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1. Skład zespołu do spraw jakości kształcenia na kierunku. 
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 Aleksandra Majchrzak (przedstawiciel studentów) 

 

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

 

Na kierunku Matematyka Komputerowa nie ma podziału na specjalności. Pierwszy nabór na 

ten nowy kierunek odbył się w roku akademickim 2012/2013. Liczba studentów, którzy 

rozpoczęli studia na tym kierunku w roku akademickim 2012/2013 jest zebrana w tabeli 

poniżej: 

Rodzaj studiów Liczba studentów 

1 rok studiów I stopnia 39 

1 rok studiów II stopnia 7 

 

W roku akademickim 2013/2014 liczba studentów na poszczególnych latach jest następująca 

(stan z dnia 22.X.2013): 

Rodzaj studiów Liczba studentów 

1 rok studiów I stopnia 31 

2 rok studiów I stopnia 14 

1 rok studiów II stopnia 8 

2 rok studiów II stopnia 4 

 



3. Ogólna ocena programu studiów (z wyszczególnieniem podstawowych zalet 

i potencjalnych wad). 

Podstawowe zalety:  

 Program studiów kierunku matematyka komputerowa daje szansę uzyskania wiedzy 

i umiejętności z pogranicza dwóch dyscyplin: matematyki i informatyki. Zdobywane 

jednocześnie praktyczne umiejętności informatyczne pozwalają stosować poznane 

modele i twierdzenia w praktyce.  

 Uzyskana wiedza i umiejętności mogą być wysoko cenione przez potencjalnych 

pracodawców poszukujących osób, które jednocześnie potrafią analizować modele 

matematyczne, a z drugiej strony posiadają umiejętności programistyczne pozwalające 

na numeryczne rozwiazywanie problemów praktycznych zapisanych w języku 

matematycznym. 

 W opinii studentów przedstawiony program studiów kierunku matematyka 

komputerowa umożliwia realizację założonych efektów kształcenia również osobom, 

które nie miały wcześniej szerszego przygotowania informatyczno-matematycznego. 

Program studiów jest ciągły, a zdobywana na bieżąco wiedza jest często 

wykorzystywana na innych kursach.  

Potencjalne wady: 

 Program studiów I stopnia kierunku matematyka komputerowa obejmuje tylko 

wybrane kursy z listy kursów zwykle realizowanych na kierunkach matematyka oraz 

informatyka. Z tego powodu wykształcenie w niektórych obszarach zarówno 

matematyki jak i informatyki odbiega od poziomu reprezentowanego przez studentów 

kierunków matematyka oraz informatyka. 

4. Krótkie omówienie sugestii zmian programowych zgłaszanych przez pracowników 

i studentów (z komentarzem dotyczącym wprowadzania lub nie). 

1. W roku akademickim 2012/2013 ujednolicono programy studiów na kierunku 

informatyka. W wyniku tych zmian przesunięto obowiązkowy kurs Metody 

Numeryczne z semestru V na semestr IV. W związku z tą zmianą proponuje się 

wprowadzenie analogicznej zmiany w programie studiów I stopnia na kierunku 

matematyka komputerowa. Kurs ten jest prowadzony wspólnie dla obu kierunków. 

W zamian proponuje się przeniesienie wykładu fakultatywnego z semestru IV na 

semestr V.  

Zalecenia: zmiana rekomendowana do wprowadzenia. 



2. W chwili obecnej nie ma zalecanej listy kursów fakultatywnych dla kierunku 

matematyka komputerowa. Z powodu niedoborów kadrowych i ze względu na 

niewielką liczbę studentów (szczególnie na studiach II stopnia) trudno jest 

zorganizować dedykowane kursy fakultatywne dla kierunku matematyka 

komputerowa. Dlatego studenci tego kierunku są zmuszeni wybierać kursy 

fakultatywne spośród tych oferowanych dla kierunków matematyka oraz informatyka. 

Zalecenia:  

 coroczne opracowanie i publikowanie listy kursów fakultatywnych 

w porozumieniu z kierownikami studiów matematyka oraz informatyka 

 zachęcenie pracowników do zgłaszania kursów fakultatywnych dedykowanych dla 

kierunku matematyka komputerowa 

3. Proponuje się zmianę w programie studiów II stopnia polegającą na zamianie 

kolejności kursów Analiza funkcjonalna i Analiza numeryczna. Studenci kierunku 

matematyka komputerowa uczęszczają na kurs Analizy Funkcjonalnej oferowany dla 

studentów kierunku matematyka. Konieczność wprowadzenia proponowanej 

modyfikacji jest podyktowana zmianą w programie studiów na kierunku matematyka, 

a dokładniej przesunięciem kursu Analizy funkcjonalnej z semestru zimowego na 

semestr letni. 

Zalecenia: zmiana rekomendowana do wprowadzenia. 

4. Seminaria na studiach I stopnia powinny być dedykowane dla studentów. Obecnie 

studenci uczęszczają na wybrane seminaria oferowane w Instytucie Informatyki 

i Instytucie Matematyki, które na ogół mają charakter naukowy i są dedykowane 

bardziej dla pracowników i doktorantów.  

Zalecenia: na studiach I stopnia należy wprowadzić proseminarium w miejsce 

seminarium, w ramach którego studenci będą przygotowywać prace licencjackie. 



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

 

Kierunek matematyka komputerowa został utworzony decyzją Senatu UJ i pierwszy nabór 

dobył się w roku akademickim 2012/2013. W związku z tym nie wprowadzono żadnych 

zmian w nowo utworzonym programie studiów. 

 

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

 

Przedstawiona w tym punkcie ogólna ocena zajęć dydaktycznych została przygotowana 

w oparciu o: 

 opinię studentów, uczestniczących w pracach zespołu przygotowującego ten raport, 

 analizę sposobu przeprowadzenia i jakości wybranych egzaminów pisemnych. 

 

Studenci kierunku matematyka komputerowa zwracają przede wszystkim uwagę na bardzo 

dobrze zorganizowany kurs Analizy Matematycznej. Przyjęta formuła kursu 

konwersatorium-repetytorium-laboratorium: 

 ułatwia aktywizację studentów (praca w małych grupach) 

 ułatwia zdobycie umiejętności praktycznych poprzez wykorzystanie narzędzi 

informatycznych, na przykład w quizach rozwiązywanych z wykorzystaniem 

programu Mathematica 

 wymusza na studentach większą systematyczność pracy poprzez zorganizowanie 

trzech egzaminów midterm w czasie każdego semestru.  

Pytania egzaminacyjne sprawdzały umiejętność praktycznego zastosowania podstawowych 

pojęć i twierdzeń w typowych problemach oraz obejmowały całość zakresu materiału 

zaprezentowanego w sylabusach tego kuru. 

 

Studenci bardzo pozytywnie ocenili kursy Programowania1 i 2, chociaż nie bez uwag 

krytycznych.  Kurs ten (jako całość) jest oferowany dla studentów kierunku informatyka 

i obejmuje wiele różnych paradygmatów programowania. Spora grupa studentów kierunku 

matematyka komputerowa nie podołała tym wymaganiom i nie zaliczyła tego kursu. 

Pozytywnie oceniono fakt zorganizowania dedykowanych grup ćwiczeniowych dla studentów 

kierunku matematyka komputerowa. Na wykładach analizowane były liczne przykłady pisane 



w całości w czasie wykładu przez prowadzącego. Dawało to możliwość analizowania 

pojawiających się w czasie pisania programów problemów oraz sposobów ich rozwiązywania. 

Egzamin z programowania składał się z części praktycznej (19 zadań programistycznych 

weryfikowanych automatycznie przez system komputerowy) oraz części bardziej teoretycznej 

(test egzaminacyjny). Łącznie pozwalały one na sprawdzenie, czy wszystkie zaplanowane 

efekty kształcenia zostały osiągnięte w stopniu umożliwiającym uzyskanie kwalifikacji. 

  

Bardzo pozytywnie odebrany został kurs Algebry liniowej, na którym często przedstawiano 

odniesienia do informatyki i obszary zastosowań algebry liniowej w informatyce. Zwracano 

również uwagę na to, że takich odniesień mogłoby być jeszcze więcej, tym bardziej, że kurs 

ten był dedykowany dla studentów kierunku informatyka.  

Egzaminy pisemne sprawdzały umiejętność rozwiązywania praktycznych problemów 

z zakresu geometrii przestrzeni R
n
 i ogólnie podprzestrzeni afinicznych,  teorii grup oraz  

równań liniowych. Należy jednak podkreślić, że zakres tematyczny kursu Algebry liniowej 

znacznie odbiega od tego dedykowanego dla kierunku matematyka.  

 

7. Omówienie wyników ankiet studenckich (w załączniku). 

8. Tematy egzaminów pisemnych (w załączniku). 

9. Analiza procesu kształcenia z punktu widzenia rynku pracy. 

 

Rynek pracy wykazuje zainteresowanie studentami matematyki komputerowej, co było 

widoczne podczas naboru stażystów przeprowadzonego w ramach projektu „Zwiększanie 

liczby absolwentów matematyki UJ i ich kompetencji” w Instytucie Matematyki UJ 

w pierwszej połowie 2013 roku. Studentami matematyki komputerowej zainteresowane były 

głównie następujące firmy: Natek Poland Sp. z .o.o., Agencja Konsultingowa Sedlak&Sedlak, 

firma ABB. 

 

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

programu studiów. 

Tylko niewielka część kursów na kierunku matematyka komputerowa to kursy dedykowane 

dla tego kierunku. Obecnie są to: 

 Analiza Matematyczna 1a, 1b, 2a, ab 

 Topologia Obliczeniowa 

 Algebra Obliczeniowa 



 Analiza Numeryczna 

Pozostałe kursy na kierunku matematyka komputerowa są dedykowane dla kierunków 

informatyka oraz matematyka, a dla studentów kierunku matematyka komputerowa są 

tworzone dodatkowe grupy ćwiczeniowe. Wydaje się, że uruchomienie kolejnych kursów 

dedykowanych dla kierunku, jak na przykład: 

 Algebra liniowa 1 i 2 

 Programowanie 1 i 2 

 Metody Numeryczne 

 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 

ułatwi optymalną realizację programu studiów.  

 

Kolejnym zauważonym problemem utrudniającym organizację studiów na kierunku 

matematyka komputerowa jest fakt, że zajęcia na tym kierunku są prowadzone przez 

pracowników Instytutu Informatyki, Instytutu Matematyki, JCJ oraz Studium Wychowania 

Fizycznego. Harmonogramy w tych jednostkach są opracowywane niezależnie przez co 

często dochodzi do kolizji terminów.  

 

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

Działania podjęte: 

 Przeprowadzone w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Matematyki 

i Informatyki dodatkowe nieobowiązkowe zajęcia mające na celu przygotowanie 

studentów do aplikowania o pracę i o staże:  warsztaty z pisania CV, przygotowania 

do rozmów kwalifikacyjnych itp. Zajęcia te były prowadzone przez specjalistów 

z Biura Karier UJ oraz z Alior Banku. 

 Zwiększenie nacisku na przyzwyczajanie studentów do współdziałania w grupach, co 

jest wyjściem naprzeciw postulatom zgłaszanym przez potencjalnych pracodawców 

wymagających umiejętności współdziałania od kandydatów do pracy. 

 Zwiększenie liczby godzin analizy matematycznej dla I roku poprzez wprowadzenie 

dodatkowych zajęć w pracowni komputerowej w wymiarze 60 godzin na rok. 

 Spotkania z pracodawcami w budynku naszego Wydziału mające na celu zapoznanie 

studentów z realiami pracy, wymaganiami, możliwościami awansu itp. (w zeszłym 

roku: Alior Bank i Urząd Statystyczny). 



 Zorganizowanie cyklu pięciu wykładów i warsztatów Sabre Academy, w ramach 

których studenci mogli poznać aspekty pracy w dużej firmie informatycznej oraz 

porozmawiać z praktykami. Same warsztaty odbyły się w siedzibie firmy Sabre.  

 Od 23 października do 27 listopada odbyły się na Wydziale Matematyki i Informatyki 

warsztaty „Matematyk w banku”. Był to cykl pięciu spotkań na temat zastosowania 

matematyki w bankowości, prowadzonych przez specjalistów z Alior Banku. Wzięło 

w nich udział 80 studentów. W ramach warsztatów odbyły się także zajęcia 

w pracowniach komputerowych. 

Działania planowane: 

 Zorganizowanie przez Wydział Matematyki i Informatyki staży dla studentów 

w wybranych firmach/instytucjach. 

 W semestrze letnim przewidziane są podobne warsztaty prowadzone przez 

specjalistów z Urzędu Statystycznego. 

 

 

12. Inne uwagi. 

 


