
Okresowy raport z przeglądu programu kształcenia i oceny jego efektów 

na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

Kierunek studiów: Informatyka Analityczna, studia I i II stopnia 

         Informatyka, specjalność Informatyka Analityczna, studia I i II stopnia 

Rok akademicki: 2013/2014 

 

1. Skład zespołu do spraw jakości kształcenia na kierunku. 

dr Bartłomiej Bosek (przewodniczący) 

dr Iwona Cieślik 

dr Grzegorz Herman 

Piotr Bejda (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:  54 

Stopień I, Rok 2:  31 

 

Stopień II, Rok 1: 28  

Stopień II, Rok 2: 14 

 

Kierunek Informatyka, specjalność: Informatyka Analityczna 

Stopień I, Rok 2: 4 

Stopień I, Rok 3:  25 

Stopień II, Rok 2:  8 

 

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

wad). 

 

Ogólna ocena programów studiów I i II stopnia jest wysoka. Programy te zostały przygotowane z 

myślą o uzdolnionych maturzystach, laureatach olimpiad oraz konkursów programistycznych. 

Godny podkreślenia jest wysoki poziom maturzystów rozpoczynających studia na kierunku 

Informatyka Analityczna. Spośród 54 studentów, którzy podjęli studia I stopniu w roku 2013, 15 

osób (27,7%) miało maksymalny wynik rekrutacji, czyli 100 punktów. Wśród tych studentów, 14 

osób (25,9%) to olimpijczycy. Wynik 80 pkt uzyskały 44 przyjęte osoby, czyli 81,5% studentów. 

Wysoki poziom studentów rozpoczynających studia przekłada się na sposób prowadzenia zajęć na 

kierunku Informatyka Analityczna i ich wysoki poziom.  



Programy studiów 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.  

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.  

Potwierdzeniem wysokiej jakości programu studiów I stopnia na kierunku Informatyka 

Analityczna było wyróżnienie jakie uzyskał on w konkursie ogłoszonym 2 lipca 2013 przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla podstawowych jednostek organizacyjnych 

uczelni lub uczelni nieposiadających podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie 

wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. Spośród 

261 zgłoszonych wniosków nagrodzono 13 najlepszych o profilu praktycznym i 13 najlepszych o 

profilu ogólnoakademickim. Kierunek Informatyka Analityczna został oceniony najwyżej w 

kategorii profilu ogólnoakademickiego i otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.000.000 zł. 

Równocześnie efekty kształcenia dla kierunku Informatyka Analityczna zostały uchwałą nr 

30/2014 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 kwietnia 2014 roku zostały 

uznane za wzorcowe dla kierunku studiów informatyka analityczna.   

Dodatkowo, obiektywną ocenę programów kształcenia i ich realizacji stanowią 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.  

W roku 2014, po przeanalizowaniu ankiet przeprowadzonych wśród studentów, zostały dokonane 

zmiany w programie studiów I stopnia. Studenci wielokrotnie zgłaszali potrzebę modyfikacji 

przedmiotu Programowanie. Odbywał się on w 2 semestrze I roku w wymiarze 60 godzin 

wykładów i 60 godzin ćwiczeń. Ze względu na intensywność przedmiotu studenci mieli trudność 

w dogłębnym przećwiczeniu i utrwaleniu omawianych technik programistycznych. Przedmiot ten 

został rozbity na kilka przedmiotów. W nowym programie w 2 semestrze I roku wpisany jest 

przedmiot Programowanie obiektowe w wymiarze  45 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń. 

Kontynuacją tego przedmiotu będą przedmioty: Zaawansowane programowanie w C++, 

Zaawansowane programowanie w Java, Programowanie w C# każdy w wymiarze 30 godzin. 



Studenci 2 roku będą zobligowani do wybrania co najmniej dwóch spośród trzech wymienionych 

wyżej przedmiotów. Nowy program obowiązuje studentów od rekrutacji 2014/15.  

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.  

Po przeanalizowaniu ankiet studenckich, zostały dokonane zmiany w programie studiów II 

stopnia. Do programu studiów 2 roku został wprowadzony moduł Programowanie wielowątkowe. 

 Dodatkowo liczba modułów obowiązkowych została zmniejszona do 3 semestralnych modułów 

obowiązkowych, natomiast liczba modułów fakultatywnych została zwiększona do 11. Pozwoli to 

studentom jeszcze bardziej dostosować sposób studiowania do ich indywidualnych potrzeb. 

Dodatkowo od roku 2013/14 obowiązkowy przedmiot dla studentów II stopnia  Złożoność 

obliczeniowa prowadzony jest w języku angielskim. 

W raporcie z przeglądu programu kształcenia w roku 2012/13 sygnalizowana była potrzeba 

zwiększenia liczby przedmiotów fakultatywnych oferowanych przez Zespół Katedr i Zakładów 

Informatyki Analitycznej. W roku 2013/14 ofertę ZKiZIM rozszerzył kurs Ekstremalna Teoria 

Zbiorów prowadzony przez zaproszonego wykładowcę z UAM, prof. Andrzeja Rucińskiego. 

 Natomiast na roku 2014/15 zaplanowane jest uruchomienie czterech nowych kursów 

fakultatywnych: Geometria dyskretna, Algorytmika Problemów Trudnych, Teoria Aproksymacji i 

Kompilatory oferowane studentom II stopnia. Dodatkowo dwa pierwsze kursy oferowane są także 

studentom stopnia I. 

Obecna 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. 

Równocześnie, studenci w ankietach studenckich przeprowadzonych na początku roku 2013/14 

sygnalizowali potrzebę rozszerzenia oferty przedmiotów fakultatywnych o kursy poszerzające 

wiedzę techniczną. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie, w roku 2014/15 planowane jest 

uruchomienie kursu Kompilatory. 

Innym problemem zauważonym podczas analizy efektów kształcenia w roku 2012/13 była zbyt 

mała liczba seminariów oferowanych przez ZKiZIM. Grupy seminaryjne były przepełnione, co 



uniemożliwiało wszystkim słuchaczom wygłoszenie referatu i utrudniało czynne uczestnictwo w 

dyskusjach. W roku akademickim 2013/14 w semestrze zimowym uruchomione zostały dwa 

seminaria magisterskie: Optymalizacja kombinatoryczna i trwałe struktury danych oraz 

Hipergrafy i Geometria, a w semestrze letnim dodatkowo trzecie seminarium Kryptologia. Na 

podstawie obserwacji zainteresowań studentów, w roku akademickim 2014/15 tematyka 

seminariów została zmodyfikowana i uruchomione zostały trzy seminaria magisterskie: 

Optymalizacja kombinatoryczna, Kryptologia  oraz Algorytmy randomizowane i aproksymacyjne.  

 

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

(z komentarzem dotyczącym wprowadzania lub nie). 

 

Sugestie zgłaszane przez pracowników i studentów w roku 2013/14 nie dotyczyły programu 

studiów, a jedynie sposobu prowadzenia poszczególnych zajęć. Zostaną one więc omówione w 

punkcie 6. poniżej. 

 

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

 

Na podstawie raportu z roku 2012/13 zostały wprowadzone istotne zmiany w programie studiów 

zarówno I jak i II stopnia. Program ten obowiązuje studentów od rocznika 2014/15, jest więc zbyt 

wcześnie aby móc ocenić skuteczność tych zmian, jak również planować dalsze. 

 

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.  

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

tablicowe w grupach ok. 15 osobowych. Małe grupy sprzyjają wysokiej jakości prowadzonych 

zajęć. Wyjątkiem są zajęcia prowadzone na I roku w I semestrze, które ze względu na dużą liczbę 

studentów odbywają się w większych grupach. Jest to niekorzystne dla studentów i utrudnia 

prowadzenie zajęć. Powołanie jednak dodatkowych grup jest niemożliwe ze względu na zbyt 

małą kadrę pracowniczą.  



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). 

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

studentom poza godzinami zajęć dydaktycznych w formie konsultacji tradycyjnych, a także 

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: 4,33. Średnia ocen z 

egzaminu magisterskiego wynosiła: 4,79. 

Prowadzący zgłaszali w tym roku bardzo niewiele uwag, dotyczących właściwie tylko dwóch 

kwestii. Pierwsza to życzenia dotyczące poprawienia i rozszerzenia funkcjonalności systemu 

Satori - zostały one przekazane zespołowi odpowiedzialnemu za planowaną modernizację tego 

systemu. Druga to koordynacja treści, w tym materiałów dydaktycznych, zadań 

programistycznych i pytań egzaminacyjnych pomiędzy kursami. Pod koniec roku 2013/14 

utworzono dostępne dla wszystkich prowadzących repozytorium materiałów dydaktycznych, 

zaproponowano również spójny schemat ich organizacji. Na kolejne lata zaplanowano 

przeniesienie przez poszczególnych prowadzących wszystkich wykorzystywanych przez nich 

materiałów do tego repozytorium. Ma również powstać system ich indeksowania i 

przeszukiwania, uwzględniający w szczególności warianty wykorzystywanych na różnych 

przedmiotach zadań programistycznych. 

Podobnie jak w roku ubiegłym, wśród studentów studiów I i II stopnia została przeprowadzona 

anonimowa ankieta dotycząca jakości oferowanych kursów. Tym razem studenci nie zgłaszali 



żadnych uwag co do programu studiów. Większość tegorocznych uwag, zarówno pozytywnych 

jak i negatywnych, odnosiła się do konkretnych przedmiotów - dotyczyły metod prezentacji 

materiału, poziomu trudności i szybkości prowadzenia kursu, sposobów przeprowadzania 

kolokwiów oraz zaangażowania konkretnych prowadzących w aktywną pomoc studentom. Uwagi 

te zostały przekazane poszczególnym prowadzącym. 

Kilka uwag, zgłoszonych wprawdzie również w kontekście poszczególnych przedmiotów, 

dotyczy szerszych kwestii i zasługuje na odrębne omówienie. Po pierwsze, w testach do zadań 

korzystających z automatycznego systemu sprawdzania Satori nierzadko zdarzają się błędy. Są 

one wprawdzie poprawiane przez prowadzących, jednak zanim to nastąpi utrudniają 

rozwiązywanie zadań i działają deprymująco, zwłaszcza na nieco słabszych studentów. Części z 

tych błędów dałoby się uniknąć, gdyby prowadzący rygorystyczniej podchodzili do tworzonych 

przez siebie testów (na przykład dołączając weryfikator poprawności testów do każdego zadania). 

W ramach tworzenia repozytorium materiałów dydaktycznych i zadań programistycznych 

powstaje zarówno szczegółowy format opisu zadania, jak i biblioteczka usprawniająca tworzenie 

generatorów i weryfikatorów testów - powinny one obniżyć nakład pracy związanej z testami i w 

konsekwencji poprawić ich jakość. 

Zgłoszono też niewystarczającą uważność prowadzących jeśli chodzi o pilnowanie 

samodzielności rozwiązywania zadań przez studentów. Z jednej strony stopień surowości jest 

indywidualną cechą każdego prowadzącego, z drugiej zaś potrzebna jest spójna, jednoznaczna i 

jawna polityka całego zespołu - pomiędzy prowadzącymi prowadzone są rozmowy w tej sprawie. 

Wykrywalność niesamodzielnych rozwiązań w wypadku automatycznie sprawdzanych zadań 

programistycznych poprawić ma również półautomatyczny system wyszukiwania plagiatów. 

System ten powstał w roku 2013/14, jednak w celu zwiększenia stopnia jego wykorzystania 

wymagana jest jego lepsza integracja z systemem Satori - została ona włączona do projektu 

planowanych w nim zmian. 

Podczas Tygodnia Jakości Kształcenia zostały przeprowadzone ankiety dotyczące 

poszczególnych kierunków studiów jak i ogólnych warunków studiowania na Wydziale 

Matematyki i Informatyki na terenie III Kampusu. Studenci kierunku Informatyka Analityczna 

zwracali uwagę między innymi na realizowanie materiału na ćwiczeniach przed wykładem, 

niekompletne tłumaczenie zagadnień na zajęciach, jak też niewystarczającą ilość zajęć 

dotyczących niektórych zagadnień (bezpieczeństwa w sieci Internet, projektów zespołowych i 

języka angielskiego), sugerowali też zwiększenie liczby spotkań z firmami. 

 

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.  

Na studiach II stopnia oferowany jest kurs fakultatywny Programowanie Funkcyjne. Tematyka 

jaką on podejmuje jest coraz bardziej poszukiwana na rynku pracy. Cenne byłoby rozszerzenie tej 

tematyki w programie studiów. 

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

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 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: 

1. Spotkania z Google, w tym “Google is coming on campus!” 

2. Machine Learning - warsztaty 

3. Spotkanie z firmą Comarch 

4. Facebook Tech Talk @ Jagiellonian University 

 

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

studiów. 

 

Jednym z ważniejszych problemów dotyczących studiów II stopnia jest mała liczba studentów, 

którzy te studia podejmują. Studenci po I stopniu studiów, a czasem już w trakcie tych studiów 

podejmują pracę i nie kontynuują nauki na studiach magisterskich. Świadczy to korzystnie o 

programie studiów I stopnia i wysokiej jakości oferty dydaktycznej, która umożliwia studentom 

otrzymanie pracy w renomowanych firmach branży IT. Zarazem konieczne jest przygotowanie 

takiej oferty studiów II stopnia, aby zachęcała studentów do kontynuowania nauki. Jednym z 

pomysłów poprawy obecnej sytuacji jest próba zainteresowania studentów pracą naukową. W tym 

celu w roku 2013/14 powołane zostały 3 nowe seminaria (o czym była mowa w pkt 3), które mają 

umożliwać dyskusje na tematy aktualnie prowadzonych badań w kameralnych grupach. 

Dodatkowo, w roku 2013/14 uruchomione zostaną nowe przedmioty fakultatywne (o czym była 

mowa w pkt 3). 



Kolejną trudnością pełnej realizacji programu II stopnia jest studiów jest niska motywacja 

studentów do napisania i obrony pracy dyplomowej. Przyczyną jest najczęściej podjęcie przez 

nich pracy zawodowej Rozwiązaniem takiej sytuacji może być wprowadzenie dla studentów 2 

roku studiów II stopnia obowiązku przedłożenia planu pracy magisterskiej wraz z krótkim jej 

opisem i proponowaną literaturą do końca marca. 

 

Ankieta dotycząca warunków na Wydziale Matematyki i Informatyki 

 

Podczas Tygodnia Jakości Kształcenia zostały przeprowadzone ankiety dotyczące 

poszczególnych kierunków studiów i ogólnych warunków studiowania na Wydziale Matematyki i 

Informatyki na terenie III Kampusu. 

 

Ponad 91% przebadanych ocenia dobrze albo bardzo dobrze ogólne warunki studiowania na 

Kampusie, a  ponad 81% dobrze albo bardzo dobrze dojazd na Kampus. Gorzej oceniane są 

stołówki na Kampusie. 26% ankietowanych odpowiada, że są złe albo bardzo złe. 

 

Ponadto w komentarzach studenci głównie zwracali uwagę na niedobrze działającą klimatyzację, 

niesmaczne jedzenie i złą obsługę w stołówce. Wskazywali na brak na terenie wydziału (cichych) 

miejsc do spokojnej pracy jak i takich, gdzie można porozmawiać, czekając na kolejne zajęcia 

oraz brak akademików w bliskim sąsiedztwie kampusu. 

 

Uwagi te, choć niewątpliwie mają wpływ na jakość kształcenia, nie są bezpośrednio związane z 

procesem dydaktycznym i mieszczą się raczej w kompetencji władz wydziału, czy też całego 

Uniwersytetu niż osób odpowiedzialnych za konkretne kierunki studiów. 

 

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. 

 



W ramach poprawiania współpracy pomiędzy prowadzącymi oraz ułatwiania przejmowania 

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

utworzono wspólne repozytorium materiałów dydaktycznych, w tym bank zadań domowych i 

tablicowych. Rezpozytorium już funkcjonuje i jest stopniowo uzupełniane o nowe propozycje 

zadań i treści wykładów. 

 

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 

studentów uzyskane w roku 2013/2014 to: 

a.  Studenci Informatyki Analitycznej (Jakub Adamek, Igor Adamski, Piotr Bejda) 

wywalczyli Wicemistrzostwo Europy Środkowej w Programowaniu Zespołowym (ACM 

Central European Regional Contest 2013). Trzy kolejne drużyny złożone ze studentów 

Informatyki Analitycznej uplasowały się również wysoko zajmując miejsca 9, 10 i 11. 

Równocześnie wicemistrzowska drużyna zakwalifikowała się do ACM ICPC World 

Finals. 

b.  Studenci Informatyki Analitycznej (Wiktor Kuropatwa, Michał Sapalski i Wojciech 

Łopata) wywalczyli Wicemistrzostwo Polski w Programowaniu Zespołowym (Polish 

Collegiate Programming Contest). Dwie kolejne drużyny złożone ze studentów 

Informatyki Analitycznej uzyskały miejsce 7 i 13. 

c.   Jeden ze studentów II stopnia, Grzegorz Guśpiel, otrzymał Diamentowy Grant. 

d.  Jeden ze studentów II stopnia, Piotr Bejda, został zwycięzcą Potyczek Algorytmicznych 

2014. Wśród 20 finalistów Potyczek, spośród ponad 1400 startujących w tym otwartym 

konkursie, znaleźli się także dwaj inni studenci Informatyki Analitycznej: Jakub Adamek 

 i Igor Adamski. 

e.  Czterech studentów uzyskało Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne 

osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014: Jakub Adamek, Grzegorz Guśpiel, Wiktor 

Kuropatwa i Adam Polak. 

 


