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Streszczenie 

Głównym celem artykułu jest przedstawienie istoty problematyki wdrażania rozwiązań 

e-learningowych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. 

Implementacja platformy LMS ILIAS, może umożliwić stworzenie środowisku Uczelni 

warunków wspierających szybką komunikację i wymianę wiedzy. Ponadto możliwa będzie 

współpraca z uczelniami krajowymi i zagranicznymi oraz partnerskimi instytucjami w 

ramach formuły e-learningu. Autor ocenia, że zasadnym jest podjęcie działań, które 

spowodują, że e-learning będzie wykorzystywany jako jedna z form kształcenia, 

uzupełniająca obecną ofertę. Będzie to stanowiło podstawę ew. docelowego określenia zasad 

dotyczących organizowania oraz prowadzenia zajęć e-learningowych (kompetencje 

merytoryczne, kryteria rozliczania zajęć przez wykładowców, jak i zaliczanie ich studentom). 

Kolejnym elementem jest stworzenie warunków do tworzenie kursów oraz zastępowanie 

pojedynczych wykładów stacjonarnych wykładami e-learning, wzbogacanie studiów formami 

online.  
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ESSENCE OF LMS ILIAS IMPLEMENTATION PROCES FOR E-LEARNING NEEDS OF  

NON STATE HIGHER PEDAGOGICAL SCHOOL IN BIALYSTOK 

Abstract 

The main aim of this article is to present the essence of the issues connected with e-

learning solutions, as far as the Non State Higher Pedagogical School in Bialystok is 

concerned. Implementation of LMS ILIAS platform, could facilitate the establishment of 

environment of rapid communication and exchange of knowledge. In addition, it could be 

possible to co-operate with domestic and foreign universities and partner institutions within 

the framework of e-learning. The author believes, that it is reasonable to take measures to 

ensure that e-learning will be used as a form supplementing the current educational offer. 

On the other hand, it is necessary to determine the rules for the organization and 

conducting classes while using this tool (key factors: competencies, substantive criteria of 



assesments by faculty members and students). Another element is to secure the friendly 

conditions for the courses development aiming to replace standard lectures with e-learning 

ones and to enrich various courses with online solutions. 
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