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WP£YW EDUKACJI INFORMATYCZNEJ NA WIADOMOÆ
STUDENTÓW KIERUNKU ZARZ¥DZANIE I MARKETING
W ZAKRESIE MO¯LIWOCI WSPOMAGANIA
KOMPUTEROWEGO W ZARZ¥DZANIU
WSTÊP
Powszechnie akceptowanym jest fakt, i¿ informatyka spe³nia niezwykle wa¿n¹
rolê w zarz¹dzaniu wspó³czesnym przedsiêbiorstwem. Znajduje to swoje odzwierciedlenie zarówno w ogromnej liczbie s³u¿¹cych temu celowi programów komputerowych, jak te¿ programach nauczania na studiach z zakresu zarz¹dzania. Podobnie
rzecz siê ma na kierunku zarz¹dzanie i marketing funkcjonuj¹cym na Politechnice
Lubelskiej, gdzie pocz¹wszy od 3-go semestru studiów a¿ po ostatni, przyszli adepci
sztuki zarz¹dzania zapoznaj¹ siê z programami i systemami komputerowymi wspomagaj¹cymi zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem.

EDUKACJA INFORMATYCZNA STUDENTÓW KIERUNKU
ZARZ¥DZANIE I MARKETING
Przez pierwszych siedem semestrów wszystkie zajêcia odbywaj¹ siê wspólnie,
potem program nauczania jest czêciowo zró¿nicowany, w zale¿noci od obranej specjalizacji.1 W ramach bloku wspólnego studenci przez dwa semestry przechodz¹ kurs
informatyki (semestr III i IV), in¿ynierii systemów komputerowych (semestr IV), projektowania aplikacji internetowych (semestr V), komputerowych systemów zarz¹dzania produkcj¹ (semestr VII). Ponadto w ramach takich przedmiotów jak: badania operacyjne, zarz¹dzanie projektami i przygotowanie produkcji (wszystkie w semestrze
IV), prognozowanie i symulacja (semestr V), badania rynkowe i marketingowe (semestr VI), studenci maj¹ laboratoria w trakcie, których zapoznaj¹ siê z odpowiednimi
1

Wszystkie przytoczone dane pochodz¹ z Planu studiów dziennych in¿ynierskich magisterskich
na kierunku Zarz¹dzanie i Marketing udostêpnionego przez Dziekanat Wydzia³u Zarz¹dzania.
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systemami i narzêdziami informatycznymi. Po obraniu specjalizacji (semestr VIII) studenci zapoznaj¹ siê z kolejnymi systemami w ramach nastêpuj¹cych przedmiotów:
l Specjalnoæ przedsiêbiorczoæ i marketing: zintegrowane systemy biznesu elektronicznego, zintegrowane systemy transportu i magazynowania, systemy sztucznej
inteligencji w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem, technologie e-biznesu, in¿ynieria wiedzy;
l Specjalnoæ zarz¹dzanie rozwojem regionalnym: in¿ynieria wiedzy, technologie
multimedialne, wdra¿anie systemów informatycznych w instytucjach, komputerowe wspomaganie decyzji wielokryterialnych;
l Specjalnoæ informatyka w zarz¹dzaniu: programowanie komputerów, sieciowe
systemy operacyjne komputerów, controlling finansowy, symulacje mened¿erskie,
internet w biznesie, technologie e-biznesu, projektowanie systemów informatycznych z elementami baz danych, instrumenty rynku kapita³owego, architektura systemów komputerowych, mobilne systemy wspomagania pracy mened¿era, grafika
prezentacyjna i technologie multimedialne.

METODA BADAWCZA
Aby sprawdziæ, jak du¿y jest przyrost wiedzy w trakcie studiów, badaniom ankietowym poddano studentów 2-go i 10-tego semestru kierunku Zarz¹dzanie i Marketing Politechniki Lubelskiej. £¹cznie przebadano 52 osoby z I-go roku (39 kobiet i 12
mê¿czyzn, jedna osoba nie poda³a p³ci) oraz 42 osoby z roku V-tego (31 kobiet i 11
mê¿czyzn). Ankieta sk³ada³a siê z 8-iu pytañ, które dotyczy³y w zasadzie dwóch zagadnieñ: jak badani rozumiej¹ zarz¹dzanie oraz narzêdzi, systemów informatycznych
pomocnych w zarz¹dzaniu. Pytania w wiêkszoci mia³y charakter otwarty. Ankiet
zawiera³a równie¿ metryczkê. Badania zosta³y przeprowadzone w marcu bie¿¹cego
roku. Oczywicie w przypadku osób, które dopiero rozpoczê³y studia nie spodziewano siê znacz¹cej wiedzy w zakresie wspomagania komputerowego w zarz¹dzaniu.
Byli oni jednak niezbêdni do tego, aby zaobserwowaæ przyrost wiedzy w trakcie 5-ciu
lat studiów. St¹d te¿ w przypadku dwóch pytañ opracowywano odpowiedzi tylko studentów V-go roku, przyjmuj¹c, i¿ osoby, które dopiero rozpoczê³y studia nie maj¹
podstaw, aby oceniaæ zakres programu nauczania w zakresie informatyki ani te¿ nie
mia³y w trakcie pierwszego semestru mo¿liwoci zapoznania siê z jakimikolwiek programami czy systemami informatycznymi.

WYNIKI
Punktem wyjcia do rozwa¿añ by³o porównanie wiedzy studentów dotycz¹cej
tego, czym jest zarz¹dzanie (pytanie 1), na czym konkretnie polega praca mened¿era.
Wyniki prezentuje tabela 1.
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Tabela 1. Odpowiedzi ankietowanych studentów na dotycz¹ce tego, na czym polega zarz¹dzanie
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* t Studenta 5,45635; p<0,001.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie pytania ankietowego nr 1.

Analizuj¹c dane z tabeli 1 zauwa¿yæ mo¿na, i¿ studenci V-tego roku wymieniali
rednio 3,48 funkcji zarz¹dzania, podczas, gdy studenci I-go roku zaledwie 2,21.
Zaobserwowana ró¿nica jest istotna na poziomie p?0,001. Mo¿na, wiêc powiedzieæ,
¿e studenci ostatniego roku zdecydowanie pe³niej, szerzej pojmuj¹ zarz¹dzanie. Oczywicie nie zawsze przytaczali gotowe formu³ki, ale jednak doæ dok³adnie umieli
okreliæ, na czym polega proces zarz¹dzania. Z drugiej strony, studenci I-go roku
miesi¹c przed przeprowadzeniem badañ zdawali egzamin z podstaw zarz¹dzania,
ubytek wiedzy wydaje siê, wiêc doæ du¿y.
Studenci I-go roku definiuj¹c pojêcie zarz¹dzania u¿ywali g³ównie takich terminów jak: organizowanie zasobów, przewodzenie  kierowanie, wywieranie wp³ywu
na innych po to, aby osi¹gn¹æ cele. Studenci ostatniego semestru natomiast w zbli¿onych proporcjach odwo³ywali siê do 4-ech g³ównych funkcji kierowania: planowanie,
motywowanie, organizowanie i kontrolowanie.
Nastêpnym krokiem by³o porównanie oceny przydatnoci narzêdzi informatycznych w zarz¹dzaniu (pytanie 3). Szczegó³owe wyniki przedstawia tabela 2.
Zarówno pobie¿ne spojrzenie na tabelê jak i wartoæ testu chi wskazuj¹, i¿ bez
wzglêdu na rok studiów badani studenci, doceniaj¹ rolê narzêdzi, systemów informatycznych w zarz¹dzaniu. W przypadku studentów ostatniego roku deklaracje te
powinny iæ w parze ze spor¹ ju¿ wiedz¹ na temat zastosowania informatyki w zarz¹dzaniu. Natomiast studenci I-go roku kierowali siê tu prawdopodobnie intuicja, przewiadczeniem, ¿e skoro komputery u³atwiaj¹ pracê w tak wielu dziedzinach, to prawdopodobnie s¹ przydatne tak¿e w zarz¹dzaniu.
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Tabela 2. Przydatnoæ narzêdzi informatycznych w zarz¹dzaniu w opinii badanych studentów
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Dla
 wierszy I i II test Chi 0,2506 p>0,05.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie pytania ankietowego nr 3.

Aby oceniæ aktualny poziom wiedzy informatycznej studentów, poproszono ich
(pytanie 4) o wymienienie programów, które mog¹ byæ pomocne w zarz¹dzaniu. Badani wymienili w sumie 44 programy, nale¿¹ce do ró¿nych grup czy pakietów. S¹ to
m.in. zintegrowane systemy CAD/CAM/CAE-CAx, programy graficzne (Corel Draw,
Adobe Photoshop, Paintshop) obs³uguj¹ce ksiêgowoæ (Rachmistrz, Rewizor, Fakturzysta), obs³ugi sprzeda¿y (Subiekt), organizacji produkcji (JIT, MRP, Fabrykant),
zarz¹dzania jakoci¹ (CAQ), wspomagania zarz¹dzania (CAP, CIM), wspomagaj¹ce
zarz¹dzanie projektami (MSProject, Project Scheduler), bazy danych (Acces, Easy
Case, SQL), pakiet biurowy, narzêdzia s³u¿¹ce do komunikacji (Gadu Gadu, Tlen,
Internet Explorer). Szczegó³owe dane prezentuje tabela 3.
rednia liczba programów wymieniona przez studentów V-go roku jest trzykrotnie wy¿sza ni¿ w przypadku ich m³odszych kolegów. Zaobserwowana ró¿nica jest
istotna statystycznie na poziomie p<0,001. Analiza jakociowa wskazuje tak¿e na
inne ró¿nice. Otó¿ studenci pierwszego roku wymieniali najczêciej takie programy
jak: Word, Excel, Power Point i ca³y pakiet MS Office, czyli programy doæ powszechnie znane i u¿ywane, z którymi wiêkszoæ mog³a siê zetkn¹æ m.in. w szkole redniej
na lekcjach informatyki. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e starali siê przenieæ zdobyt¹ wczeniej wiedzê na obszar zarz¹dzania.
Studenci ostatniego roku obok narzêdzi biurowych wymieniali tak¿e programy
bardziej specjalistyczne, jak s³u¿¹cy do tworzenia rysunków technicznych i grafiki
in¿ynierskiej AutoCAD, usprawniaj¹cy zarz¹dzanie produkcj¹ w ma³ych i rednich
przedsiêbiorstwach Fabrykant czy wreszcie wykorzystywany w zarz¹dzaniu projektami MSProject. Z tymi programami badani zetknêli siê podczas studiów. Nale¿y jednak odnotowaæ, i¿ niespe³na po³owa z nich je zapamiêta³a.
Poniewa¿ kategoria inne programy jest doæ liczna, warto tak¿e krótko wspomnieæ, co siê pod ni¹ kryje. Otó¿ zakwalifikowano do niej te programy, które by³y
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Tabela 3. Narzêdzia informatyczne przydatne w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem
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* t Studenta 7,658 p<0,0001.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie pytania ankietowego nr 4.
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wymienione tylko przez jedn¹ osobê. W przypadku studentów I-ego roku znalaz³y siê
tu nastêpuj¹ce programy: CDN OPT!MA, Fakturzysta, Pakiet Insert, P³atnik, Rewizor, SIK, Subiekt, Paint Shop, Makro. Z wymienionymi programami studenci I-go
roku z ca³¹ pewnoci¹ nie zetknêli siê w trakcie dotychczasowych studiów. Wiedzê tê
zdobyli wczeniej, prawdopodobnie w szkole redniej o profilu ekonomicznym. Pojedynczy studenci V-go roku wymienili natomiast nastêpuj¹ce programy: CAx, CDN
OPT!MA, Easy Case, P³atnik, SIK, Solver, SWD, a wiêc programy, z którymi mieli
okazjê zetkn¹æ siê w trakcie studiów. Nale¿y tak¿e wspomnieæ, i¿ nieliczni, bior¹cy
udzia³ w badaniach, studenci ze specjalizacji Informatyka w zarz¹dzaniu wymieniali wiêcej programów ni¿ ich koledzy z innych specjalizacji. Jednak¿e niewielka
iloæ studentów z tej specjalizacji nie pozwala stwierdziæ, czy zaobserwowana ró¿nica ma charakter istotny statystycznie.
Istotnym elementem badañ by³o tak¿e ustalenie, czy studenci jedynie potrafi¹
wymieniæ z nazwy pewne programy czy te¿ s¹ wiadomi, do czego (realizacji, jakich
zadañ, funkcji) w praktyce mo¿na je wykorzystaæ  pytanie 5. W tym celu w tabeli
umieszczono 4 funkcje zarz¹dzania a obok nale¿a³o wymieniæ programy przydatne
w ich realizacji. Badani mogli równie¿ dopisaæ inne, bardziej szczegó³owe, funkcje
zarz¹dzania i odpowiednie programy. Uzyskane wyniki prezentuje tabela 4.
Tabela 4. Przydatnoæ narzêdzi informatycznych w zarz¹dzaniu w opinii badanych studentów
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ród³o:
Opracowanie w³asne na podstawie pytania ankietowego nr 5.
Zgodnie z oczekiwaniami studenci ostatniego roku osi¹gnêli wy¿sze wyniki ni¿
studenci roku I-go. Sta³o siê tak w trzech z czterech analizowanych funkcji zarz¹dzania. Ró¿nica ta by³a najwiêksza w przypadku planowania, gdzie ka¿dy student V-go
roku wymieni³ rednio 1,61 programu, podczas gdy zaledwie jeden na trzech badanych z I-go roku umia³ wymieniæ przynajmniej jeden program  najczêciej by³ to
który z programów wchodz¹cych w sk³ad pakietu Office. Najmniejsz¹ i nieistotn¹
statystycznie ró¿nicê odnotowano w przypadku motywowania, gdzie, co pi¹ty badany
z ostatniego i co ósmy z I-go roku umia³ wymieniæ jaki przydatny w tym celu program.
Bior¹c pod uwagê liczbê programów wymienionych przez studentów ostatniego
roku w odpowiedzi na pytanie 4 (tabela 3) i odpowiedzi na pytanie 5 (tabela 4) nale¿y
stwierdziæ, i¿ nie zawsze s¹ oni do koñca wiadomi, do czego konkretnie mog¹ wykorzystaæ posiadan¹ wiedzê. Prawdopodobnie nast¹pi³ tu doæ du¿y ubytek wiedzy.

125

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR 1, 2007

Kolejne  szóste pytanie by³o w zasadzie przeznaczone dla studentów ostatniego
roku. Chodzi³o w nim o wymienienie programów poznanych w czasie studiów oraz
podanie ich praktycznego zastosowania. Ku pewnemu zaskoczeniu, badani studenci
wymienili znacznie mniej programów ni¿ w przypadku pytania 4. Szczegó³owe dane
prezentuje tabela 5.
Tabela 5. Wykaz programów poznanych przez studentów V-go roku w trakcie studiów
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 Systemy projektowe CAx: AutoCAD, CAM, CAx.

1
2

Inne programy projektowe: MSProject, Project Schedule.
Programy s³u¿¹ce do analiz gie³dowych: Metastock.
Programy typu MRP (planowanie zapotrzebowania materia³owego): CAQ, CIM, Fabrykant,, MRP,
OPT!MA, Subiekt.
5 Programy biurowe: MS Office i jego elementy sk³adowe MS Word i MS Excel.
6 Programy s³u¿¹ce do projektowania stron WWW: badani nie wymieniali konkretnych programów tego typu, lecz podawali takie w³anie ogólne has³o.
7 Jêzyki programowania: Turbo Pascal.
8 Inne grupy programów: grupy wymieniane przez pojedyncze osoby.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie pytania ankietowego nr 6.
3
4

rednio ka¿dy z tej grupy badanych zadeklarowa³, i¿ w trakcie dotychczasowych
studiów pozna³ 2,62 programy. Jest to du¿y spadek w porównaniu z liczb¹ programów wymienian¹ jako przydatne w zarz¹dzaniu (5,21  tabela 3). Gdyby interpretowaæ te dane dos³ownie, nale¿a³oby przyj¹æ, i¿ blisko po³owê posiadanej wiedzy badani zdobyli samodzielnie, poza zajêciami. Wydaje siê jednak, ¿e bardziej prawdopodobne jest, i¿ wymieniwszy ju¿ raz narzêdzia przydatne w zarz¹dzaniu, nie powiêcili
dostatecznej uwagi kolejnemu, podobnemu pytaniu. Z drugiej jednak strony, nawet,
gdyby przyj¹æ optymistyczn¹ interpretacjê, zak³adaj¹c¹, i¿ badani potrafi¹ wymieniæ
rednio 56 programów, nie jest to wiele, zwa¿ywszy na program studiów.
Kolejne pytanie (6), dotyczy tego, czy badani umiej¹ okreliæ zastosowanie wymienionych przez siebie programów. Jak pokazuj¹ poni¿sze dane (tabela 6), w ponad
po³owie przypadków  tak. Z drugiej strony, bior¹c pod uwagê, ¿e badani za pó³ roku

126

Walczyna A., Sawa M., Charlak
M.: Wp³yw
informatycznej
POSTÊPY
NAUKIedukacji
I TECHNIKI
NR 1, 2007 na wiadomoæ studentów...

Tabela 6. Stopieñ znajomoci programów poznanych przez studentów V-go roku w trakcie
studiów
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ród³o:
Opracowanie w³asne na podstawie pytania ankietowego nr 6


ukoñcz¹ studia, wskaênik ten nie wydaje siæ juý tak wysoki. Tym bardziej, ýe ¼ badanych bàdê nie umiaùa okreúliã zastosowania wymienionego programu, b¹d te¿ zadeklarowa³a, i¿ nie pozna³a ¿adnego programu pomocnego w zarz¹dzaniu.
Bior¹c pod uwagê liczbê znanych badanym studentom V-go roku programów, jak
i deklarowany stopieñ znajomoci ich zastosowania, nie dziwi, i¿ w wiêkszoci uwa¿aj¹ oni program studiów w tym zakresie za niewystarczaj¹cy  tabela 7.
Tabela 7. Ocena programu nauczania w zakresie zastosowania informatyki w zarz¹dzaniu
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ród³o:
Opracowanie w³asne na podstawie pytania ankietowego nr 7.
Zaledwie 3 z 42 badanych osób stwierdzi³y, i¿ program nauczania w omawianej
dziedzinie uwa¿aj¹ za wystarczaj¹co pe³ny. Natomiast ponad 60% badanych uzna³o
program ten za niewystarczaj¹cy lub raczej niewystarczaj¹cy. Najczêciej zarzuty dotyczy³y tego, i¿ nauczanie ma charakter nazbyt teoretyczny, jest za ma³o praktyczne.
Bior¹c pod uwagê liczbê godzin laboratoryjnych, ocena ta wydaje siê nie do koñca
uzasadniona.
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Podsumowanie
Wyniki badañ wskazuj¹, i¿ przyrost wiedzy dotycz¹cej tego, czym jest proces
zarz¹dzania i jakie systemy komputerowe mog¹ go wspomagaæ jest znacz¹cy. Studenci ostatniego roku mieli zdecydowanie wiêksz¹ wiedzê w obydwu elementach. Niestety, w przypadku wielu osób zaobserwowaæ mo¿na znacz¹cy ubytek przyswojonej
wczeniej wiedzy, tak, jakby nie do koñca zdawa³y sobie sprawê, z jej przydatnoci w
przysz³ej karierze zawodowej.
Streszczenie
Celem artyku³u by³o ukazanie, jak w trakcie studiów zmieni³a siê wiedza studentów kierunku Zarz¹dzanie i Marketing dotycz¹ca mo¿liwoci wykorzystania informatyki w zarz¹dzaniu. Analizuj¹c program nauczania zaobserwowano dysproporcjê pomiêdzy wiedz¹ przekazan¹ studentom, a posiadan¹ w momencie badañ.
THE INFLUENCE OF COMPUTER EDUCATION ON CONSCIOUSNESS
STUDENTS OF THE MANAGEMENT AND MARKETING RANGE
ON POSSIBILITY OF COMPUTER AID IN MANAGEMENT
Summary
The exhibition was the aim of article as the knowledge of students of direction in time of
studies changed the Management and Marketing the relating possibility of utilization of computer science in management. It the programme of the teaching simultaneously analyzing
was observed the disproportion among knowledge passed on the students, and possessed in
time of the study.
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