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1. Skład zespołu do spraw jakości kształcenia na kierunku.
1. dr Henryk Telega (przewodniczący)
2. dr Piotr Kalita
3. dr Jakub Zygadło
4. Krzysztof Hajto (przedstawiciel studentów)

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

Studia I-go stopnia:

Specjalność 1 rok 2 rok 3 rok Suma
Inżynieria
oprogramowania

83 83 49 215

Modelowanie,
sztuczna inteligencja
i sterowanie

21 16 14 51

Informatyka
Stosowana

44 37 28 109

Informatyka
Teoretyczna

5 3 2 10

Bioinformatyka 16 8 - 24
Matematyka
komputerowa

- 1 7 8

Suma 169 148 100 417

Studia II-go stopnia:

Specjalność 1 rok 2 rok Suma
Inżynieria
oprogramowania

44 56 100

Modelowanie,
sztuczna inteligencja
i sterowanie

9 12 21

Informatyka
Stosowana

10 14 24

Informatyka
Teoretyczna

- 1 1

Matematyka
komputerowa

- -

Suma 63 83 146



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

Studenci na kierunku informatyka kształceni są w ramach następujących specjalności:

Studia I stopnia
 Informatyka Stosowana, 
 Informatyka Teoretyczna, 
 Inżynieria Oprogramowania, 
 Modelowanie, Sztuczna Inteligencja i Sterowanie,
 Bioinformatyka.

Na pierwszych czterech specjalnościach program w trakcie pierwszych dwóch lat studiów składa się wyłącznie z
kursów obowiązkowych. Kursy te obejmują:

A)  Zajęcia  dające  studentom  niezbędne  podstawy  matematyczne  wymagane  do  nabycia  umiejętności
posługiwania  się  precyzyjnym  formalnym  językiem  oraz  podstawową  wiedzę  matematyczną  niezbędną  do
innych kursów (Wstęp do Teorii Mnogości, Algebra Liniowa z Geometrią, Analiza Matematyczna).

B)  Zajęcia  dające  studentom  wiedzę  i  umiejętności  w  zakresie  podstawowych  technologii  stosowanych  w
branży  IT  (Organizacja  i  Architektura  Komputerów,  Programowanie,  Systemy  Operacyjne,  Bazy  Danych,
Inżynieria Oprogramowania, Sieci Komputerowe)

C)  Zajęcia  dające  studentom  wiedzę  i  umiejętności  w  zakresie  algorytmów  i  obliczeń  z  wykorzystaniem
komputera oraz niezbędną wiedzę teoretyczną potrzebną do projektowania i analizy algorytmów (Wstęp do
Informatyki,  Metody  Programowania,  Algorytmy  i  Struktury  Danych,  Wstęp  do  Matematyki  Dyskretnej,
Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka, Metody Numeryczne, Teoria Języków i Automatów)

D) Dodatkowe zajęcia nie związane bezpośrednio z kierunkiem studiów (Język Obcy, Wychowanie Fizyczne,
Szkolenie BHP).

Zalety programu realizowanego na pierwszych dwóch latach studiów:
 Pierwsze  dwa  lata  studiów  licencjackich  dają  uczestnikom  solidne  podstawy  ze  wszystkich  ważnych

dziedzin  informatyki  rozumianej  zarówno jako nauka jak  i  zbiór  umiejętności  niezbędnych do pracy w
branży IT. 

 Po tych dwóch latach student ma wiedzę teoretyczną niezbędną do dalszego zgłębiania informatyki jako
nauki  oraz  mogącą  być  twórczo  wykorzystaną  w  pracy  zawodowej  na  przykład  przy  projektowaniu
algorytmów albo projektowaniu czy analizie systemów informatycznych. 

 Ponadto  student  zna  podstawowe  branże,  w  których  może  później  pracować  jako  informatyk  i
najważniejsze technologie stosowane w tych branżach. 

 Na wszystkich specjalnościach prowadzony jest przedmiot Projekt Zespołowy, w ramach którego studenci
uczą się tworzyć większe projekty programistyczne i pracować w zespołach. 

 Program pierwszych dwóch lat studiów pierwszego stopnia na wymienionych czterech specjalnościach jest
taki sam, co pozwala studentom na łatwe przenoszenie się pomiędzy specjalnościami.

Wady programu realizowanego na pierwszych dwóch latach studiów:
 Potencjalną wadą jest brak pełnej synchronizacji  pomiędzy materiałem wykładanym na poszczególnych

przedmiotach,  niektóre  wykładane zagadnienia  duplikują  się.  W roku akademickim 2014/2015 zostaną
wdrożone mechanizmy lepszej synchronizacji między przedmiotami.

 Inną wadą jest zbyt duża liczba przedmiotów matematycznych/teoretycznych, a zbyt mała przedmiotów
informatycznych.  Rozważane  jest  przeniesienie  materiału  teoretycznego  na  studia  magisterskie,  które
miałyby być m.in. przygotowaniem do pracy naukowej. Rozważana jest również reforma programu studiów
pierwszego  stopnia  mająca  na  celu  uczynienie  go  bardziej  zawodowym.  Działania  związane  z  reformą
rozpoczną  się  w  roku  akademickim  2014/2015  (informacja  o  tych  działaniach  będzie  pojawiać  się  w
kolejnych punktach tego raportu). 



W trakcie trzeciego roku studiów studenci zaliczają przedmioty specjalnościowe. Student ma obowiązek zaliczyć
siedem spośród ośmiu dostępnych przedmiotów specjalnościowych.

Studia I stopnia Informatyka Stosowana

 Przedmioty specjalnościowe dostępne na specjalności Informatyka Stosowana pozwalają studentom nabyć
specjalistyczne umiejętności i poznać kluczowe technologie przydatne przy pracy jako programista (także
programista aplikacji mobilnych, internetowych czy niskopoziomowych), tester czy administrator. 

 Zaletą jest to, że studenci tej specjalność uczą się najnowszych technologii stosowanych na przykład do
tworzenia aplikacji internetowych czy mobilnych. 

 Programy większości  kursów są autorskie i  są rokrocznie uaktualniane tak aby student miał  możliwość
zapoznania się na zajęciach z najnowszymi technologiami, które będzie wykorzystywał w pracy zawodowej.

Studia I stopnia Inżynieria Oprogramowania

 W ramach specjalności  Inżynieria  Oprogramowania  student uczy się analizy i  projektowania  systemów
informatycznych,  co  daje  mu  wiedzę  przydatną  przy  pracy  na  wszystkich  etapach  wytwarzania
oprogramowania. 

 Absolwenci tej specjalności mogą pracować nie tylko jako programiści, ale także jako kierownicy zespołów
programistycznych albo analitycy czy projektanci systemów informatycznych. 

 Pula kursów obieralnych dla specjalności Inżynieria Oprogramowania w 75% pokrywa się z pulą kursów dla
Informatyki Stosowanej, stąd charakterystyka programu dla tej specjalności jest w dużej części taka sama
jak dla Informatyki Stosowanej. 

 Kursy  specjalnościowe  stanowiące  25%  różnicę  są  dla  specjalności  Inżynieria  Oprogramowania
ukierunkowane na zaawansowane techniki związane z projektowaniem i analizą kodu. 

Studia I stopnia Informatyka Teoretyczna

 Specjalność Informatyka Teoretyczna oferuje studentom przedmioty ukierunkowane na algorytmikę. 
 Absolwenci  będą umieli  analizować problemy obliczeniowe, badać czy istnieją  dla nich algorytmy oraz

projektować i określać złożoność takich algorytmów. 
 Gruntowna wiedza z dziedziny algorytmiki, jaką nabywają absolwenci tej specjalności pozwoli rozwiązywać

im  konkretne  problemy  algorytmiczne,  z  jakimi  mogą  zetknąć  się  w  pracy  informatyka,  jak  również
zajmować się informatyką teoretyczną jako nauką. 

 Specjalność jest obecnie wybierana przez bardzo małą liczbę studentów. Prowadzona jest analiza mająca
na celu wyjaśnienie przyczyn takiego stanu rzeczy oraz zaproponowanie rozwiązania tego problemu.

Studia I stopnia Modelowanie, Sztuczna Inteligencja i Sterowanie

 Specjalność  Modelowanie,  Sztuczna  Inteligencja  i  Sterowanie  stawia  na  interdyscyplinarność  i
zastosowania narzędzi, metod i technik informatyki w innych dziedzinach. 

 Program jest ułożony tak, aby były w nim kursy dające wiedzę przydatną do przyszłej pracy naukowej lub
pracy  zawodowej,  w  której  istotne  jest  niestandardowe  wykorzystanie  metod  informatycznych  do
tworzenia modeli komputerowych, systemów sterujących albo oprogramowania do analizy, przetwarzania
i przewidywania danych w oparciu o metody sztucznej inteligencji. 

 
Studia I stopnia Bioinformatyka

 Bioinformatyka to specjalność prowadzona wspólnie z Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.
Program studiów  daje  absolwentom podstawy  wiedzy  z  biochemii  i  biotechnologii  oraz  tych  dziedzin
informatyki, które mogą być wykorzystane w zastosowaniach biologicznych i biotechnologicznych. 

 Oprócz podstawowych kursów informatycznych i biologicznych program tej specjalności obejmuje kursy
takie  jak  Modelowanie  Molekularne  Biocząstek,  Chemia  Obliczeniowa  czy  Modele  Dyskretne  w
Bioinformatyce. 



 Wiedza  nabyta  w  trakcie  studiów  pozwoli  absolwentom  tworzyć  oprogramowanie  specjalistyczne  na
użytek  firm  farmaceutycznych  czy  biotechnologicznych  oraz  badań  naukowych  z  dziedziny  biologii  i
biotechnologii ze szczególnym akcentem na zastosowania w biologii molekularnej. 

 Na celowość stworzenia i prowadzenia tej nowej specjalności wskazuje zapotrzebowanie wśród biologów
molekularnych  i  biotechnologów  na  specjalistów  umiejących  wykorzystać  metody  informatyczne  do
tworzenia oprogramowania modelującego procesy molekularne, jak i przetwarzania danych pochodzących
z eksperymentów biologicznych. 

 Potencjalną słabością tej specjalności jest to, że kursy prowadzone są przez pracowników dwóch różnych
wydziałów,  co  sprawia,  że  trudniej  jest  opracować  spójne  programy zajęć  w ramach których materiał
omawiany na kursach z informatyki jest wykorzystany jako prerekwizyt na kursach biotechnologicznych
poświęconych jej zastosowaniom. Trwają dyskusje między pracownikami obu wydziałów mające na celu
opracowanie rozwiązań zapobiegających temu.

Studia II stopnia
 Informatyka Stosowana,
 Informatyka Teoretyczna, 
 Inżynieria Oprogramowania, 
 Modelowanie, Sztuczna Inteligencja i Sterowanie, 

Studia II stopnia Informatyka Stosowana, Informatyka Teoretyczna, Inżynieria Oprogramowania, Modelowanie,
Sztuczna Inteligencja i Sterowanie
 Kształcenie na studiach magisterskich na czterech specjalnościach: Informatyka Stosowana, Informatyka

Teoretyczna,  Inżynieria  Oprogramowania,  Modelowanie,  Sztuczna  Inteligencja  i  Sterowanie  oparte  jest
przede wszystkim na kursach specjalnościowych i fakultatywnych. 

 W ramach studiów magisterskich studenci zaliczają te przedmioty specjalnościowe z puli związanej z daną
specjalnością, których nie wybrali w trakcie studiów licencjackich. 

 Dodatkowo  studenci  wybierają  kursy  spośród  zmieniających  się  co  roku  oferowanych  pul  kursów
fakultatywnych związanych z tematyką specjalności. 

 O  ile  studia  licencjackie  dają  absolwentom  wiedzę  wystarczającą  do  podjęcia  pracy  informatyka,  na
studiach magisterskich mogą oni tą wiedzę pogłębić, lub, jeśli chcą podjąć pracę naukową, uczestniczyć w
kursach  specjalistycznych  ukierunkowanych  na  przedstawienie  najnowszych  osiągnięć  informatyki  jako
nauki.

 Niewątpliwą  zaletą  programu  studiów  jest  jego  elastyczność  pozwalająca  na  indywidualny  wybór
wykładów specjalistycznych i seminariów zgodnie z zainteresowaniami każdego studenta. 

 Niektóre kursy są oferowane w cyklu dwuletnim, co pozwala na coroczne uruchamianie większej liczby
kursów do wyboru. 

 Ponadto niektóre kursy są prowadzone przez lub przy współudziale pracowników firm: Motorola, Sabre,
Microsoft,  co  pozwala  studentom  poznać  technologie  i  metodykę  wytwarzania  oprogramowania
stosowaną w tych firmach, jak również pozwala firmom wpływać na proces kształcenia pod kątem swoich
zapotrzebowań. 

Potencjalne wady programu studiów magisterskich
 Wadą jest zbyt duża liczba seminariów w programie studiów. W tej chwili student ma obowiązek zaliczyć

pięć seminariów w trakcie studiów magisterskich.
 Kolejną  wadą  jest  zbyt  mała  liczba  oferowanych  przedmiotów  specjalistycznych  odpowiadających

zainteresowaniu  studentów.  Prowadzone  są  działania  mające  na  celu  poszerzenie  oferty  kursów
specjalistycznych, w szczególności obejmujących ceniony przez studentów materiał związany z praktyką
pracy informatyka.

4.  Krótkie  omówienie  sugestii  zmian  programowych  zgłaszanych  przez  pracowników  i
studentów (z komentarzem dotyczącym wprowadzania lub nie).

Uwagi od pracowników



A. Wprowadzić przedmiot "Programowanie w językach skryptowych" albo "Pracownia języków skryptowych"
na którym studenci mieliby okazję zapoznać się z językami takimi jak JavaScript, Python, PHP albo na przykład
Ruby. Przedmiot taki mógłby się składać tylko z ćwiczeń. Dla celów prowadzonego przeze mnie przedmiotu
gdzie omawiam narzędzia takie jak Django, jQuery i node.js byłoby to bardzo cenne.
Komentarz:  W  roku  akademickim  2014/2015  uruchomiono  kurs  Ruby  on  Rails.  Rozważone  zostanie
wprowadzenie  w  roku  2015/2016  kursu  obejmującego  języki  skryptowe.  Wymagać  to  będzie  korekty
przedmiotu Programowanie.

B.  Zwiększyć koordynację pomiędzy materiałem omawianym na poszczególnych przedmiotach. Wprowadzić
mechanizm który pomógłby synchronizować ze sobą wiedzę przekazywaną na poszczególnych przedmiotach. 
Komentarz:  Dyrekcja  zobowiązała  się  do  opracowania  i  wdrożenia  w  roku  akademickim  2014/2015
mechanizmów lepszej synchronizacji materiału omawianego na różnych przedmiotach.

C. Program studiów stopnia pierwszego jest zbyt matematyczny i za mało informatyczny, zaś program studiów
magisterskich na odwrót. Tym samym łatwiej jest zostać u nas magistrem uzyskując wcześniej licencjat   na innej
uczelni niż zrobić wyłącznie u nas sam licencjat. Tym samym sugerowane zmiany:
1. Prawie wszystkie przedmioty informatyczne ze studiów magisterskich przerzucić do studiów licencjackich
2. Część przedmiotów matematycznych ze studiów licencjackich przenieść na studia magisterskie.
Komentarz: W związku z bardzo dynamicznymi zmianami w branży IT Dyrekcja planuje wprowadzenie zasadni-
czych zmian w programie studiów zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia. Działania z tym związane roz-
poczną się w bieżącym roku akademickim 2014/2015.

Uwagi od studentów
Poniżej zebrano wybrane reprezentatywne uwagi, zebrane w czasie zorganizowanego w maju 2014 r. spotkania
Dyrekcji ze studentami. Sporo uwag ma wydźwięk pozytywny, poniżej wybrano te bardziej krytyczne.
Generalnie komentarz do tych wszystkich zebranych głosów może być taki, że będą one brane pod uwagę przy
opracowywaniu wspomnianej reformy/modyfikacji programów nauczania na kierunku Informatyka.

1. W niektórych przypadkach brakuje ścisłego przestrzegania prerekwizytów pewnych przedmiotów.
2. Pojedyncze fragmenty materiału powtarzają się na niektórych przedmiotach (brak ścisłej synchronizacji treści
przedmiotów).
3.  Być  może  przydałaby  się  likwidacja  specjalności  lub  zrobienie  ich  na  innych,  prostszych  i  przejrzystych
zasadach.
4. I stopień studiów powinien być bardziej podstawowy, zawodowy. Przedmioty matematyczne powinny być
wykładane inaczej, pod kątem przydatności dla informatyków.
5. jest czarna dziura pomiędzy podejściem do programowania na początku studiów (zero bibliotek, zero dużych
środowisk), a projektami zespołowymi, gdzie wymaga się od nas korzystania z różnych technologii, środowisk
programistycznych oraz bibliotek. 
6. Moim skromnym zdaniem na kierunku Informatyka jest zbyt dużo matematyki, która będzie mało przydatna
w przyszłej pracy. Rozumiem że jest to Wydział Matematyki i Informatyki, jednak aktualnie na 2 roku nie mam
nawet czasu rozwijać  się programistycznie.  Jest  to spowodowane ilością zajęć matematycznych i  ich (zbyt)
wysokim poziomem.
7. Technologia .NET - występuje na innych uczelniach i bardzo mi go brakuje.
8. Na przedmiotach informatycznych - przyuczenie do przyszłego zawodu. Przydałoby się pokazanie czego może
od nas wymagać pracodawca i jak radzić sobie z poszczególnymi problemami projektowymi. Na przedmiotach
matematycznych  -  ukazanie  do czego  może  nam się  przydać  to  w  przyszłości.  Nauka  bardziej  pod  kątem
przyszłej pracy. Tak jak jest to teraz na Rachunku Prawdopodobieństwa, na wykładzie były konkretne przykłady
i problemy, z którymi możemy się spotkać w przyszłości.
9. Powinien być większy nacisk na praktyczne zastosowanie wykładanej wiedzy.
10. Nie powinno być laboratoriów trwających 2 h 15 min. Te zajęcia są za długie.
11. Wydział powinien umożliwić studentom uzyskanie różnych certyfikatów liczących się w branży IT.



12. Poziom studiów jest zadowalający. Idealnie byłoby aby studia lepiej przygotowywały do pracy w branży IT.

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

Rok akademicki 2013/2014 był kolejnym rokiem wdrażania zmian w programie nauczania studiów pierwszego i
drugiego stopnia na wszystkich specjalnościach kierunku Informatyka. Zmiany te zostały bardziej szczegółowo
przedstawione w raporcie z roku 2012/2013.
Pomimo  generalnie  pozytywnej  oceny  programu  studiów  na  kierunku  Informatyka  zarówno  ze  strony
studentów, jak i Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz pracodawców, pracownicy Instytutu widzą potrzebę
podjęcia działań w kierunku kolejnej reformy programu studiów zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia.
Wynika to z bardzo szybkiego tempa zmian, jakie następują w całej branży IT. Potrzebę aktualizacji i modyfikacji
programu studiów zauważają również studenci. Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej podjął istotne
działania w kierunku zwiększenia współpracy Instytutu z firmami z branży IT.  M.in.  w ramach grantu POKL
powstanie ciało doradcze (rada), skupiające przedstawicieli Instytutu i ważnych pracodawców. Efektem pracy
rady ma być m.in. ulepszanie dydaktyki  (zwięzły opis znajduje się w punkcie 11 tego raportu). 
Dyrekcja  rozpocznie  w  roku  akademickim  2014/2015  działania  zmierzające  do  zreformowania  programów
studiów. Działania te powinny w najbliższych latach skutkować dalszym poprawieniem jakości dydaktyki oraz
lepszym dostosowaniem programów studiów do rzeczywistych potrzeb na rynku pracy IT.

6. Ogólna ocena jakości zajęć dydaktycznych (niezależna od ankiety studenckiej).
Dyrekcja Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej w roku akademickim 2013/14 monitorowała jakość
zajęć dydaktycznych prowadzonych na kierunku Informatyka. Między innymi w oparciu o przeprowadzone ho-
spitacje oraz zgłaszane przez studentów uwagi, w ramach działań projakościowych, została dokonana zmiana
kadrowa. 
Cenne są również spotkania ze studentami (np. w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia) oraz wymiana informa-
cji między pracownikami.
W opinii studentów jakość zajęć dydaktycznych jest generalnie dosyć wysoka: spora liczba przedmiotów i spe-
cjalności do wyboru umożliwia zdobycie wiedzy z różnych dziedzin i w większości przypadków wiedza ta jest
przydatna w późniejszej pracy zawodowej.
Generalnie  pozytywna  ocena  jakości  zajęć  dydaktycznych  mogłaby  wynikać  z  faktu  bezproblemowego
zatrudniania naszych absolwentów przez różne formy informatyczne,  w tym te największe,  jak na przykład
Google, Motorola, Sabre. Co więcej, duża liczba studentów pracuje już w trakcie studiów, są bardzo chętnie
zatrudniani. Z drugiej strony jednak, jak zaznaczono to we wcześniejszych punktach tego raportu, pracownicy i
Dyrekcja  Instytutu  Informatyki  i  Matematyki  Komputerowej  oraz  studenci  widzą  też  konieczność  lepszego
dopasowania programów studiów na kierunku Informatyka do szybko zmieniającej się branży IT.

7. Omówienie wyników ankiet studenckich (załącznik).
Omówienie wyników ankiet studenckich jest załącznikiem do tego raportu.

8. Tematy egzaminów pisemnych (załączniki).
Tematy egzaminów pisemnych są załącznikami do tego raportu.

9. Analiza procesu kształcenia z punktu widzenia rynku pracy.
Rozmowy z pracownikami firm, z którymi IIiMK współpracuje, wskazują na następujące, istotne z punktu widze -
nia rynku pracy kwestie:

A) Studenci na zajęciach z programowania uczeni są "czystych" języków programowania, korzystanie z bibliotek
jest zabronione, przez co albo absolwenci nie znają dobrze różnego rodzaju popularnych frameworków używa-
nych w firmach albo znają je słabo. W rezultacie słabo wypadają na rozmowach kwalifikacyjnych.

Komentarz. Należy rozważyć zmianę podejścia do nauki programowania tak, aby w sposób naturalny wprowa-



dzać studenta w IDE, debagowanie, systemy analizy statycznej kodu, systemy kontroli wersji, biblioteki (np.
Spring, Hibernate itp. w Javie). Wymogiem na zajęciach "Projekt zespołowy" powinno być korzystanie z profe -
sjonalnego środowiska programisty. Należy też na zajęciach z programowania większą uwagę zwracać na czy-
stość i poprawność pisanego przez studentów kodu źródłowego. Obecnie system automatycznego sprawdzania
zadań powoduje, że studenci piszą kod byle jak, byle tylko został zaakceptowany przez system. Studenci powin-
ni otrzymywać od prowadzących informację zwrotną na temat jakości tworzonego przez nich kodu.

B) Rynek pracy wymaga znajomości konkretnych technologii i wiedzy praktycznej.

Komentarz. Program studiów zbudowany jest tak, by przedmioty na pierwszych dwóch latach dały studentowi
przede wszystkim wiedzę uniwersalną, niezależną od technologii, pomijając zajęcia których przeprowadzenie
siłą rzeczy wymaga wykorzystania konkretnej technologii. Student poznaje konkretne technologie na przedmio-
tach specjalistycznych, obieranych na roku trzecim oraz na studiach magisterskich. Ale generalnie w ramach
planowanej reformy należy rozważyć możliwości zmian w tym aspekcie programu studiów.

C) Brak w ofercie dydaktycznej przedmiotów z zakresu telekomunikacji.

Komentarz. W sąsiedztwie IIiMK oraz w ogóle na terenie Małopolski znajduje się co najmniej kilka dużych firm
IT związanych z telekomunikacją (np. Nokia, Motorola, Samsung). Studenci i absolwenci informatyki rekrutujący
się do tych firm są na gorszej pozycji niż absolwenci telekomunikacji czy informatyki AGH. Dlatego należy dążyć
do zatrudnienia co najmniej jednego specjalisty w tej dziedzinie oraz do uruchomienia przynajmniej jednego
kursu poświęconego telekomunikacji. Warto też rozważyć współpracę z firmami w celu udostępnienia sprzętu
telekomunikacyjnego do laboratoriów.

Niezależnie od wyżej przedstawionych kwestii, zgłaszanych przez pracodawców, z którymi Instytut utrzymuje
robocze  kontakty,  należy  spodziewać  się,  że  w  roku  akademickim  2014/2015  współpraca  z  pracodawcami
zostanie  znacznie  wzmocniona  i  sformalizowana  (w  ramach  wspomnianego  wcześniej  grantu  POKL),  co
powinno skutkować wieloma nowymi uwagami oraz powinno przyczynić się do sukcesu planowanej reformy
programów studiów.

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

Nadmierna biurokracja: W ostatnich latach pojawia się coraz więcej raportów, sprawozdań, komisji, konkursów
grantowych,  które  w  niebywały  sposób  angażują  siły  pracowników  naukowo-dydaktycznych  do  prac
niezwiązanych  bezpośrednio  ani  z  dydaktyką,  ani  z  pracą  naukową.  W  oczywisty  sposób  prowadzi  to  do
obniżania  jakości  pracy.  Co  więcej,  próba  sformalizowania  dydaktyki  (KRK)  prowadzi  do  skupiania  się  na
rzeczach drugorzędnych, które łatwo sformalizować, kosztem trudnych do sformalizowania rzeczy istotnych,
np. dogłębnej znajomości omawianych zagadnień i relacji mistrz-uczeń. 
Brak  kadry: Sposób  finansowania  nauki  i  coraz  większe  obciążenie  pracowników  czynnościami  biurowymi
prowadzą do obniżenia  prestiżu  zawodu nauczyciela  akademickiego oraz  odpływu  młodych,  zdolnych ludzi
z uczelni. 
Obniżanie  wymagań:  Konsekwencją  dokonanych  w  ostatnich  latach  zmian  programowych  w  szkołach
podstawowych i  średnich jest spadek poziomu kandydatów przychodzących na studia. W efekcie następuje
systematyczne  obniżanie  wymagań,  obniżanie  poziomu  nauczania  i  spadek  konkurencyjności  polskiego
szkolnictwa wyższego.

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

 Instytut  Informatyki  i  Matematyki  Komputerowej  uzyskał  w  roku  2014  grant  europejski  w  ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Pelikan IT. Praktyczne Elementy Informatycznego Kształcenia –
Akademia Nowoczesnego IT” na kwotę prawie 900 tys. złotych. Grant ten jest ściśle związany z jakością



kształcenia. Jednym z celów grantu jest zaoferowanie specjalistycznych kursów dla studentów kierunku
Informatyka, część tych kursów ma kończyć się przystąpieniem uczestników do zewnętrznych egzaminów
liczących się na rynku pracy. Ponadto ma powstać rada współpracy z pracodawcami, składająca się z trzech
przedstawicieli Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej oraz dziewięciu przedstawicieli ważnych
pracodawców (dużych firm z  branży IT).  Rada ma pełnić  funkcję  doradczą przy ustalaniu  i  aktualizacji
programu  studiów.  Innym  celem  grantu  jest  zorganizowanie  w  Instytucie  cyklicznych  spotkań
pracodawców  ze  studentami  oraz  zorganizowanie  i  opłacenie  praktyk  w  ważnych  firmach  dla
dziewięćdziesięciu  studentów  kierunku  Informatyka.  Grant  będzie  realizowany  w  roku  akademickim
2014/2015. 

 Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej uzyskał w 2013 roku grant firmy Motorola w kwocie 43
500  USD,  przeznaczony  na  zakup  sprzętu  oraz  prowadzenie  zajęć  z  przedmiotów  „Human-Computer
Interaction” oraz „Arduino programming” i „Digital System Design with hardware description languages”.
Grant ten jest bezpośrednio związany z prowadzeniem dydaktyki na kierunku Informatyka i jest on obecnie
realizowany. 

Inne podjęte inicjatywy przyczyniające się do ulepszenia i wzbogacenia oferty dydaktycznej.

 Na kierunku Informatyka prowadzone są wykłady Sabre Academy.  Wykładowcami  są pracownicy firmy
Sabre.

 Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej jest członkiem programu Oracle Academy. Z tego tytułu
otrzymuje materiały dydaktyczne a także licencje na wykorzystanie produktów firmy Oracle na zajęciach. 

 Wydział Matematyki i Informatyki wykorzystuje licencję akademicką Microsoft Dreamspark for Academic
Institutions,  w  ramach  której  na  zajęciach  wykorzystywane  są  produkty  firmy  Microsoft  (systemy
operacyjne,  serwery  baz  danych).  Produkty  te  mogą  być  również  wykorzystywane  na  komputerach
domowych studentów.

 W roku akademickim 2013/2014 prowadzone było we współpracy z firmą Microsoft seminarium dotyczące
najnowszych trendów i rozwiązań oferowanych przez tą firmę. 

12. Inne uwagi.
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