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Streszczenie: Zarządzanie czasem wiążę się z wysoką motywacją, zaangażowaniem  

 i samodyscypliną. Efektywne jego gospodarowanie prowadzi do osiągania celów osobistych   

 i zawodowych, co przekłada się na lepszą wydajność pracy. Nauczanie zdalne charakteryzuje 

się natomiast większą swobodą czasową i wymaga dobrej organizacji. Z pewnością stanowi to 

wyznawanie dla studentów, ponieważ taka forma kształcenia obliguje do zachowania  

priorytetowości zadań, tak aby wypełnić wszystkie obowiązki w terminie. Celem niniejszego 

artykułu jest zbadanie opinii studentów na temat zarządzania czasem w trakcie nauczania 

zdalnego.  

Słowa kluczowe: zarządzanie czasem, techniki i metody zarządzania czasem, nauczanie 

zdalne.  

TIME MANAGEMENT BY STUDENTS DURING E-LARNING 

Abstract: Time management is associated with high motivation and commitment and self-

discipline. Effective management leads to personal and professional purposes, which 

translates into better work efficiency. E-learning on the other hand, has more time freedom 

and requires good organization of work. Certainly, this is a profession for students, because 

this form of teaching requires prioritization of tasks in order to fulfill all obligations on time. 

The purpose of this article is to survey the students' opinion on time management during e-

learning. 

Keywords: time management, techniques and forms of time management, e-learning.  
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1. Wprowadzenie 

Współczesny świat nieustannie poddawany jest zmianom związanym z postępem 

technologicznym. W konsekwencji prowadzi to do modyfikacji wielu obszarów 

funkcjonowania i powstawania nowych form pracy, takich jak: e-shopping czy e-business 

(Korzan D., 2009). Tym zmianom podlega także edukacja, która ewaluowała z tradycyjnych 

form do nauczania zdalnego, na odległość, tzw. e-learningu, który obecnie rozwija się bardzo 

dynamicznie i będzie postępować (D.R. Garisson, Vaughan N.D., 2007). Coraz łatwiejszy 

dostęp do komputera czy Internetu wpływa na zwiększenie popularności tej formy nauczania, 

która może odbywać się niezależnie od miejsca. Nowe środowisko kształcenia zdalnego 

wymaga od studentów umiejętnego zarządzania czasem. Dlatego tak istotne jest 

rozplanowanie zadań, uwzględniając również inne zobowiązania dotyczące życia 

codziennego czy zawodowego. Współczesny student to osoba należąca do zupełnie nowego, 

cyfrowego pokolenia, dla którego wykorzystanie narzędzi do e-learningu nie stanowi 

problemu i jest zjawiskiem naturalnym (Kopciał P., 2013). Komplikacje natomiast pojawiają 

się wówczas, gdy swoboda czasowa na wykonanie zadań w warunkach domowych powoduje 

spiętrzenie się obowiązków i nieumiejętność poradzenia sobie z nimi. Należy pamiętać,                 

że czas nigdy nie stoi w miejscu, jest sprawą indywidualną, związaną z miejscem lub sytuacją 

w jakiej się znaleźliśmy (Roguszczak M., 2010). Doba z założenia ma 24 godziny, jednak 

wygospodarowanie i zarządzanie godziną w ciągu całego dnia w zależności od danej 

jednostki, może przebiegać różny sposób. Celem niniejszego artykułu jest zatem zbadanie 

opinii studentów na temat zarządzania czasem w takcie nauczania zdalnego.  

2. Istota e-learningu   

E-learning jest jedną z form kształcenia na odległość, podczas której nauczyciel nie ma 

fizycznego kontaktu z uczniem lub studentem (Ślusarczyk M., Grabania M., 2017).                   

Wpływ na sposób prowadzenia zajęć mają bezpośrednio wykładowcy, którzy realizują zajęcia 

wirtualne w oparciu o wybraną platformę e-learningową. Jedynie dzięki specjalnie dobranym 

aktywnościom możliwe jest tworzenie i budowanie relacji (Salamon G., 2004). Najczęściej 

wykorzystywanymi narzędziami do e-learningu na uczelniach wyższych są: Moodle, OLAT, 

MS Teams, Zoom (Póljanowicz W., 2016). W ramach zajęć online można badać efektywność 

nauczania oraz rozwijać kreatywność studentów. Cechą, która istotnie wpłynęła na sukces 

nauczania zdalnego jest jej elastyczność, którą można rozumieć jako: 

 naukę w dowolnym miejscu i czasie, 
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 dowolną liczebność grupy, 

 indywidualizację nauczania, 

 wychodzenie naprzeciw potrzebom studenta, 

 aktualność szkoleń (Smal T., 2009). 

Dzięki takiej formie nauczania studenci nie muszą fizycznie dojeżdżać na uczelnie, co dla 

wielu osób zamieszkujących odległe miasta stanowi duże ułatwienie. Jest to również 

zdecydowanie tańsze rozwiązanie dla uczelni wyższych, które ponadto umożliwia 

indywidualne zarządzanie tokiem studiowania (Białobłocki J., Moroz J., 2006.). Warto jednak 

wskazać, że wówczas student pracuje bez fizycznego kontaktu z wykładowcą, co wymaga od 

niego większego zaangażowania i motywacji do nauki. Nauczanie tradycyjne umożliwiało 

interakcję z nauczycielem akademickim oraz jego bezpośredni nadzór nad pracą studentów 

(Smal T., 2009). W dobie pandemii uczelnie wyższe bardzo szybko musiały zaadaptować się 

do nowych warunków i zmiany formy nauczania. Niejednokrotnie frustrację wzbudzała 

konieczność dostosowania warunków domowych do miejsca imitującego salę wykładową 

oraz problemy sprzętowe i słabej jakości łącze internetowe (Frasunkiewicz M., 2020). 

Samodyscyplina oraz nawarstwiające się trudności związane z przystosowaniem życia do 

warunków nauki zdalnej stanowiło duże wyzwania zarówno dla wykładowców                              

jak i studentów.   Ponadto wymagało wykazania się samodzielnością i dyscypliną wśród 

studentów zakresie terminowości wysyłania prac oraz wykonywania zadań. Umiejętność 

organizacji i zarządzania czasem w przypadku nauczania zdalnego ma bardzo ważne 

znaczenie. Zaletą może okazać się swoboda sposobu uczenia się i planowania.                   

Jednak tryb, sposób i czas nauki leżą w gestii studenta i  wymagają od niego dobrej 

organizacji. Nauczanie zdalne jest procesem elastycznym, cechuje się pewnymi 

uwarunkowaniami, które determinują jej skuteczność. Może stanowić zarówno szansę dla 

wielu studentów organizujących swój czas pomiędzy pracę zawodową  

 a edukację oraz barierę, dla tych którzy nieumiejętnie rozplanowują swoje zadania  

 i  obowiązki.   

3. Specyfika Zarządzania czasem 

Czas jest towarem deficytowym, każdy ma do niego równy dostęp, jednak jego brak czy 

nadmiar odczuwany jest przez każdego indywidualnie. Nie można go ani odzyskać ani 

zwiększyć, choć czasami jest to kwestia sporna. Efektywne zarządzanie czasem należy 

traktować jako inwestycję przynoszącą zyski (Adair, J., 2000). Czynniki te wskazują jak 

ważne w życiu jest planowanie czasu i jego dobre wykorzystanie, co stanowiło jeden                       

z głównych  determinantów dla pojawienia się niniejszej dziedziny. Zarządzanie czasem jest 

zatem konsekwentnym i nastawionym na cel stosowaniem technik, w taki sposób,                          
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że kierowaniem otoczeniem i samym sobą odbywa się bez trudu, a czas wykorzystywany jest 

swobodnie i jak najbardziej optymalnie (Olejniczak A., 2013). L. J. Seiwert przytacza 

również 10 zalet dobrego wykorzystania i zaplanowania czasu: 

 realizacja tych samych zadań mniejszym nakładem wysiłku, 

 lepsza organizacja pracy własnej, 

 mniej stresu i chaosu, 

 większe zadowolenie z pracy, 

 większa motywacja, 

 czas na realizację zadań „wyższego rzędu”, 

 mniejsza presja, 

 mniej błędów podczas realizacji zadań, 

 szybsze osiąganie celów zarówno prywatnych i zawodowych (Seiwert L.J., 1998). 

Nie trudno zatem zauważyć, że odpowiednie zarządzanie czasem przekłada się na wiele 

korzyści. Dzięki dobremu planowaniu możemy wykorzystać go efektywnie przy 

jednoczesnym udoskonaleniu wykonywanych zadań z większą motywacją, bez presji czasu                    

i stresu. Istotnym czynnikiem, który wpływa na skuteczność pracy jest rozróżnienie czasu 

efektywnie wykorzystywanego i czasu zmarnowanego. Prokrastynacja, czyli odwlekanie 

czynności na rzecz innych, bardziej przyjemnych zajęć  jest odwiecznym problemem 

studentów i największa barierą w efektywnym zarządzaniu czasem (Olejniczak A., 2013). 

Wiąże się to z wcześniej wspominanym marnowaniem czasu, zwłaszcza gdy nagle krótka 

przerwa w nauce zaczyna przeradzać się w dwugodzinne surfowanie po Internecie. 

Początkowo przekładanie spraw na później wywołuje poczucie poprawy nastroju, jednak                 

z czasem przeradza się w stres  

 i nieustanną nerwowość. Nauczanie zdalne może zatem sprzyjać nie tylko złej organizacji  

 i nieodpowiedniemu zarządzaniu czasem, ale także pogłębiać prokrastynację określaną 

również, nie bez powodu syndromem studenta. Jak zatem wpłynąć na lepszą organizację 

pracy?  

4. Metody i techniki oraz zasady zarządzania czasem 

Istnieje wiele metod i technik i zasad zwiększających efektywność i realizację zadań. 

Nieustannie dąży się do znalezienia recepty na to jak postępować, aby lepiej i sprawniej 

wykonywać pracę, jednocześnie walcząc z terminową realizacją  zadań. Istotnym elementem 

w zarządzaniu czasem jest uświadomienie sobie celu działań, tak aby najważniejsze sprawy 

traktować priorytetowo i podjąć się ich realizacji (Hutter H., 2006). W tym celu pomocne 

mogą być takie metody jak: Metoda SMART, reguła 60/40, zasada Pareto, metoda ALPEN, 

czy zasada Eisenhowera (Biela Ł., 2016). Pierwsza z metod SMART polega na tym,                      
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że zadania powinny być sprecyzowane w taki sposób, aby były mierzalne, możliwe do 

osiągnięcia, warte nagrodzenia i ograniczone w czasie (Szaban J., 2003). Pozwoli to na 

zachowanie odpowiedniej hierarchii podczas określania zadań i terminowej ich realizacji.                

Z kolei reguła 60/40 wpływa na produktywność pracy poprzez jej odpowiedni podział (60% 

czynności zaplanowane, 40% czynności nieoczekiwanie) (L.J. Seiwert 1998). Na podobnym 

schemacie opiera się również zasada Pareto, która wskazuje że w ciągu 20% czasu zużytego 

na działanie osiąga się 80% wyników (Biela Ł., 2016). Potwierdza ona stwierdzenie,                

torium Rzeczypospolitej Polskiej, uczestnictwo w zdalnym nauczaniu oraz dostęp do 

Internetu. Badaniem zostało objętych 770 osób obojga płci z różnych miast w Polsce,                     

w wieku od 18 do 39 lat. Dominującą grupą byli studenci w przedziale 20-24 lat. 

Zastosowano dobór próby nielosowy - metodę kuli śnieżnej. W celu przeprowadzenia badania 

wykorzystano narzędzie pomiaru jakim jest kwestionariusz ankiety. Składał się z trzech 

części: nagłówka, pytań właściwych (15) oraz metryczki umożliwiającej wskazanie 

zmiennych demograficznych oraz sytuacji społeczno-zawodowej. Ze względu na specyfikę 

próby stworzono formę elektroniczną kwestionariusza, która usprawniła proces zbierania 

danych.  

5. Wyniki przeprowadzonych badań własnych 

 Pierwsze pytanie w przygotowanym kwestionariuszu ankiety miało charakter ogólny, 

dzięki czemu możliwe było wprowadzenie w tematykę badania oraz przeprowadzenie selekcji 

respondentów ze względu na świadomość dotyczącą pojęcia zarządzania czasem. Poproszono 

respondentów o udzielenie odpowiedzi na pytanie „Co według Pana(i) oznacza zarządzanie 

czasem?”. Ankietowani mogli zaznaczyć maksymalnie trzy z sześciu opcji oraz wskazać 

własną odpowiedź. Rozkład wyników zaprezentowano na rysunku nr 1.  
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Rysunek 1. Znajomość pojęcia zarządzania czasem. Opracowanie własne na podstawie 

przeprowadzonych badań, n=770. 

 

 Zdecydowana większość badanych studentów wskazała, że zarządzanie czasem to 

umiejętność wydzielenia czasu na obowiązki i na rozrywkę (88%). Prawdopodobnie 

wskazanie tej odpowiedzi wynika z faktu próby pogodzenia edukacji z życiem prywatnym. 

Mając na uwadze uczestnictwo w nauczaniu zdalnym, możliwe, że jeszcze trudniej jest 

wyznaczyć granice między wypełnianiem obowiązków, a odpoczynkiem. Następnie 

ankietowani wskazali na odpowiedzi takie jak, systematyczne wykonywanie zadań (49%), 

osiągnięcie zamierzonego celu (47%), zaplanowanie swojego dnia od rana do wieczora 

(45%),planowaniezadań z tygodniowym wyprzedzeniem (11%). Wskazywane odpowiedzi 

mieszczą się w ramach definicji zarządzania czasem, więc warto zauważyć, że znaczna 

większość respondentów znała te pojęcie. Jedynie 1% badanych zaznaczył opcję „nie wiem 

czym jest zarządzanie czasem”.  

 Poznanie opinii studentów na temat zarządzania czasem w trakcie nauczania zdalnego, 

wymagało uzyskania subiektywnej oceny o aktualnym stanie związanym z organizacją 

własnego czasu. Dlatego poproszono badanych o udzielenie odpowiedzi na pytanie                   

„Czy uważa Pan(i), że potrafi zorganizować swój czas?”. Rozkład odpowiedzi 

zaprezentowano na rysunku nr 2. 
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Rysunek 2. Opinia respondentów dotycząca organizacji własnego czasu. Opracowanie własne na 

podstawie przeprowadzonych badań, n=770. 

Wśród 770 badanych jedynie 17% zaznaczyło opcję „zdecydowanie tak”, wskazując tym 

samym na pewność dotyczącą dobrej organizacji własnego czasu. Następnie 57%  

 z nich uznało, że prawdopodobnie potrafi zorganizować swój czas. Niepewność w tej kwestii 

może wynikać z braku punktu odniesienia do innych jednostek, bądź norm precyzujących te 

kwestie. Granica między odpowiedzią zdecydowanie tak, a raczej tak  

 w tym pytaniu jest zatarta, ze względu na ogólny charakter pytania. Jednak 22% badanych 

studentów uważa, że raczej nie potrafi zorganizować swojego czasu, co może wpływać na ich 

poziom motywacji do zdalnego nauczania czy możliwość podejmowania innych aktywności. 

Natomiast 4% studentów uznało, że nie potrafi zorganizować swojego czasu. Wskazanie tej 

odpowiedzi oznacza krytyczne podejście do własnego zachowania, zorganizowania czy 

posiadanych umiejętności, planowania. 

Drugi kwartał 2020 roku doprowadził do całkowitego przejścia z formy stacjonarnej                   

na formę zdalną. Dlatego dla badaczy kluczowe było poznanie opinii studentów na temat 

subiektywnego odbioru czasu wolnego przed i po wprowadzonej zmianie w systemie edukacji 

szkolnictwa wyższego w związku z pandemią. Poproszono ankietowanych   

o wskazanie odpowiedzi na pytanie „Czy uważa Pan(i), że w związku z uczestnictwem   

w zajęciach na studiach w formie zdalnej, posiada Pan(i) mniej czasu wolnego?”. Rozkład 

odpowiedzi zaprezentowano na rysunku 3.  

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie
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Rysunek 3. Różnica w odbiorze czasu wolnego przez studentów w związku z prowadzeniem zajęć na 

studiach w formie zdalnej. Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n=770. 

 

 Zdanie badanych studentów w tej kwestii było znacząco zróżnicowane pod względem 

uzyskanych wyników. Za odpowiedziami przeczącymi opowiedziało się 55% studentów, a za 

odpowiedziami twierdzącymi 45%. Przyczyną tego zjawiska może być fakt, że liczba zajęć, 

forma prowadzonych zajęć, forma zaliczeń, egzaminów jest uwarunkowana wewnętrznymi 

ustaleniami na poszczególnych uczelniach wyższych. Badanie przeprowadzono na próbie,  

 w skład której wchodzili przedstawiciele różnych uczelni, posiadających swoją siedzibę  

 w różnych częściach Polski. Jednak analizując otrzymane wyniki, można wskazać, że przed 

przejściem na tryb zdalny, badani studenci posiadali podobną ilość czasu wolnego do tej, 

przypadającej na okres czasu, w którym było przeprowadzane badanie.  

 Postanowiono zbadać zachowania studenckie, które w pewnym stopniu mogą 

oddawać specyfikę dezorganizacji czasu i tym samym  wskazywać na problemy z 

zarządzaniem czasem. Dlatego poproszono studentów o udzielenie odpowiedzi na pytanie 

„Czy kiedykolwiek zdarzyła się Panu(i) w czasie nauczania zdalnego taka sytuacja?”. Badano 

pięć przykładowych zdarzeń, wykorzystując do tego skalę niewymuszającą. Rozkład 

odpowiedzi zaprezentowano na rysunku nr 4.  

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie
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Rysunek 4. Udział badanych w sytuacjach związanych z brakiem umiejętności organizacji czasu 

podczas nauczania zdalnego. Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n=770. 

 

 Analizując otrzymane wyniki, należy wskazać, że zdecydowana większość badanych 

studentów nie miała problemów z organizacją czasu na wypełnianie obowiązków 

uczelnianych. Ankietowanym nie zdarzyło się zapomnieć o egzaminie (87%), kolokwium 

(86%), ćwiczeniach 73%), zadanym projekcie (72%) czy wykładzie (57%). Jedynie opcja 

„zrobić zadanie na ostatnią chwilę” uzyskała 71% odpowiedzi mieszczących się w ramach 

„zdecydowanie tak i raczej tak”. Co wskazuje, że opisywana w części teoretycznej 

prokrastynacja ma również miejsce w czasie trwania nauczania zdalnego. Możliwe,                     

że problemy z systematycznością wynikają ze zwiększonej liczby bodźców rozpraszających, 

gdyż obowiązki realizowane dotychczas w salach uczelni, wykonywane są w domu. 

 W dalszej części badania starano się uzyskać informacje na temat świadomości 

studentów dotyczącej istniejących metod, technik oraz zasad zarządzania czasem. W tym celu 

postanowiono pierwsze pytanie filtrujące umożliwiające selekcję badanych na tych, którzy 

znają metody, techniki oraz zasady zarządzania czasem oraz tych niemających świadomości 

na ten temat. Poproszono ankietowanych o udzielenie odpowiedzi na pytanie „Czy zna Pan(i) 

poniższe metody, techniki lub zasady zarządzania czasem?”. Rozkład odpowiedzi 

zaprezentowano na rysunku 5. 
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Rysunek 5. Znajomość metod, technik lub zasad zarządzania czasem. Opracowanie własne                

na podstawie przeprowadzonych badań, n=770. 

 

 Zdecydowana większość ankietowanych (74%) nie znała zaprezentowanych opcji. 

Jednak, 19% badanych studentów wskazało Technikę Pomodoro, jako tę, którą znają. Zasadę 

60:40 kojarzyło 11% studentów, Metodę RPM 4%, Krzywę wydajności REFA 3%, Metodę 

ALPEN 2%, Technikę OATS 2% oraz Metodę TRZOS 1%. Analizowane pytanie dotyczyło 

jedynie poznania świadomości badanych studentów na temat istnienia prezentowanych 

metod, technik oraz zasad zarządzania czasem. Mimo znacznej przewagi odpowiedzi 

przeczącej w tej kwestii, znalazła się część studentów, dzięki którym możliwe było 

prowadzenie dalszych badań. 

 Postanowiono zbadać przyczyny świadomości, a dokładniej źródła wiedzy na temat 

metod, technik oraz zasad zarządzania czasem. Poproszono respondentów o udzielenie 

odpowiedzi na pytanie „Skąd dowiedział się Pan(i) o metodach, technikach lub zasadach 

zarządzania czasem?” Rozkład odpowiedzi zaprezentowano na rysunku nr 6. 
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Rysunek 6. Wybrane źródła wiedzy o metodach, technikach lub zasadach zarządzania czasem. 

Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n=770. 

 

 Ankietowani wskazali artykuły dostępne w Internecie (54%) jako główne źródło 

wiedzy  

 o metodach, technika lub zasadach zarządzania czasem. Wynika z tego, że badani studenci 

chętnie przeglądają artykuły, które potencjalnie powinny im pomóc w wypełnianiu 

studenckich obowiązków. Ciekawym faktem jest to, że 15% ankietowanych wskazało 

„influencera” jako osobę przekazującą im informację na temat badanej kwestii.                   

Umożliwia to wysnucie wniosku, że studenci obserwują osoby, wypowiadające się                      

lub piszące teksty dotyczące organizacji czasu. Następnie wskazywano znajomych z uczelni 

(14%), rodzinę (7%). Ponadto wskazano również reklamę w Internecie, która 

najprawdopodobniej musiała zostać dopasowana do badanego na podstawie jego preferencji, 

prowadząc do zwiększenia świadomości dotyczącej konkretnego rozwiązania związanego                

z organizacją czasu.  

 Uzyskanie jedynie odpowiedzi wskazujących na temat świadomości oraz źródła 

wiedzy  

o metodach, technikach i zasadach zarządzania czasem mogłoby się okazać niewystarczające 

dla osiągnięcia założonego celu. Dlatego postanowiono zbadać zachowania badanych 

studentów i poproszono ich o wskazanie odpowiedzi na pytanie „Czy korzysta Pan(i)                       

z metod, technik lub zasad zarządzania czasem?”. Rozkład odpowiedzi zaprezentowano                   

na rysunku nr 7. 
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Rysunek 7. Udział badanych wykorzystujących metody, techniki lub zasady zarządzania czasem. 

Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n=770. 

 

 Zdecydowana większość badanych wskazała, że nie korzysta z metod, technik oraz 

zasad zarządzania czasem (88%). Badacze przyjęli dwa scenariusze odpowiedzi, które 

umożliwiały uzyskanie od każdej z grupy niezbędnych informacji. Dlatego też dla osób, które 

wskazały odpowiedź „tak” przygotowano pytanie „Z jakich metod, technik lub zasad 

zarządzania czasem korzysta Pan(i)?”. Natomiast kolejne pytanie „Dlaczego nie korzysta 

Pan(i) z metod, technik lub zasad zarządzania czasem?” skierowano do osób udzielających 

odpowiedzi przeczącej. Rozkład zaprezentowano na rysunkach nr 8 i 9. 

 
Rysunek 8. Metody, techniki oraz zasady zarządzania czasem wykorzystywane przez badanych 

studentów. Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n=770. 
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 Za najczęściej wskazywaną technikę w badanej próbie można uznać Technikę 

Pomodoro, ponieważ 48% respondentów udzieliło takiej odpowiedzi. Możliwe, że podział 

pracy na 25 minutowe sekcje oraz krótkie przerwy okazuje się najlepszym sposobem               

na skuteczne osiąganie zakładanych celów przez badaną grupę studentów. Ponadto istnieją              

na rynku aplikacje na urządzenia mobilne na przykład „Mechaniczny Pomidor” 

umożliwiające swobodne wykorzystanie techniki, bez konieczności samodzielnego 

pilnowania czasu. Kolejnymi opcjami, które uzyskały stosunkowo wysoki odsetek 

odpowiedzi są Zasada 60:40 (22%), Metoda RPM (12%). Powyższe wyniki wskazują, że 

przytoczone trzy rozwiązania               są najczęściej adaptowane przez studentów z badanej 

grupy.  

 
Rysunek 9. Przyczyny niewykorzystywania metod, technik lub zasad zarządzania czasem. 

Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n=770. 

 

 Mając na uwadze fakt, że opracowane metody, techniki oraz zasady zarządzania 

czasem mają na celu zoptymalizować nakład pracy studentów do osiąganych wyników                 

oraz poprawić wskaźnik skuteczności w osiąganiu/zdobywaniu zakładanych celów, warto 

przeanalizować odpowiedzi dotyczące przyczyn niewykorzystania analizowanych rozwiązań. 

Najwięcej, bo 33% ankietowanych uznało, że nie potrzebuje wykorzystywać metod, technik 

oraz zasad zarządzania czasem. Możliwe, że są to osoby, które bardzo dobrze organizują swój 

czas  i nie potrzebują pomocy w tej kwestii. Opcję „czuję się zestresowany(a) ciągłymi 

powiadomieniami z nowymi zadaniami do wykonania” zaznaczyło 15% ankietowanych. 

Prawdopodobnie są to osoby, które chciałyby robić wszystko zgodnie z planem, ale nie 

umieją sobie poradzić ze stresującymi powiadomieniami. W ramach przeprowadzonego 

badania można wyróżnić grupę osób, która próbowała, ale dla nich te rozwiązania się nie 
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sprawdziły (10%). Ponadto 10% ankietowanych uznało, że wdrożenie takich rozwiązań 

zajmuje jeszcze więcej czasu, co doprowadziłoby do mniej efektywnego organizowania 

czasu, tym samym zarządzania nim na niskim poziomie. Pojawiły się również odpowiedzi 

wskazujące, że takie rozwiązania są „zbyt  skomplikowane” (6%), utrudniają zarządzanie 

czasem (5%). 

 Uczestnictwo w zdalnym nauczaniu wymusza wykorzystywanie narzędzi 

pozwalających na przeprowadzenie komunikacji internetowej. Dlatego też stwierdzono,                 

że ciekawym będzie zbadanie kwestii dotyczącej wykorzystania aplikacji do zarządzania 

czasem, gdyż studenci wykorzystują już aplikacje do uczestnictwa w zajęciach                        

z wbudowanymi kalendarzami, listami zadań oraz innymi udogodnieniami, co można 

stwierdzić na postawie wcześniej zadanych pytań Poproszono respondentów o udzielenie 

odpowiedzi na pytanie „Czy korzysta Pan(i) z aplikacji do zarządzania czasem?”. Rozkład 

odpowiedzi zaprezentowano na rysunku nr 10.  

 
Rysunek 10. Wykorzystanie aplikacji do zarządzania czasem. Opracowanie własne na podstawie 

przeprowadzonych badań, n=770. 

 

 Podobnie jak w przypadku odpowiedzi na pytanie dotyczące wykorzystania metod, 

technik oraz zasad zarządzania czasem, zdecydowana większość respondentów (91%) 

wskazała, że nie korzysta z aplikacji umożliwiających efektywne zarządzanie czasem. Jednak 

9% respondentów mogło wskazać/zaznaczyć na wykorzystywane przez siebie aplikacje 

(rysunek nr 11) oraz wynikające z tego wybrane skutki (rysunek nr 12). 
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Rysunek 11. Aplikacje do zarządzania czasem wykorzystywane przez badanych studentów. 

Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n=770. 

 

 Respondenci najczęściej wskazywali Kalendarz Google (60%) jako aplikację, która 

umożliwia im zarządzanie czasem. Następnie Todolist (27%), Trello (19%), Moje zadania 

(18%), Kalendarz Microsoft (12%), Evernote (9%), Microsoft Planner (8%).                              

Można zauważyć dużą rozbieżność między najczęściej wybieraną opcją, a kolejnymi.                 

Być może wynika to z faktu, że studenci korzystają z wbudowanych aplikacji mobilnych,                

a jedną  z nich w urządzeniach z systemem Android jest Kalendarz Google. Ponadto oferuje 

on wiele funkcji, które pozwalają nadać priorytet poszczególnym zadaniom, wydarzeniom                         

oraz umożliwiają przedstawienie wprowadzonych informacji w sposób dopasowany                      

do preferencji użytkownika.  
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Rysunek 12. Wybrane skutki związane z wykorzystaniem narzędzi do zarządzania czasem w trakcie 

nauczania zdalnego. Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n=770. 

 

 Analizując wybrane skutki związane z wykorzystaniem narzędzi (aplikacji)                         

do zarządzania czasem w trakcie nauczania zdalnego należy wskazać na znaczny udział 

pozytywnych odpowiedzi, mających wpływ na skuteczne wypełnianie obowiązków przez 

studentów. Respondenci odpowiedzieli, że dzięki wykorzystaniu opisywanych narzędzi nie 

wysyłają zadań po terminie (69%), przestali zapominać o spotkaniach (57%), zaczęli 

pracować systematycznie (55%). Ponadto część z respondentów wskazała na zależność 

między wykorzystaniem aplikacji do zarządzania czasem, a otrzymywanymi stopniami (43% 

z nich uznało, że poprawiły się ich oceny). Jednak należy podkreślić, że są to jedynie 

subiektywne opinie badanych studentów. 

 W ramach prowadzonych analiz postanowiono zbadać również nastawienie studentów 

uczestniczących w zdalnym nauczaniu do wykorzystania aplikacji do zarządzania czasem.  

 W tym celu poproszono respondentów o udzielenie odpowiedzi na pytanie „Czy chciał(a)by 

Pan(i) korzystać z aplikacji do zarządzania czasem podczas nauczania zdalnego?”. Rozkład 

odpowiedzi zaprezentowano na rysunku nr 13.  

 
Rysunek 13. Nastawienie badanych studentów do możliwości wykorzystania aplikacji do zarządzania 

czasem podczas nauczania zdalnego. Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, 

n=770. 

 

 Większość respondentów uznało, że nie chcieliby korzystać z takich aplikacji (66%). 

Przyczyną tego zjawiska może być fakt, że uważają, że są dobrze zorganizowani, a wdrożenie 

takiego rozwiązania może spowolnić ich działania. Natomiast 34% respondentów wykazało 

pozytywne nastawienie do możliwości wykorzystania aplikacji do zarządzania czasem 

Tak Nie
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podczas nauczania zdalnego. Dlatego poproszono ich o wskazanie funkcjonalności, których 

oczekują od takich narzędzi (rysunek 14). 

 
Rysunek 14. Oczekiwane funkcjonalności aplikacji do zarządzania czasem. Opracowanie własne na 

podstawie przeprowadzonych badań, n=770. 

 

 Za najważniejszą funkcjonalność można uznać „otrzymywanie powiadomień  

 o nadchodzących zadaniach”, gdyż 79% respondentów wskazało taką odpowiedź. Dzięki 

temu możliwe jest realizowanie wielu zadań bez konieczności monitorowania terminu ich 

wykonania. Następnie wskazywano możliwość integracji z kalendarzem (69%), możliwość 

dodania planu zajęć (65%) oraz notatek (52%). Prezentowane odpowiedzi wskazują                      

na konieczność dostępu do opcji umożliwiających wprowadzanie i ustawianie różnych 

elementów dopasowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika. Warto zauważyć,                    

że 51% ankietowanych wskazało na potrzebę synchronizacji w czasie rzeczywistym danych 

wpisanych w telefonie z tymi dostępnymi w komputerze. 

6. Podsumowanie 

 Analizując kwestie zarządzania czasem przez studentów, którzy uczestniczyli   

 w nauczaniu zdalnym w czasie prowadzonych badań, należy podkreślić wysoki odsetek 

badanych, którzy nie wykorzystują opracowanych metod, technik oraz zasad 

wspomagających efektywne i skuteczne osiąganie celów edukacyjnych. Warto wskazać 

również na odbiór studentów zmiany związanej z formą prowadzenia zajęć na uczelniach 
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wyższych w kontekście analizowanego czasu wolnego. Osoby wchodzące w skład próby 

badawczej miały podzielone opinie na ten temat. Większa część ankietowanych (55%) 

uważała, że czasu wolnego jest tyle samo w stosunku do nauczania w formie stacjonarnej,                  

a 45%, że jest jego mniej. Przyczyn tego zjawiska można poszukiwać w wskazanych przez 

studentów kwestiach dotyczących na przykład subiektywnej oceny organizacji własnego 

czasu. Wśród ankietowanych 74% uznało, że potrafi zorganizować swój czas. Można 

zaryzykować twierdzeniem, że badani studenci posiadają własne sposoby, które wypracowali 

na przestrzeni lat edukacji, więc nie potrzebują innych, nieznanych im metod, technik oraz 

zasad zarządzania czasem. Jednak badano również kwestie związane z wykorzystaniem 

aplikacji umożliwiających organizację czasu. Zdecydowana większość studentów wskazała, 

że nie wykorzystuje takich aplikacji (91%) i nie zamierza tego robić (66%). Przytoczone dane 

pokazują znaczny brak zainteresowania studentów aplikacjami do zarządzania czasem. 

Jednak postanowiono uzyskać informację od ankietowanych wyrażających chęć 

wykorzystania opisywanych aplikacji (33%) na temat oczekiwanych funkcjonalności. 

Najczęściej pojawiającymi się odpowiedziami była możliwość otrzymywania powiadomień o 

nadchodzących zadaniach (79%), możliwość integracji z kalendarzem (69%), możliwość 

dodania planu zajęć (65%) oraz możliwość dodania notatek (52%).Ważne jest to, że badani 

studenci wykorzystujący metody, techniki oraz zasady zarządzania czasem wskazują na 

pozytywne skutki wynikające z podejmowanych aktywności. Ciekawym faktem może być 

porównanie otrzymanych wyników na temat organizacji czasu przez studentów w trakcie 

nauczania stacjonarnego. Dlatego powyższe wnioski stanowią wstęp do prowadzenia badań    

w tym zakresie. 
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