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THE LTSHE MULTIPLIER EVENT AT THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY 
 
The LTSHE multiplier event by the Polish team was organized in the form of a webinar on MS 
Teams. It took place on November 3rd between 5 p.m. and 6.30 p.m. We have invited people 
from a number of Polish universities, most of them responsible for quality assurance at their 
universities. We received 17 confirmations and 15 people actually attended the event. 
 
The event was very successful despite some technical issues at the beginning, when some 
guests had difficulty joining our meeting or lost connection and had to re-enter Teams. We 
started by presenting the project (Justyna Bugaj) and followed by the presentation of the 
universities that we had a chance to see: BCU and WU (Radosław Rybkowski), and UAVR and 
AAB (Katarzyna Machała). Justyna concluded this part of the webinar by discussing the 
changes that were introduced at JU as a result of our discussions on L&T space. 
 
In the second part of the webinar we had a fruitful discussion with the participants on the 
L&T spaces at their universities, the need to start a larger discussion on the topic, the need 
to recognize students as co-owners of the university space, and the changes in the quality of 
L&T process resulting from the changes in the space arrangement (classrooms, common 
areas, libraries). The discussion went on beyond the set time limit (we actually closed the 
meeting at 7 p.m.), and it continued the next day, when one of the guests sent us an email 
with her further reflections on the topic. 
 
The general conclusion that we drew was that such discussions - and such meetings - are 
necessary to effect some changes in the perception of the L&T space at Polish universities, 
which may lead to the improvement of their design in the near future. 
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Agenda

1.Wprowadzenie

2.BCU i WU

3.ABB i UAVR

4.Podsumowanie i pytania
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Partnerzy
1.Wirtschaftsuniversität Wien - Austria

2.Universidad Publica de Navarra - Spain

3.Universita degli Studi di Milano - Italy

4.Universiteti AAB Kosovo

5.Universidade de Aveiro – Portugal

6.Stiftung Evaluationsagentur Baden-

Wuerttemberg - Germany

7.Uniwersytet Jagiellonski –Poland



Cel projektu
opracowanie zestawu kompleksowych zasad 

projektowania, z których uczelnie mogą korzystać, 
aby informować o rozwoju nowych przestrzeni 

edukacyjnych 

Zidentyfikowanie istniejącej polityki i praktyki dotyczącą 
przestrzeni L&T i powiązanych problemów w UE i krajowych 
sektorach szkolnictwa wyższego

Zidentyfikowanie istniejącej polityki i praktyki dotyczącej 
przestrzeni L&T w instytucjach partnerskich

Przedstawienie przykładów dobrych praktyk w 
projektowaniu, wdrażaniu i użytkowaniu przestrzeni L&T 
w HE 

Uwzględnienie innych (wcześniejsze i konkurencyjne) 
podejść



Założenia projektu

Intellectual Output 1 Eksploracja polityki i praktyki: 
przestrzenie uczenia się i nauczania w szkolnictwie wyższym 
w poszczególnych krajach

Intellectual Output 2: Przykłady doświadczeń: 
projektowanie i rozwijanie przestrzeni do nauki w szkolnictwie 
wyższym

Intellectual Output 3: Raporty z wizyt studyjnych

Intellectual Output 4: Podręcznik zasad projektowania 
przestrzeni do nauki w szkolnictwie wyższym



Kategorie rozważań

1.Przestrzeń łącząca miasto i kampus

2.Przestrzeń wokół budynków uczelnianych

3.Przestrzeń w budynkach uczelnianych: 

korytarze, przestrzeń wspólna 

4.Przestrzeń sal dydaktycznych



Przestrzeń wokół 
budynków uczelnianych 



Otoczenie 
budynków





Przestrzeń między salami 
dydaktycznymi









Przestrzeń w salach 
dydaktycznych





Jak się zmienia UJ….



Podsumowanie
i pytania



UNIWERSYTET
JAGIELLOŃSKI

w Krakowie
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Birgmingham City 
University and
Wirtsschafts
Universität Wien

Obydwie uczelnie mają nowe kampusy:

• WUW – przeprowadzka do nowego kampusu 2013:

• poprzedzona needs analysis

• przenosiny całego uniwersytetu

• BCU – część większego Big City Plan:

• 2015 – zakończenie drugiej, kluczowej fazy

projektu

Przestrzenie L&T
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Zróżnicowane
sale wykładowe

Obydwie uczelnie dysponują tradycyjnymi salami

amfiteatralnymi, ale

• większość sal pozwala na pewną dozę swobody w

kształtownaiu przestrzeni

WUW zaprojektowano tak, by

każda sala miała dostęp do

naturalnego światła

Ważne!

„Normalne sale”
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BCU
The Curzon Building

• Tradycyjna sala audytoryjna

• “Flexible space”

• Łatwe przechodzenie od wykładu do ćwiczenia/pracy w grupach

Połączenie

• projektory po obydwu stronach sali

• przygotowanie sali w ten sposób “zużywa” zdecydowanie więcej przestrzeni

• trzeba zostawić miejsce na swobodnie przemieszczanie się pomiędzy grupami

• w dzisiejszych warunkach

• konieczność zapewnienia dostępu do prądu i netu

Szczególne wymagania
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Wykorzystanie 
nowoczesnej technologii

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin

sed libero in magna ultrices gravida sit ametat diam.

Suspendisse placerat gravida magn alorem

Nowości

WUW jest zaangażowany nie tylko w testowanie nowoczesnych

technologii, ale

• testowanie edukacyjnej przydatności/skuteczności

stosowanych rozwiązań

Ale z rozsądkiem
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Otwarcie 
uniwersytetu 
na studenta

Obydwie uczelnie mogą stanowić warty naśladowania

przykład, jak zorganizować common space – przestrzeń

przeznaczoną do samodzielnej (i grupowej) pracy

studentów

• Przestrzeń do „czytania i pisania”

• Przestrzeń do odpoczynku

Przestrzeń do pracy
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Otwarcie 
uniwersytetu na 
świat

Zarówno BCU, jak i WUW oferują przestrzeń do łatwego

organizowania spotkań z osobami spoza uniwersytetu:

• BCU

• Conservatoire Ale i przestrzeń do organizacji

koncertów

• profesjonalne studia telewizyjne i nagraniowe

• WUW

• biliskość Prateru oraz otwarte dla wszsytkich kawiarnie

i restauracje

Kawa jest dobra na wszystko
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Nie wszystko jest 
idealne

• WUW

• główna przestrzeń (“szlak komunikacyjny”) nie jest wystarczajaco

osłonięta przed słońcem

• BCU

• brak prywatnej przestrzeni do prowadzenia dyżurów

Przykłady do unikania
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Universidade de Aveiro (Portugalia) i Kolegji AAB (Kosowo)
Lokalizacja: na obrzeżach miasta



Kampus

Aveiro:

Uniwersytet założony w 1973r.  

Jednolity styl architektoniczny, bez nawiązań do otoczenia

Idea: „miasto w mieście”

AAB:

Pierwsza uczelnia prywatna w Kosowie, założona w 2002r. 

Jest motorem rozwoju bezpośredniego otoczenia (centra 
handlowe, biurowce, infrastruktura drogowa)



Aveiro

Uniwersytet otwarty 24/7 dla studentów

Wyposażone sale do pracy własnej

Część podziemna: sklepy, usługi, sale wspólne

Restauracja, kawiarnia i stołówki otwarte dla 
wszystkich (również gości z zewnątrz)



AAB

bardzo nowoczesny

na parterze przestrzeń dla 
studentów: informacja, ksero, 
komputery, łatwe dojście do 
dziekanatów

wszędzie wejście na kartę (w tym do 
windy)

zamknięty dla osób z zewnątrz



Tradycyjne klasy

Aveiro: zdecydowanie przeważają

AAB: istnieją, ale rozważa się 
wprowadzenie zmian

Eksperymentowanie z przestrzenią



Innowacyjne przestrzenie

Aveiro: SALT

Współpraca z firmami 

AAB: meble modułowe, łatwe do przestawienia

Nowe technologie



AAB: Nauka praktyczna - symulacja

Przestrzenie odwzorowujące 
rzeczywiste przyszłe miejsce 
pracy studentów, np. sąd, 
przedszkole, szpital,  teatr, 
studio TV, scena zbrodni



Aveiro: symulacja i nauka praktyczna

Medyczne (sala operacyjna, diagnostyka, przychodnia, gabinety)

Konserwatorium muzyczne: sala koncertowa z organami

Media: studio radiowe i TV, studio nagrań

Wydział elektroniki: sale i laboratoria otwarte 24/7, dostępny sprzęt



Biblioteka główna

Aveiro: 

duża, otwarta 24/7 dla wszystkich 
(studenci i osoby z zewn)

czytelnie, różne stanowiska pracy

pokoje do pracy zespołowej

AAB:

mniejsza, dostępna tylko dla 
społeczności akademickiej

czytelnie, różne stanowiska pracy

dwa przeszklone stanowiska do pracy 
zespołowej



W dwóch słowach…

(+) uniwersytet otwarty na miasto/osoby z zewnątrz

(+) budynki otwarte 24/7 dla studentów

(+) dobrze wyposażone pokoje do pracy  studentów 
na każdym wydziale i w częściach wspólnych

(+)  kampus spójny architektonicznie, otwarty na 
lagunę

(-) budynki ciemne, mało atrakcyjne wizualnie

(-) znaczna przewaga tradycyjnych sal, bez 
możliwości przemeblowania

(-) brak zaaranżowanych przestrzeni w korytarzach

(+) bardzo nowoczesny budynek, niezwykle 
atrakcyjny wizualnie

(+) sale dydaktyczne zaaranżowane w sposób 
ułatwiający przemeblowanie

(+) pełna transparentność: przeszklone ściany w 
salach i w gabinetach władz uczelni

(+)  ciekawa aranżacja stref relaksu w korytarzach

(-) kampus/budynek otoczony strefą przemysłową, 
brak zieleni

(-) budynek niedostępny dla studentów po godzinach 
zajęć

(-) budynek niedostępny dla osób z zewnątrz



Dziękuję
za uwagę

www.uj.edu.pl

radoslaw.rybkowski@uj.edu.pl

+48 606 552 697

+43 664 1072 27109


