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1. Skład zespołu do spraw jakości kształcenia na kierunku.
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 Dr Tomasz Kapela

 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. Tabela poniżej zawiera informację o liczbie studentów  na kierunku

Matematyka Komputerowa w roku akademickim 2014/2015 w rozbiciu na poszczególne lata i rodzaj studiów.

Rodzaj studiów Liczba studentów
1 rok studiów I stopnia 35
2 rok studiów I stopnia 10
3 rok studiów I stopnia 11
1 rok studiów II stopnia 10
2 rok studiów II stopnia 8
Razem 74

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

Matematyka obliczeniowa to intensywnie rozwijająca się na świecie dyscyplina, która, w dużym uproszczeniu,

stawia sobie za cel rozwiązywanie problemów matematycznych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi

informatycznych.  Absolwent  kierunku  Matematyka  Komputerowa  powinien  posiąść  wiedzę  i umiejętności

niezbędne do zrozumienia problemów zapisanych w języku matematycznym oraz potrafić dobrać i zastosować

(lub przygotować  samodzielnie)  narzędzia  informatyczne,  które  pozwolą  problem rozwiązać.  Jest  to  istotna

różnica w stosunku do klasycznych studiów matematycznych zorientowanych na rozwiązywanie problemów

w sposób analityczny, na ogół poprzez formalne rozumowania i dowodzenie twierdzeń.

Podstawowe zalety: 

 Program  studiów  Matematyka  Komputerowa  obejmuje  kursy,  które  z  jednej  strony  umożliwiają

zapoznanie  się  z  najważniejszymi  narzędziami  matematycznymi  stosowanymi  przy  rozwiązywaniu

praktycznych  problemów  obliczeniowych,  a z drugiej  dostarcza  niezbędnej  wiedzy  informatycznej

pozwalającej  na  tworzenie  własnego  oprogramowania  oraz  efektywne  wykorzystanie  istniejących

pakietów numerycznych. 



 Pewna  grupa  kursów  matematycznych  na  kierunku  Matematyka  Komputerowa  jest  realizowana

w formie  konwersatorium-ćwiczenia-laboratorium.  Rozszerzenie  takich  kursów,  jak  Analiza

Matematyczna, Elementy Logiki i Teorii Mnogości o zajęcia laboratoryjne w pracowni komputerowej

daje szansę na poszerzenie wiedzy oraz wyrobienie sobie głębokich intuicji dotyczących omawianych

treści.

 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  rozwiązywanie  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.  Z  punktu  widzenia

opisanego wyżej profilu absolwenta nie jest to szczególnie wielką wadą.

 Lista kursów fakultatywnych dedykowanych dla studentów kierunku Matematyka Komputerowa jest

bardzo  krótka.  Związane  jest  to  przede  wszystkim  z  wąską  kadrą  specjalistów  w  tej  dziedzinie

zatrudnioną  na  Wydziale  Matematyki  i  Informatyki,  która  jest  dodatkowo  zaangażowana

w prowadzenie kierunku Informatyka.

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

(z komentarzem dotyczącym wprowadzania lub nie).

1. W roku 2014/15 studia I stopnia na kierunku Matematyka Komputerowa ukończyli pierwsi studenci.

Wymagało to określenia zasad i  zorganizowania egzaminu licencjackiego (szczegóły w punkcie 5).

W jego trakcie studenci odpowiadali ustnie na pytania z wylosowanego zestawu pytań. Zestawy pytań

były tworzone na podstawie zestawu zagadnień, które wcześniej opublikowano na stronie internetowej

Instytutu  Informatyki  i  Matematyki  Komputerowej.  Komisja  przeprowadzająca  egzamin  zgłosiła

następujące uwagi:

• Część  zagadnień  była  sformułowana  zbyt  ogólnie,  podczas  gdy  niektóre  były  zbyt

szczegółowe,

• Trudność niektórych zestawów pytań różniła się znacząco od pozostałych. 

Studenci zgłosili uwagi, że część zagadnień z równań różniczkowych zwyczajnych obowiązujących do

egzaminu nie była realizowana na kursie, w którym uczestniczyli. Pomyłka ta była spowodowana tym,

że pytania egzaminacyjne były układane w oparciu o obecny syllabus kursu. Obecnie uczęszczają oni

na kurs RRZ prowadzony w Instytucie Matematyki, natomiast absolwenci studiów I stopnia kierunku

Matematyka  Komputerowa  rozpoczynający  studia  w  roku  2012  uczestniczyli  w  kursie  RRZ  dla

studentów informatyki, który był realizowany w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej.  



Zalecenia:

Przegląd listy pytań do egzaminu licencjackiego oraz wyrównanie trudności poszczególnych zestawów

pytań wykorzystywanych podczas egzaminu dyplomowego. 

 

2. Po raz pierwszy studenci III roku byli zobligowani do napisania pracy licencjackiej. Odbywało się to 

w ramach seminarium w semestrze letnim. 

Studenci zgłosili następujące uwagi:

• Wybór tematów prac licencjackich trwał kilka tygodni, co znacznie skróciło czas dostępny na

pisanie pracy. Skutkowało to tym, że część studentów nie zdążyła złożyć pracy w czerwcu

i podchodziła do egzaminu dyplomowego dopiero w terminie wrześniowym.   

• Praca licencjacka jest dla wielu studentów pierwszą większą pracą pisemną. Postulowali oni

aby  w  ramach  seminarium  odbyły  się  zajęcia  z  poprawnego  redagowania  dokumentów

obejmujące w szczególności: system LaTeX,  układ tekstu, poprawne cytowanie materiałów

źródłowych,  styl używany w pracach naukowych). 

• Informacja  zwrotna  od  opiekunów  prac  dyplomowych  dotycząca  popełnionych  błędów

edytorskich  czy  merytorycznych  była  często  niewystarczająca.  Większa  ilość  informacji

zwrotnych mogłoby podnieść poziom prac dyplomowych.   

Idąc naprzeciw tym problemom dwa lata temu zmodyfikowano plan studiów, zwiększając liczbę godzin

seminarium licencjackiego z 30 do 60. Zmiana ta niestety będzie miała skutek dopiero dla studentów 

rozpoczynających studia w roku 2014/15. 

Zalecenia:

• prowadzący seminaria licencjackie powinni ogłosić proponowaną tematykę prac już na 

pierwszym spotkaniu,

• zintensyfikowanie informacji zwrotnych od opiekunów prac licencjackich,

• opracowanie nowego sylabusa seminarium licencjackiego obejmującego tematykę poprawnego

redagowania prac dyplomowych.

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

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w dniu 25 czerwca 2015 r. po uprzednim zaaprobowaniu przez

Wydziałową  Komisję  Dydaktyczną  uchwaliła  poniższe  zmiany  w programie  studiów kierunku  Matematyka

Komputerowa.  Większość  z  tych  zmian  była  postulowana  w  okresowym  raporcie  z  przeglądu  programu

kształcenia i oceny jego efektów za rok 2013/14.

Wprowadzono następujące zmiany do programu studiów I stopnia

a) W  semestrze  IV  wprowadzono  przedmiot  humanistyczny  lub  społeczny  do  wyboru.  Studenci

Matematyki  Komputerowej  mogą  wybierać  wśród  przedmiotów  takich  jak  filozofia,  psychologia,

ekonomia oferowanych dla innych kierunków na Wydziale Matematyki i Informatyki. Celem zmiany

jest wprowadzenie do programu studiów przedmiotu z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych

wymaganych na studiach I stopnia.

b) Usunięcie  seminarium  z  planu  semestru  V.   Na  studiach  licencjackich  na  Wydziale  Matematyki

i Informatyki  tylko  kierunek  Matematyka  Komputerowa  miał  w  programie  studiów  seminarium.



Znajdujące się w ofercie Wydziału seminaria są skierowane do studentów studiów  II i  III stopnia.

Znacznie utrudniało to studentom uczestniczenie w tych zajęciach i ich zaliczenie. Celem zmiany było

ujednolicenie w tej kwestii programów I stopnia. 

c) Przesunięcie inżynierii oprogramowania z semestru IV na semestr VI.

d) Przesunięcie 60 godzin i 6 pkt ECTS pomiędzy blokami przedmiotów fakultatywnych z semestru VI na

semestr V.

Celem zmian nr c) i d) jest zrównoważenie liczby godzin i punktów ECTS w semestrach IV, V i VI.

W efekcie zmian łączna liczba godzin zwiększyła się o 30 godzin a liczba punktów ECTS wzrosła o 2. 

 

We wrześniu 2014 zostały przygotowane i opublikowane listy przedmiotów specjalistycznych   na kierunku

Matematyka  Komputerowa  z  podziałem na  przedmioty  matematyczne  oraz  informatyczne.   Lista  ta  będzie

aktualizowana w miarę wzbogacania oferty dydaktycznej Wydziału Matematyki i Informatyki. 

Uchwałą Rady Wydziału z dnia 18 grudnia 2014 roku zostały przyjęte nowe zasady przeprowadzania egzaminu

dyplomowego na studiach II stopnia.  Zmieniły one sposób obliczania końcowego wyniku  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.

1) W ramach kursu Algebra liniowa z geometrią nie zostały zrealizowane zagadnienia potrzebne później

na  kursie  Równań  Różniczkowych  Zwyczajnych.  Chodzi  konkretnie  o  postać  Jordana  macierzy.

Powodem tych braków było to, że studenci kierunku Matematyka Komputerowa uczęszczali na kurs

algebry  dedykowany dla kierunku informatyka.  Zaleca  się monitorowanie  realizacji  sylabusa  przez

prowadzących kurs.  Docelowo organizacja  dedykowanego kursu Algebry  z  geometrią  dla  kierunku

Matematyka Komputerowa.

2) 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.  Ponownie zaleca  się  zachęcenie  pracowników do zgłaszania  kursów fakultatywnych

dedykowanych dla kierunku Matematyka Komputerowa.

3) Studenci  kierunku Matematyka Komputerowa zwracają  przede  wszystkim uwagę na bardzo  dobrze

zorganizowane  kursy  Analiza  Matematyczna  oraz  Elementy  Logiki  i  Teorii  Mnogości.  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



 Prowadzący  te  kursy  zwrócili  uwagę  na  fakt,  że  organizacja  egzaminów w formie  3  midtermów,

z których tylko dwa z najlepszym wynikiem brane są pod uwagę do końcowej oceny studenta, może

spowodować,  że  część  studentów  może  zrezygnować  z przygotowania  się  do  jednego  z  nich.

W konsekwencji,  część zakładanych efektów kształcenia może nie być osiągnięta i  nie  zostanie to

zweryfikowane.  Pytania  egzaminacyjne  sprawdzały  umiejętność  praktycznego  zastosowania

podstawowych pojęć i twierdzeń w typowych problemach oraz obejmowały całość zakresu materiału

zaprezentowanego w sylabusach tego kursu.

4) Studenci  bardzo  pozytywnie  ocenili  kurs  Równań  Różniczkowych  Zwyczajnych prowadzony

w Instytucie  Matematyki.  Kurs  ten  jest  zorientowany  bardziej  na  jakościową  teorię  równań

różniczkowych w odróżnieniu od kursu dedykowanego dla studentów kierunku informatyka, w którym

nacisk położony jest na różne techniki analitycznego rozwiązywania zadań. Podejście teoriojakośćiowe

do równań  różniczkowych  zwyczajnych  pozwala  na  wyrobienie  głębszych geometrycznych  intuicji

związanych z tą tematyką. Kurs jeszcze  bardziej  zyskałby na jakości,  gdyby został  on rozszerzony

o elementy modelowania zjawisk i ich symulacje w dostępnych narzędziach, takich jak MATLAB czy

Mathematica.  W tym momencie  nie  ma wielkiej  potrzeby  organizacji  oddzielnego  kursu  RRZ dla

kierunku Matematyka Komputerowa, niemniej temat ten powinien być na bieżąco monitorowany.

5) Kurs Równań Różniczkowych Cząstkowych nie spotkał się z pozytywnym odbiorem. Podstawowym

zastrzeżeniem było to, że kurs ten jest orientowany na różne techniki  analitycznego rozwiązywania

różnych klas równań. Komisja sugeruje wprowadzenie do kursu elementów jakościowej teorii równań

cząstkowych  wspartych  symulacjami  i  analizą  numeryczną  (z  użyciem  gotowych  pakietów).

Zdecydowanie  podniosłoby  to  jakość  tego  kursu.  W miarę  możliwości  kadrowych  wskazane  jest

przygotowanie dedykowanego kursu RRC realizowanego częściowo w laboratoriach komputerowych.

6) Studenci kierunku Matematyka Komputerowa zdecydowanie sugerują zorganizowanie dedykowanego

dla  ich  kierunku  kursu  Algebra  Liniowa,  na  którym  często  przedstawiano  by  odniesienia  do

informatyki  i  obszary  zastosowań  algebry  liniowej  w  informatyce.  Obecnie  studenci  kierunku

Matematyka  Komputerowa  uczęszczają  na  kurs  dedykowany  dla  kierunku  Informatyka.

W szczególności w edycji kursu 2013/2014 nie zostały zrealizowane niektóre treści programowe ujęte

w sylabusie przedmiotu. 

7) Nadal  pozytywnym odbiorem  cieszy  się  kurs  Metody  Numeryczne.  Studenci  zwrócili  uwagę,  że

wykład był prowadzony przez osobę mającą duże doświadczenie praktyczne w wykładanej dziedzinie.

Zadania  programistyczne  pozwalały  na  zdobycie  praktycznych  umiejętności  realizacji  algorytmów

numerycznych omawianych dokładnie na wykładach i ćwiczeniach. 

8) Kurs  Rachunek  Prawdopodobieństwa  i Statystyka  jest  realizowany  wspólnie  ze  studentami

informatyki.  Studenci  zwrócili  uwagę  na  fakt,  że  nacisk  położony  jest  na  prawdopodobieństwo

dyskretne,  a  zupełnie  pominięto  temat  przestrzeni  probabilistycznej  jako  przestrzeni  z  miarą



unormowaną.  Pomimo  to  doceniony  został  sposób  prowadzenia  wykładu:  prowadzący  dokładnie

i w przystępny sposób tłumaczył  wszystkie zagadnienia  i  zawsze  był gotowy udzielić  dodatkowych

wyjaśnień. Ćwiczenia spotkały z mniej entuzjastycznym odbiorem. Głównym zastrzeżeniem był sposób

wprowadzenia narzędzi informatycznych przydatnych w analizie danych. Kilka laboratoriów z użyciem

środowiska R z jednej strony nie pozwoliło zapoznać się z możliwościami tego języka, a z drugiej

odebrało  czas  potrzebny  na  przećwiczenie  zadań  rozwiązywanych  tradycyjnymi  metodami.

Rozwiązaniem  może  być  zorganizowanie  dedykowanego  kursu  RPiS  w  formie  konwersatorium-

ćwiczenia-laboratorium, w którym laboratoria w pełni będą poświęcone na poznanie informatycznych

narzędzi analizy danych. 

Studenci też wielokrotnie podkreślali, jak ważnym elementem zajęć są laboratoria komputerowe, które znacznie

pomagają  rozwijać  intuicje  oraz  uczą  korzystać  z  narzędzi,  które  z  dużym  prawdopodobieństwem

wykorzystywane będą przez nich w przyszłości.

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 absolwentami kierunku Matematyka Komputerowa, co było widoczne

podczas naboru stażystów przeprowadzonego w ramach projektu „Zwiększanie liczby absolwentów matematyki

UJ  i  ich  kompetencji”  w Instytucie  Matematyki  UJ  w latach  2013-2015.  Studentami  kierunku Matematyka

Komputerowa zainteresowane były głównie następujące firmy: Natek Poland Sp. z .o.o., Agencja Konsultingowa

Sedlak&Sedlak, firma ABB. Pierwsi absolwenci studiów I stopnia bardzo szybko znaleźli zatrudnienie, głównie

w branży IT. 

Studenci zgłosili zapotrzebowanie na opracowanie długofalowego programu współpracy z firmami oferującymi

praktyki  studenckie.  Obecnie  program  wsparcia  poszukiwania  praktyk  właściwie  nie  istnieje,  co  zmusza

studentów do samodzielnego starania się o staże w firmach. 

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

Pomimo dużego zainteresowania oraz wolnych miejsc studenci kierunku Matematyka Komputerowa nie mogli

uczestniczyć  w  zajęciach  w  ramach  szeroko  reklamowanego  programu  PELIKAN.  Przyczyny  były  czysto

formalne – w zajęciach mogli uczestniczyć jedynie studenci kierunku informatyka, chociaż studenci kierunku

Matematyka  Komputerowa  mają  przygotowanie  informatyczne  w  zupełności  wystarczające  do  pełnego

uczestnictwa w tych zajęciach.

Tylko niewielka część kursów na kierunku Matematyka Komputerowa to kursy dedykowane dla tego kierunku.

Obecnie są to:

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

 Topologia Obliczeniowa



 Algebra Obliczeniowa

 Analiza Numeryczna

 Elementy Logiki i Teorii Mnogości

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 z Geometrią 1 i 2

 Wstęp do Matematyki Dyskretnej

 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 i Matematyki

Komputerowej,  Instytutu  Matematyki,  Jagiellońskiego  Centrum  Językowego  oraz  Studium  Wychowania

Fizycznego.  Harmonogramy w tych jednostkach  są opracowywane niezależnie  przez  co często dochodzi  do

kolizji terminów.  Konieczne jest opracowanie metod synchronizowania harmonogramów. 

Wskazano  też  na  potrzebę  określenia  szczegółowych  zasad  oraz  zacieśnienia  współpracy  pomiędzy

kierownikiem  studiów  na  kierunku  Matematyka  Komputerowa  a  dyrektorem  dydaktycznym  w  Instytucie

Informatyki i Matematyki Komputerowej. Wiele decyzji podejmowanych przez dyrekcję IIiMK ma też skutki

dla  studentów MK (harmonogram  i  obsada  zajęć,  terminarz).  Z  drugiej  strony  część  działań  powinna  być

wspólna (jak chociażby programy staży studenckich)  tak aby nie powielać pracy. 

Prowadzący kursy, które wykorzystują program Mathematica, zwracali uwagę na słabą znajomość podstaw tego

programu przez studentów, co utrudniało realizację zamierzonych efektów kształcenia.  Od roku akademickiego

2015/2016 został zorganizowany dedykowany kurs Programowanie 1 i Programowanie 2, w ramach którego

wybrane  paradygmaty  programowania,  takie  jak  programowanie  skryptowe  i  funkcyjne  będą  ilustrowane

również w środowisku Mathematica.

Obecny system przygotowania i prowadzenia zajęć nie wymusza na prowadzących realizacji określonych dla

danego kursu efektów kształcenia zawartych w programie studiów dla kierunku Matematyka Komputerowa.

Prowadzący kurs ma dużą swobodę w doborze wykładanych treści, w szczególności sam przygotowuje sylabus

kursu. Wydaje się konieczne utworzenie organu odpowiedzialnego za przygotowywanie i zatwierdzanie zmian w

sylabusach wszystkich kursów dla danego kierunku studiów. 

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

Działania podjęte:



 Pracownicy  Katedry  Matematyki  Obliczeniowej,  opiekujący  się  kierunkiem  Matematyka

Komputerowa,  nawiązali  szeroką  współpracę  z  I  LO w Krakowie.  Od  roku  szkolnego  2015/2016

utworzono klasę o profilu Matematyka Komputerowa.  Uczniowie tej klasy mają rozszerzony program

matematyki  i  informatyki.  Zajęcia  odbywają  się  w  salach  i  pracowniach  Wydziału  Matematyki

i Informatyki.

 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.

12. Inne uwagi.


