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Okresowy raport z przeglądu programu kształcenia i oceny jego efektów 

na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu J agiellońskiego 

 

 

Kierunek studiów: Informatyka Analityczna , studia I i II stopnia 

          Informatyka , specjalność Informatyka Analityczna, studia I i II stopnia 

Rok akademicki: 2012/2013 

 

1. Skład zespołu do spraw jakości kształcenia na kierunku. 

dr Bartłomiej Bosek (przewodniczący) 

dr Iwona Cieślik 

dr Grzegorz Herman 

Michał Feret (przedstawiciel studentów) 

Tomasz Macura, AutoID Polska SA, Kraków (interesariusz zewnętrzny) 

Mateusz Matula, Szkla.com SA, Kraków (interesariusz zewnętrzny) 

 

2. Liczba studentów na poszczególnych latach (z rozróżnieniem specjalności). 

Kierunek Informatyka Analityczna 

Stopień I, Rok 1:  51 

Stopień II, Rok 1: 21  

 

Kierunek Informatyka, specjalność: Informatyka Analityczna 

Stopień I, Rok 2: 25 

Stopień I, Rok 3:  19 

Stopień II, Rok 1: 2 

Stopień II, Rok 2:  20 

 

3. Ogólna ocena programu studiów (z wyszczególnieniem podstawowych zalet i potencjalnych wad). 

 

W roku akademickim 2012/2013 na bazie specjalności Informatyka Analityczna (prowadzonej 

od 2009r) został uruchomiony nowy kierunek studiów Informatyka Analityczna. Powstał z myślą o 

uzdolnionych maturzystach, laureatach olimpiad oraz konkursów programistycznych. Spośród 52 

studentów, którzy podjęli studia I stopniu 21 osób (40%) miało maksymalny wynik rekrutacji, czyli 

100 punktów. Wśród tych studentów, 15 osób (29%) to olimpijczycy. Wynik 80 pkt uzyskały 43 

przyjęte osoby, czyli 83% studentów. 

Ogólna ocena programów studiów I i II stopnia jest wysoka. Programy te są tak przygotowane 

aby wykształcić u studentów umiejętność rozwiązywania trudnych problemów informatycznych, 

dzięki niekonwencjonalnemu myśleniu, kreatywności oraz swobodnemu stosowaniu wiedzy 

teoretycznej i zaawansowanych narzędzi. Zapewniają one równowagę treści  opartych z jednej strony 

o algorytmikę, teorię obliczeń i metody formalne informatyki, z drugiej o intensywny udział 

w projektach informatycznych. Godna podkreślenia jest współpraca uczelni z firmami 

informatycznymi (Facebook, Google) przy realizacji tych projektów. 
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W programie I stopnia znajduje się dużo przedmiotów algorytmicznych i programistycznych. 

Równocześnie, przez pierwsze 3 semestry studenci realizują przedmioty matematyczne prowadzone 

na wysokim poziomie i stanowiące niezbędne wsparcie dla przedmiotów informatycznych. 

W rezultacie, absolwent studiów I stopnia potrafi samodzielnie analizować problemy informatyczne 

poczynając od ich precyzyjnego sformułowania i oceny złożoności obliczeniowej, poprzez 

specyfikację i oszacowanie kosztu rozwiązań. Ma umiejętności potrzebne do realizacji i weryfikacji 

projektów informatycznych, zarówno indywidualnych jak i zespołowych. Wiedza teoretyczna 

i praktyczna nabyta podczas studiów jest dobrą baza do kontynuacji nauki na studiach II stopnia oraz 

podjęcia pracy zawodowej lub badawczej.  

Plan studiów II stopnia jest bardzo zindywidualizowany. Określa on tylko 5 semestralnych 

modułów obowiązkowych, pozostałe moduły stanowi 9 wybranych semestralnych przedmiotów 

fakultatywnych oraz 7 semestrów wybranych seminariów. Taki plan studiów umożliwia studentom 

rozwój zgodny z ich specyficznymi zainteresowaniami. Niezależnie od wybory ścieżki rozwoju, 

absolwent studiów II jest ekspertem z algorytmiki i programowania. Potrafi on samodzielnie 

rozwiązywać problemy na każdym etapie przygotowania i realizacji projektów informatycznych oraz 

ma w pełni wystarczające kwalifikacje do prowadzenia zespołu projektowego. Jest dobrze 

przygotowany do rozwiązywania trudnych problemów algorytmicznych, projektowania i analizowania 

systemów informatycznych, a także analizowania, oceny i weryfikacji systemów istniejących. Ma 

kwalifikacje w pełni wystarczające do prowadzenia badań naukowych w zakresie informatyki 

i kontynuacji kształcenia na poziomie doktorskim. 

Obiektywną ocenę programów kształcenia i ich realizacji stanowią między innymi sukcesy 

studentów w konkursach informatycznych (patrz pkt 12 i zestawienie sukcesów na stronie 

tcs.uj.edu.pl/successes.php) oraz losy zawodowe absolwentów znajdujących zatrudnienie w 

najlepszych firmach w branży, zarówno w kraju jak i za granicą, np. Facebook, Google, IBM, 

Microsoft, Motorola, Nokia, Onet, Sabre, Samsung, Siemens.  

Zauważalną wadą programów studiów I i II stopnia jest zbyt mała liczba przedmiotów 

fakultatywnych oferowanych przez Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Analitycznej. Jest ich na 

chwilę obecną 12. Tymczasem studenci łącznie na studiach I i II stopnia są zobligowani do realizacji 

12 przedmiotów fakultatywnych. Konieczne jest zatem poszerzenie stałej oferty ZKiZIA. W roku 

akademickim 2012/2013 poza stałą ofertą przedmiotów, studenci mieli możliwość uczestnictwa w 

dodatkowych przedmiotach fakultatywnych prowadzonych z języku angielskim przez zaproszonych 

naukowców:  

a. Induction, coinduction and proof assistant, P.Lescane, ENS de Lyon, France 

b. Termination, P.Lescane, ENS de Lyon, France 

c. Pseudorandomness,  Gabizon Ariel, Technion, Haifa. Izrael 

Dodatkowo realizowany był moduł Programowanie w metodyce Agile, realizowany jako 

przygotowywanie projektu zespołowego ze studentami z czołowych uniwersytetów (np. Cornell, 

Imperiall College of London, MIT, Standford, UoTokyo). Realizacja projektów odbywała się 

częściowo w siedzibie Facebooka, a częściowo zdalnie. Korzystne byłoby kontynuowanie tego typu 

współpracy oraz zapraszanie wykładowców z różnych ośrodków naukowych.  

Ponadto niektórzy studenci, po uzyskaniu zgody Kierownika Studiów Informatyka Analityczna 

realizują przedmioty fakultatywne oferowane przez Instytut Matematyki lub Instytut Informatyki. 
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Oferta modułów fakultatywnych zawiera dużo przedmiotów algorytmicznych 

i programistycznych, co jest oceniane pozytywnie. W wysokim stopniu rozwija to umiejętności 

studentów w implementacji zaawansowanych struktur danych i algorytmów. Wysiłek studenta 

włożony w zrozumienie trudnych algorytmów poszerza jego możliwości intelektualne, w 

szczególności zdolność opanowywania skomplikowanych zagadnień i rozwiązywania problemów. 

Zauważalna jest jednak zbyt mała liczba przedmiotów fakultatywnych rozwijających umiejętności 

techniczne. 

 

4. Krótkie omówienie sugestii zmian programowych zgłaszanych przez pracowników i studentów (z 

komentarzem dotyczącym wprowadzania lub nie). 

 

Przeprowadzono dwie ankiety: jedną wśród pracowników, drugą - anonimową - wśród 

studentów, dotyczące proponowanych zmian programowych, zachęcano również jednych i drugich do 

zgłaszania sugestii przez email. Najczęściej powtarzające się zgłoszenia dotyczyły kursu 

Programowanie. Jest to kurs obowiązkowy, prowadzony w semestrze letnim pierwszego roku 

studiów. Wymiar kursu to 60 godzin wykładów i 60 godzin laboratoriów, jego materiał obejmuje 

programowanie obiektowe w językach C++, Java i C#. Ze zgłoszeń jednoznacznie wynika, że kurs ten 

jest przeciążony - wielu studentów ma problemy z przyswojeniem tak szerokiego materiału w tak 

krótkim czasie, nakład pracy wymagany do rozwiązania wszystkich obowiązkowych zadań 

programistycznych jest również bardzo wysoki. Jednocześnie zgłaszano, że kurs mimo swej 

obszerności nie obejmuje pewnych tematów istotnych dla omawianych języków. Zostało więc 

zasugerowane rozdzielenie kursu na 2 lub 3 semestry, odpowiednio z zachowaniem lub 

podwyższeniem liczby godzin. 

Kolejne sugestie zmian dotyczyły zwiększenia w ramach kursów obowiązkowych liczby godzin 

poświęconych testowaniu oprogramowania (temat ten jest szerzej omawiany na fakultatywnym 

przedmiocie Weryfikacja Oprogramowania), oraz omówienia w obrębie pojedynczego kursu 

podstawowych problemów i mechanizmów synchronizacji programów wielowątkowych (tematy te są 

obecnie po krótce poruszane na kilku różnych kursach). Proponowano również utworzenie nowych 

kursów fakultatywnych, m. in. dotyczących konstrukcji kompilatorów oraz, opartego na 

doświadczeniach zdobytych przez zespół ZKiZIM przy realizacji grantów “Automatyczna 

identyfikacja  pojazdów z wykorzystaniem systemu kamer” oraz “Śledzenie poruszających się osób w 

monitorowanych strefach”, komputerowej analizy obrazu. Doświadczenia badawcze zespołu mogłyby 

również znaleźć odzwierciedlenie w poszerzeniu oferty seminariów dostępnych dla studentów studiów 

II stopnia. 

Studenci startujący w zawodach programistycznych sugerowali wprowadzenie 

zorganizowanych w formie kursu regularnych treningów. Zgłoszono również kilka propozycji zmian 

dotyczących zakresu tematów poruszanych w obrębie już istniejących kursów. 

Z wymienionych wyżej sugestii, te dotyczące kursów obowiązkowych nie mogły ze względów 

organizacyjnych zostać uwzględnione w programie na rok 2013/14, są jednak planowane na rok 

kolejny. Wprowadzono jednak kurs treningowy dla zawodników, poszerzono ofertę seminariów o 

dodatkowe seminaria magisterskie oraz przekazano sugestie szczegółowe do prowadzących 

poszczególne zajęcia. 
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5. Wprowadzone korekty i zmiany programu – na przyszłe lata akademickie. 

 

Od roku akademickiego 2013/14 uruchomiono seminaria magisterskie (2 w semestrze 

zimowym, w zależności od zapotrzebowania 2 lub 3 w semestrze letnim). Utworzono również kurs dla 

zawodników trenujących do indywidualnych i zespołowych zawodów programistycznych - 

przeorganizowano w tym celu cały harmonogram zajęć, tak aby umożliwi ć potencjalnie wszystkim 

studentom kierunku bezkolizyjny udział w tych treningach. 

Na rok akademicki 2014/15 zostało zaplanowane powołanie kursu fakultatywnego Kompilatory. 

Planowane są również zmiany w programie studiów dotyczące kursów obowiązkowych: podział 

przedmiotu “Programowanie” na 2 semestry (z jednoczesnym przesunięciem innych kursów w celu 

zrównoważenia obciążenia pomiędzy poszczególnymi semestrami), wydzielenie zaawansowanych 

tematów z “Programowania” na nowy kurs fakultatywny, jak również zwiększenie wymiaru kursu 

“Inżynieria Oprogramowania” o 15 godzin, w celu poszerzenia go o zagadnienia związane z 

programami wielowątkowymi oraz poświęcenia większej liczby godzin testowaniu oprogramowania. 

Dodatkowo, w czerwcu 2013r odbyło się spotkanie pracowników i doktorantów prowadzących 

zajęcia z obowiązkowych przedmiotów algorytmicznych (Podstawy programowania, Metody 

programowania, Algorytmy i struktury danych). Celem spotkania była wymiana uwag i pomysłów 

oraz uspójnienie treści programowych tych przedmiotów. Uczestnicy spotkania zaproponowali zmiany 

treści programowych wspominanych przedmiotów, które zostaną wprowadzone już w roku 

akademickim 2013/2014. Głównymi zmianami są: modyfikacja podziału treści między wspomnianymi 

przedmiotami, wprowadzenie języka C++ i elementów obiektowości w 2 połowie I semestru na 

przedmiocie Podstawy Programowania (dotychczas kurs był prowadzony w całości w języku C) oraz 

biblioteki STL na przedmiocie Metody Programowania. 

 

6. Ogólna ocena jakości zajęć dydaktycznych (niezależna od ankiety studenckiej). 

 

Ogólna ocena większości jakości zajęć dydaktycznych jest wysoka.  

Dużą zaletą zajęć prowadzonych na Informatyce Analitycznej jest utrzymywanie dużej spójności 

między wykładami i ćwiczeniami. Jest to możliwe dzięki stałej współpracy i synchronizacji treści 

między wykładowcą danego przedmiotu, a osobami prowadzącymi ćwiczenia. Dodatkowo, zauważana 

jest duża współpraca między osobami prowadzącymi ćwiczenia z danego przedmiotu. Wyraża się ona 

między innymi w jednolitym regulaminie ćwiczeń takim samym dla wszystkich grup ćwiczeniowych 

(prowadzonych przez różne osoby), kolokwiach opracowywanych wspólnie dla całego roku oraz tych 

samych lub podobnych zadaniach rozwiązywanych w różnych grupach na ćwiczeniach. Na wielu 

przedmiotach zasady zaliczenia ćwiczeń są spisane i opublikowane na początku semestru, co daje 

studentom jasność co do wymagań prowadzących. Studenci nie zgłaszają sytuacji, w których 

prowadzący nie trzymają się ustalonych zasad. Wyjątkiem były dwa modułu, w stosunku do których 

studenci zgłosili, że prowadzący nieprecyzyjnie podawał wymagania dotyczące przedmiotu, jak i 

zadań realizowanych podczas semestru. Kierownik Studiów Informatyka Analityczna podczas 

rozmowy zwrócił uwagę prowadzącemu zajęcia na ten problem. 

Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone są grupach ok. 10 osobowych, natomiast ćwiczenia 

tablicowe w grupach ok. 15 osobowych. Małe grupy sprzyjają wysokiej jakości prowadzonych zajęć. 
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Wyjątkiem były zajęcia prowadzone na I roku w I semestrze, które ze względu na dużą liczbę 

studentów odbywały się w większych grupach. Było to niekorzystne dla studentów i utrudniało 

prowadzenie zajęć. Powołanie dodatkowych grup było niemożliwe ze względu na zbyt małą kadrę 

pracowniczą. W bardzo licznych grupach prowadzone były również seminaria. Liczba studentów 

dochodziła na nich nawet do 30 osób. Było to bardzo niekorzystne dla studentów i wielu z nich 

uniemożliwiło wygłoszenie referatu. Wymuszało to zmianę warunków zaliczenia seminarium, z 

wygłoszenie referatu na przygotowanie prezentacji, w sytuacji kiedy wygłoszenie referatu było 

niemożliwe. Problemem była zbyt mała liczba prowadzonych seminariów. W roku 2013/2014 

planowane jest ich zwiększenie. 

Powstanie nowego kierunku, a wcześniej specjalności Informatyka Analityczna pociągało za 

sobą powstanie zupełnie nowych przedmiotów, nie oferowanych wcześniej przez Wydział Matematyki 

i Informatyki. Jakość zajęć prowadzonych w ramach pierwszej edycji wyżej wspomnianych 

przedmiotów nie zawsze była wysoka. Wynikało to z braku dobrze opracowanego materiału i 

doświadczenia w prowadzeniu konkretnych przedmiotów. Mamy nadzieję, że doświadczenie zdobyte 

podczas pierwszej edycji kursów korzystnie wpłynie na podniesienie jakości tych zajęć w kolejnych 

latach. 

Ze względu na niedobory kadrowe, niektóre przedmioty są prowadzone przez osoby, które nie 

mają doświadczenia dydaktycznego (studenci studiów doktoranckich) albo prowadzą przedmiot po raz 

pierwszy i nie są specjalistami w danej tematyce, nierzadko ucząc się nauczanych treści razem ze 

studentami. Jakość zajęć prowadzonych przez te osoby również nie była wysoka. Zalecana jest 

większa pomoc wykładowców dla osób prowadzących ćwiczenia z danego przedmiotu po raz 

pierwszy, a także stworzenie repozytorium materiałów dydaktycznych dla prowadzących zajęcia.  

Na wielu zajęciach studenci są zachęcani do samodzielnej pracy, dyskusji i prezentacji własnych 

rozwiązań. Tym sposobem poznają oni nie tylko wzorcowe rozwiązania, ale współpracując ze sobą 

wypracowują oryginalne i wartościowe pomysły. Wypracowuje to u studentów umiejętność twórczego 

rozwiązywania problemów. Dyskusje często przenoszone są na forum internetowe przeznaczone dla 

studentów i pracowników Informatyki Analitycznej. Wiele przedmiotów wymaga też od studentów 

samodzielnego zdobywania wiedzy, m.in. czytania dokumentacji, artykułów, czy wyszukiwania 

informacji w Internecie. 

Dodatkowo, do wielu przedmiotów, studenci otrzymują opracowane przez prowadzących 

materiały. Materiały te publikowane są poprzez forum internetowe, internetową stronę prowadzącego, 

system Satori albo w formie internetowego wiki, które studenci mogą rozbudowywać. Sprzyja to 

pozytywnej ocenie prowadzonych zajęć. 

Dla kształcenia samokontroli i dokładności wiele modułów wykorzystuje system automatycznej 

weryfikacji programów Satori. Program niezaakceptowany przez system, student musi 

przeanalizować i poprawić samodzielnie lub korzystając z konsultacji internetowych. W wysokim 

stopniu wykształca to umiejętność identyfikacji oraz rozwiązywania problemów algorytmiczno-

programistycznych. O umiejętnościach tych świadczą liczne sukcesy studentów (patrz pkt 12). 

Zauważaną wadą systemu Satori jest brak zintegrowanego z nim systemu antyplagiatowego. Jest on 

w trakcie przygotowywania. 

Na zwrócenia uwagi zasługuje duża aktywność i otwartość prowadzących zajęcia na pomoc 

studentom poza godzinami zajęć dydaktycznych w formie konsultacji tradycyjnych, a także 
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popularnych na Informatyce Analitycznej konsultacji on-line. Studenci w razie jakichkolwiek 

problemów związanych ze zrozumieniem materiału albo z rozwiązywaniem zadanych zadań  mogą 

prosić prowadzącego o pomoc za pomocą korespondencji mailowej, zadania pytania poprzez 

odpowiedni wątek na forum albo wysłanie wiadomości prywatnej. 

Jednym z obiektywnych kryteriów oceny jakości prowadzonych zajęć mogą być oceny 

uzyskiwane przez studentów na egzaminach licencjackim oraz magisterskim kończących studia. Są 

one wysokie. Średnia ocen z egzaminu licencjackiego wynosiła: 4,71. Średnia ocen z egzaminu 

magisterskiego wynosiła: 4,67. 

 

8. Tematy egzaminów pisemnych (załączniki) 

 

9. Analiza procesu kształcenia z punktu widzenia rynku pracy. 

 

W programie Informatyki Analitycznej zauważana jest mała liczba przedmiotów 

technicznych. Pomimo tego studenci wskazują wiele przydatnych umiejętności nabytych podczas 

studiów, które pomagają w późniejszej praktyce zawodowej. Programowanie obiektowe, statystyka i 

rachunek prawdopodobieństwa, zagadnienia dotyczące inżynierii programowania, sposoby testowania 

oprogramowania, czy zespołowa praca nad projektem programistycznym to najczęściej wymieniane 

przez studentów treści wspomagające pracę w różnorakich firmach. Równocześnie studenci 

sygnalizują, że chcieliby aby treści te były podczas studiów rozwijane szerzej. 

Studia na kierunku Informatyka Analityczna są dla studentów wymagające, co wykształca 

umiejętność przyswojenia dużej ilości informacji, samodzielnego ich zdobywania, uczenia się, a także 

radzenia sobie z problemami, z którymi nigdy wcześniej student się nie zetknął. Umiejętności te są 

bardzo potrzebne przy podejmowaniu pracy, szczególnie pierwszej. Aby pracę uzyskać trzeba przejść 

szczęśliwie proces rekrutacji. Studenci zauważyli, że i na tym polu studia przychodzą z pomocą. 

Jednym z etapów procesu kwalifikacji są często zadania dotyczące szeroko pojętej algorytmiki oraz 

napisanie kodu rozwiązania zadania. Wiedza wyniesiona ze studiów oraz duża praktyka w 

rozwiązywaniu zadań algorytmiczno - programistycznych bardzo pomaga studentom poprawnie 

rozwiązać zadanie podczas kwalifikacji i w rezultacie uzyskać pracę w renomowanych formach z 

działu IT.  

Studiowanie Informatyki Analitycznej ułatwia także kontakt z dużymi firmami. Wydział 

Matematyki i Informatyki organizuje w porozumieniu z tymi firmami cykle warsztatów, seminaria, 

wykłady, czy wreszcie przedmioty prowadzone we współpracy z dużymi firmami. Wśród nich na 

uwagę zasługuje:  

• cykl wykładów i warsztatów dotyczących nowych trendów w IT organizowanych w semestrze 

letnim przez Sabre przy współpracy Instytutem Informatyki,  

• szkolenie Emergent Design: Essential Skills organizowane przez Naukowe Koło Robotyki UJ, 

a prowadzone przez firmę Motorola Solutions,  

• jednorazowe spotkanie z Google, UJ Google Pizza Party,  

• jednorazowe spotkanie z Facebook, Tech Talk Facebook,  

• przedmiot „Programowanie w Agila” realizowane przy współpracy z Facebookiem.  

Interesującą propozycją mobilizującą studentów do poszukiwania ciekawych miejsc pracy są 
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trzytygodniowe praktyki, które są w programie studiów na kierunku Informatyka, specjalność 

Informatyka Analityczna. Niejednokrotnie staże te są przez studentów przedłużane. 

 

10. Przeszkody (w szczególności niezależne od jednostki) w optymalnej realizacji programu studiów. 

 

Po przeprowadzeniu rozmów z prowadzącymi zajęcia na Informatyce Analitycznej, komisja 

zaobserwowała następujące przeszkody w optymalnej realizacji programu jak i poszczególnych jego 

modułów: 

a. Duża liczba studentów na niektórych zajęciach, szczególnie na zajęciach I roku oraz 

seminariach. Mniejsza liczba studentów na zajęciach przyczyniłaby się do efektywniejszego 

prowadzenia zajęć. 

b. Duże zróżnicowanie umiejętności studentów, odczuwalne szczególnie na 1 roku studiów I 

stopnia 

c. Brak dostatecznej liczby niezawodnie działającego sprzętu. W salach komputerowych nie 

wszystkie komputery są sprawne, czasami zawodzą rzutniki, co jest szczególnie uciążliwe, 

gdy na zajęciach przewidziane są slajdy. 

d. Mała dostępność sal komputerowych w godzinach dopołudniowych. 

e. Brak wspólnej bazy danych zawierającej materiały do ćwiczeń i wykładów. 

Istnienie takiej bazy przyczyniłoby się do ciągłego ulepszania przygotowywanych materiałów 

i podwyższenia jakości prowadzonych zajęć. Szczególnie podniosłoby to jakość przedmiotów 

prowadzonych przez daną osobę po raz pierwszy. 

f. Mała liczba oferowanych wykładów fakultatywnych.  

g. Mała kadra naukowa, w szczególności brak specjalistów-praktyków (czego jedną z przyczyn 

są względy finansowe) 

 

11. Szczególnie cenne inicjatywy i innowacje dydaktyczne – podjęte i planowane. 

 

Zdecydowana większość kursów informatycznych w programie studiów zarówno I jak i II stopnia 

wykorzystuje system Satori, służący do automatycznej weryfikacji przesyłanych przez studentów 

rozwiązań zadań programistycznych. System ten został zaprojektowany i zaimplementowany przez 

pracowników i studentów ZKiZIM i jest nieustannie rozwijany, zarówno w sensie funkcjonalności 

podstawowej jak i banku zadań. Obecnie trwają prace nad modułem wspomagającym wykrywanie 

plagiatów wśród nadesłanych rozwiązań - dotychczas kontrola taka wymagała ręcznego sprawdzania 

przez prowadzących setek, a niekiedy nawet tysięcy programów studenckich. 

Studenci Informatyki Analitycznej biorą udział w licznych zawodach, zarówno indywidualnych 

jak i zespołowych. W ramach tzw. Jagiellońskiej Ligi Programistycznej kadra dydaktyczna ZKiZIM 

przygotowuje regularnie 3-4 razy w roku lokalne zawody. Wzorując się na kilku z uniwersytetów 

plasujących się w światowej czołówce prestiżowych zawodów ACM International Collegiate 

Programming Contest, od roku akademickiego 2013/14 utworzone specjalne seminarium, w ramach 

którego odbywać się będą regularne treningi do tego typu zawodów. 

Cenną inicjatywą pozaprogramową jest również “Informatyka na szlaku” - górskie wycieczki z 

referatami wygłaszanymi w schronisku przez pracowników i studentów studiów II i III stopnia. 
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Stwarzają one okazję do swobodnych rozmów wykładowców ze studentami i sprzyjają utrzymywaniu 

z nimi indywidualnego kontaktu. W roku 2012/2013 odbył się jeden taki wyjazd, w 2013/2014 

planowany jest również jeden. 

W ramach dalszego poprawiania współpracy pomiędzy prowadzącymi oraz ułatwiania 

przejmowania prowadzenia kursów przez nowe osoby (niemal koniecznego przy tak nielicznej kadrze) 

planowane jest utworzenie wspólnego repozytorium materiałów dydaktycznych, w tym banku zadań 

domowych i tablicowych. 

 

12. Inne uwagi. 

 

Jedną z obiektywnych form oceny programu kształcenia i jego efektów na Informatyce 

Analitycznej są wysokie osiągnięcia studentów w zakresie informatyki. Główne osiągnięcia uzyskane 

w roku 2012/2013 to: 

a. Brązowy medal w Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym (World Finals 

International Collegiate Programming Contest) 

b. 2,6 i 9 miejsce w ACM Central European Regional Contest 

c. 3 miejsce w Polish Collegiate Programming Contest 

d. 3 miejsce w konkursie ABB IT Challenge 2013 

e. Jeden ze studentów II stopnia (Adam Polak) otrzymał Diamentowy Grant 

f. 4 studentów uzyskało Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów i 

doktorantów TCS za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2012/2013 (Grzegorz Guśpiel, 

Robert Obryk, Krzysztof Pasek, Adam Polak). 

 

W roku 2012/2013 został przygotowany projekt Konkurujemy z najlepszymi, nagrodzony w 

programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Generacja Przyszłości kwotą 499 200 zł. 

Celem projektu jest przygotowanie 19 studentów Informatyki Analitycznej i 3 studentów Matematyki 

do udziału w międzynarodowych zawodach studenckich. Uzyskanie tego wyróżnienia stanowi 

również obiektywną wysoką ocenę możliwości studentów i ich rozwoju umożliwianego przez 

oceniany program kształcenia. 

 


