innowacji, rozwoju umiejętności i 
internacjonalizacji, przy czym konkretne korzyści wiążą się z uczeniem się, które ma charakter 
międzykulturowy, współpracą na poziomie edukatorów, studentów i instytucji, a także z 
szerszymi ambicjami instytucji szkolnictwa wyższego w zakresie internacjonalizacji odbywającej 
się lokalnie - "na miejscu" (dostępność i inkluzywność) oraz zrównoważonych form kształcenia, 
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zarówno pod względem formy (mniejsza mobilność), jak i treści (Cele Zrównoważonego Rozwoju 
ONZ).  

Stwierdzamy, że wyniki te dobrze wróżą przyszłości VE jako praktyki uczelnianej. Opowiadamy 
się za bardziej systematycznym monitorowaniem wymiany wirtualnej VE w szkolnictwie 
wyższym i zalecamy utrzymanie centralnej roli edukatorów jako osób będących główną siłą 
napędową w odniesieniu do wdrażania VE, przy jednoczesnym zwiększeniu wysiłków 
podejmowanych na rzecz koordynacji i uzgadniania na szczeblu centralnym uczelni.  
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