
1 
 

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: 2014/2015 

 

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: 50 

  Stopień I, Rok 2: 33 

  Stopień I, Rok 3: 27 

 

  Stopień II, Rok 1: 22 

  Stopień II, Rok 2: 10 

 

  Kierunek Informatyka, specjalność Informatyka Analityczna 

  Stopień I, Rok 2: 1 

  Stopień I, Rok 3: 6 

  Stopień II, Rok 2: 1 

 

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 I stopnia na kierunku 

Informatyka Analityczna. Spośród 50 studentów, którzy podjęli te studia w roku 2014, 18 osób (36%) 

miało maksymalny wynik rekrutacji, czyli 100 punktów. Minimalny próg przyjęcia wynosił 76 pkt., 

natomiast średni wynik kwalifikacji wynosił 91,8 pkt. Z kolei w roku 2013, 15 osób spośród 54 

studentów rozpoczynających studia (27,7%) miało maksymalny wynik kwalifikacji równy 100 pkt. 

Minimalny próg przyjęcia wynosił 70 pkt., a średni wynik wynosił 90 pkt. Wysoki poziom studentów 



2 
 

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 zagadnienia programistyczne i przygotowywanie projektów informatycznych. 

W planie 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 4 semestralne moduły 

obowiązkowe, pozostałe moduły stanowią 11 wybranych semestralnych przedmiotów fakultatywnych, 

8 semestrów wybranych seminariów oraz przygotowanie pracy dyplomowej. Taki plan studiów 

umożliwia studentom rozwój zgodny z ich specyficznymi zainteresowaniami. Niezależnie od wyboru 

ścieżki rozwoju, absolwent studiów II stopnia jest ekspertem z algorytmiki i programowania. Jest on 

dobrze przygotowany do rozwiązywania trudnych problemów algorytmiczno-programistycznych oraz 

projektowania, realizacji i weryfikacji dużych projektów informatycznych. Ma kwalifikacje w pełni 

wystarczające do prowadzenia badań naukowych w zakresie informatyki i kontynuacji kształcenia na 

poziomie doktorskim. 

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.  

Obiektywną ocenę programów kształcenia i ich realizacji stanowią sukcesy studentów w konkursach 

informatycznych (patrz pkt 12) 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. 

 

Od roku akademickiego 2014/15, po przeanalizowaniu ankiet przeprowadzonych wcześniej wśród 

studentów kierunku, zostały dokonane zmiany w programie studiów I stopnia. W szczególności, 

przedmiot Programowanie odbywający się wcześniej w 2 semestrze 1 roku w wymiarze 60 godzin 

wykładów i 60 godzin ćwiczeń został zmieniony na przedmiot Programowanie obiektowe w wymiarze 

45 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń. Kontynuacją tego przedmiotu są nowe kursy prowadzone 

na 2 roku: Język programowania C++, Język programowania Java, Język programowania C#, Język 

programowania Python,  każdy w wymiarze 30 godzin. Studenci 2 roku zostali zobligowani do 
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wybrania co najmniej dwóch spośród czterech wymienionych wyżej przedmiotów. Przed dokonaną 

zmianą studenci wielokrotnie zgłaszali potrzebę modyfikacji przedmiotu Programowanie, który był 

prowadzony w bardzo intensywnym trybie, co uniemożliwiało dużej liczbie studentów dogłębne 

przećwiczenie i utrwalenie omawianych technik programistycznych. W ankiecie studenckiej 

przeprowadzonej za pomocą systemu USOS jak i przez komisję ds. jakości kształcenia studenci nie 

zgłaszali negatywnych uwag dotyczących nowego przedmiotu Programowanie obiektowe. Jest jednak 

zbyt wcześnie, aby rzetelnie ocenić wprowadzoną zmianę. 

Od roku akademickiego 2014/15, zostały też dokonane zmiany w programie studiów II stopnia. W 

odpowiedzi na zapotrzebowanie studentów na przedmioty techniczne do oferty studiów został 

wprowadzony obowiązkowy przedmiot Programowanie wielowątkowe. Niestety, już wiosną 2015 

roku program został kolejny raz zmieniony i powyższy przedmiot został usunięty z programu studiów. 

Powodem tej niekorzystnej dla studentów decyzji były problemy ze znalezieniem kompetentnej osoby 

będącej w stanie dobrze poprowadzić wspominany kurs. Osoba, która wcześniej podjęła się 

przygotować i poprowadzić kurs Programowanie Wielowątkowe  niestety nagle zrezygnowała ze 

współpracy z Zespołem Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej. 

Druga zmiana w programie studiów II stopnia dotyczyła przedmiotu Projekt programistyczny. We 

wcześniejszym programie przedmiot ten był obowiązkowy dla studentów 2 roku studiów, w nowym 

jest on przedmiotem fakultatywnym. Umożliwi to realizację tego przedmiotu w cyklu co dwa lata, 

zamiast co roku. Powodem zmian była propozycja realizacji przedmiotu Projekt programistyczny przy 

współpracy z firmami informatycznymi. Współpracę taką łatwiej zorganizować co dwa lata dla 

większej liczby studentów, niż co roku dla mniejszej. W roku 2014/2015 nie odbyła się żadna edycja 

wspomnianego przedmiotu. Natomiast w roku 2015/16 ruszył kurs Project FB Open Academy 

prowadzony we współpracy z firmą Facebook, polegający na włączeniu się studentów w prace nad 

ciekawym opensource'owym projektem pod opieką doświadczonych programistów z firmy Facebook. 

W ankietach studenckich i poprzednich raportach sygnalizowany był problem małej liczby 

przedmiotów fakultatywnych oferowanych studentom II stopnia. W celu rozszerzenia tej oferty w roku 

2014/15 uruchomionych zostało pięć nowych kursów fakultatywnych: Geometria dyskretna, 

Algorytmika Problemów Trudnych, Algorytmy Numeryczne, Kompilatory i Teoria Aproksymacji. Trzy 

pierwsze kursy oferowane były także studentom stopnia I. Powyższe kursy spotkały się z 

zainteresowaniem studentów i będa oferowane w kolejnych latach. Wyjątkiem jest przedmiot Teoria 

Aproksymacji, który ostatecznie nie został ostatecznie uruchomiony ze względu na zbyt małą liczbę 

chętnych. Dodatkowo, ofertę w roku 2015/16 wzbogacają 2 dodatkowe nowe kursy fakultatywne dla 

studentów I stopnia: Sztuczna Inteligencja oraz Złożoność i algebra ogólna oraz 2 nowe kursy dla 

studentów II stopnia: Optymalizacja dyskretna i Kryptologia. Dodatkowo dla studentów II stopnia 

realizowany jest wspomniany wcześniej kurs Project FB Open Academy. 

 

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. Jednych i drugich zachęcano do zgłaszania sugestii 

przez email. Najczęściej powtarzające się zgłoszenia dotyczyły zmian w rozmieszczeniu przedmiotów 
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w planie studiów, a także rozwinięcia niektórych kursów. Jedna z kwestii dotyczyła małego wyboru 

przedmiotów fakultatywnych na studiach magisterskich, a także nagłych zmian w tej ofercie.  Znaczne 

zwiększenie liczby przedmiotów fakultatywnych jest niestety niemożliwe ze względu na ograniczoną 

liczbę osób prowadzących zajęcia. Aby oferta ta była różnorodna, większość kursów fakultatywnych 

prowadzonych na studiach magisterskich odbywa się w trybie co dwa lata. Dodatkowo, w odpowiedzi 

na potrzeby studentów uruchamiane są nowe kursy. Wiąże się to jednak z nieuruchamianiem 

niektórych wcześniej prowadzonych kursów. Temat ten został omówiony szerzej w punkcie 

3.  Będziemy się starać, aby informacje o ofercie przedmiotów fakultatywnych na dany i kolejny rok 

były znane z odpowiednim wyprzedzeniem, co umożliwi studentom wybranie przedmiotów, które 

planują realizować. Niestety jednak, zmieniająca się sytuacja kadrowa (np. urlop naukowy, urlop 

zdrowotny, rezygnacja z pracy) wymusza zmiany w planowanej na kolejny rok ofercie  przedmiotów 

fakultatywnych.  

Kolejnym tematem poruszanym w ankietach studenckich był zbyt późny czas rozpoczęcia kursu 

Programowanie Funkcyjne. Obecnie jest on prowadzony na studiach II stopnia jako przedmiot 

fakultatywny. Po przedyskutowaniu tematu wśród pracowników Zespołu Katedr, Komisja ds. jakości 

kształcenia sugeruje uczynienie wspomnianego przedmiotu kursem obowiązkowym na 1 roku studiów 

II stopnia oraz wprowadzenie do oferty kursów fakultatywnych na studiach I stopnia 30-godzinowego 

przedmiotu Język programowania Haskell. Zmiany te zostaną wprowadzone o ile pozwolą na to 

godzinowe ograniczenia kadry dydaktycznej. 

W niektórych ankietach przysłanych przez studentów i pracowników pojawiły się także propozycje 

wprowadzenia konkretnych przedmiotów, ale w naszym odczuciu albo prowadzone już są przedmioty 

analogiczne, albo przedmioty sugerowane nie mogą być wprowadzone ze względu na brak 

specjalistów w danej dziedzinie. 

Ponadto niektórzy studenci wskazywali na zbyt wolne tempo realizacji programu na 1 roku studiów 

licencjackich. Odczucie to może być mocno subiektywne, a ponadto realizacja materiału musi być 

dopasowana do średniej grupy. Część z studentów 1 roku rezygnuje ze studiów na kierunku 

Informatyka Analityczna lub nie zalicza 1 roku właśnie ze względu na zbyt duże tempo realizacji 

programu. W miarę możliwości prowadzący będą indywidualizować podejście do studentów. 

Ważnym tematem pojawiającym się w ankiecie przeprowadzonej wśród studentów był egzamin 

dyplomowy na studiach I stopnia. Studenci wskazywali na problem braku związku niektórych pytań 

pojawiających się na egzaminie licencjackim z realizowanym programem. Niespójność ta wynika 

prawdopodobnie ze zmian w planach studiów na przestrzeni ostatnich kilku lat oraz zmian osób 

prowadzących niektóre przedmioty, przy równoczesnym braku zmian na liście zagadnień 

obowiązujących do tego egzaminu. Rozwiązaniem tego problemu będzie aktualizacja repozytorium 

pytań. Każdy prowadzący przedmiot obowiązkowy będzie odpowiedzialny za bazę pytań do 

prowadzonego przez siebie przedmiotu. Dzięki stosowaniu przez prowadzących uspójnionych, 

wersjonowanych repozytoriów dla poszczególnych kursów, możliwe będzie łatwe zebranie zagadnień 

obowiązujących studentów z poszczególnych roczników, nawet w przypadku zachodzących 

w międzyczasie zmian w zakresie materiału poszczególnych kursów. 

Studenci II stopnia w przeprowadzonej ankiecie zwracali także uwagę na obecność przedmiotów 

obowiązkowych w każdym semestrze studiów, co utrudnia lub nawet uniemożliwia wyjazd 

zagraniczny na staż na cały semestr. Równomierny rozkład przedmiotów obowiązkowych w planie 
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studiów II stopnia wynika z potrzeby równomiernego rozkładu przedmiotów fakultatywnych w tym 

planie. Konieczność ta wynika z faktu, iż wiekszość przedmiotów fakultatywnych na studiach II 

stopnia prowadzona jest w trybie co dwa lata. Równocześnie, w naszym odczuciu wyjazd na 

semestralny staż jest możliwy podczas 3 semestru studiów (co można połączyć z 3-miesięcznymi 

wakacjami po 2 semestrze). Obowiązkowy kurs tego semestru (Filozofia) student może zrealizować 

dodatkowo na 1 roku. Komisja ds. jakości kształcenia sugeruje takie ułożenie harmonogramu zajęć 

w  przyszłych latach, aby umożliwić studentom powyższe rozwiązanie. Alternatywnym rozwiązaniem 

jest także przyznanie studentowi indywidualnego toku studiów, w którym możliwa jest zmiana 

kolejności realizowanych przedmiotów obowiązkowych. 

Kolejną kwestią podjętą w ankietach był brak możliwości wyboru na studiach magisterskich 

przedmiotu humanizującego i konieczność uczęszczania na przedmiot Filozofia. Uważamy jednak, że 

przedmiot ten jest rozwijający i stanowi w pewnym sensie kanon wykształcenia na Uniwersytecie. 

Ponadto, w ofercie studiów licencjackich znajduje się możliwość wyboru innego humanizującego 

przedmiotu. 

Inne szczegółowe uwagi dotyczące konkretnych przedmiotów zostały przekazane konkretnym 

prowadzącym z zachowaniem anonimowości autorów komentarzy.  

Ostatnie zagadnienie poruszane w ankietach dotyczyło merytorycznej zawartości programu studiów 

w stosunku do rynku pracy. Większość studentów uznała, że studia rozwijają umiejętności 

abstrakcyjnego myślenia, co z pewnością przydaje się w pracy w firmie. Równocześnie studenci 

zaznaczyli, że praktycznych umiejętności zazwyczaj nabywa się już pracując. Jedyne uwagi krytyczne 

dotyczyły przedmiotu Inżynieria Oprogramowania. Zagadnienia związane z tym przedmiotem będą 

bardzo istotne w przyszłej pracy zawodowej. Obecnie kurs ten jest prowadzony przez pracowników 

Zespołu Katedr, mających stosunkowo niewielkie doświadczenie w pracy z dużymi projektami 

informatycznymi. Równocześnie dla jakości tego kursu właśnie takie doświadczenie ma kluczowe 

znaczenie. W odpowiedzi na ten problem proponujemy, aby przedmiot Inżynieria Oprogramowania 

był prowadzony przez pracowników jednej z dużych firm krakowskich branży IT. Komisja ds. jakości 

kształcenia podjęła działania mające na celu realizację tej propozycji. 

Poza wymienionymi wyżej uwagami krytycznymi, w ankietach  pojawiło się wiele komentarzy 

pozytywnych. Studenci wypowiadali się z aprobatą o konkretnych przedmiotach i sposobie ich 

prowadzenia. Docenili oni atmosferę panującą na zajęciach oraz to, że prowadzący zajęcia poświęcają 

ich uczestnikom wiele uwagi. Ponadto wysoko zostało ocenione zindywidualizowane podejście do 

studentów. 

 

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

 

Wiosną 2015 roku zostały uchwalone zmiany w planach studiów zarówno I jak i II stopnia 

obowiązujące od rocznika 2015/16. Zmiany te były konsekwencją Rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na 

określonym kierunku i poziomie kształcenia. Rozporządzenie to narzuca na każdego studenta wymóg 

realizacji zajęć z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych oraz uzyskania w ten sposób co 

najmniej 5 punktów ECTS. 
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W planie studiów I stopnia, na 5 semestrze znalazł się wymóg realizacji dowolnego przedmiotu z 

zakresu psychologii lub ekonomii, w wymiarze 60 godzin (i 5 pkt. ECTS). Odpowiednio zmniejszona 

została o 1 liczba wymaganych kierunkowych przedmiotów fakultatywnych. 

Równocześnie zmieniona została liczba punktów ECTS z języka obcego, aby była ona taka sama dla 

wszystkich kierunków Wydziału Matematyki i Informatyki. Wynosiła ona łącznie w całym toku 

studiów 10 pkt. ECTS i została zmniejszona do 8 pkt. 

W planie studiów II stopnia, na 3 semestrze znalazł się przedmiot Filozofia, realizowany w wymiarze 

60 godzin (i 5 pkt. ECTS). Równocześnie usunięty został przedmiot Programowanie wielowątkowe, 

o czym była mowa w punkcie 3. 

 

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

 

Ogólna ocena 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 tablicowe prowadzone na 1 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. 

Jednakże powołanie dodatkowych grup jest często niemożliwe ze względu na zbyt małą kadrę 

dydaktyczną. 

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. Kształci to u studentów umiejętność twórczego 

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

studentów Informatyki Analitycznej i pracowników Zespołu Kateder. 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 uzyskania lepszych efektów kształcenia wiele modułów wykorzystuje system automatycznej 

weryfikacji programów Satori. Program niezaakceptowany przez system, student musi przeanalizować 
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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 zwrócenie 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 zadań  mogą prosić prowadzącego o pomoc za 

pomocą korespondencji mailowej albo poprzez forum internetowe. W ankietach studenckich 

zauważana jest duża liczba pozytywnych komentarzy dotyczących gotowości niesienia pomocy przez 

prowadzących. 

Jednym z kryteriów oceny jakości prowadzonych zajęć są oceny uzyskiwane przez studentów na 

egzaminach licencjackim oraz magisterskim kończących studia. Są one wysokie. Średnia ocen 

z egzaminu licencjackiego w roku 2014 wynosiła: 4,33, natomiast w roku 2015 wynosiła ona 4,6. 

Średnia ocen z egzaminu magisterskiego w roku 2014 wynosiła: 4,79, natomiast w roku 2015 

wynosiła ona 4,75. 

Ponadto kontynuujemy przenoszenie do repozytorium i doskonalenie przez poszczególnych 

prowadzących wszystkich wykorzystywanych przez nich materiałów dydaktycznych. Zaprojektowano 

system ich indeksowania i przeszukiwania, uwzględniający w szczególności warianty 

wykorzystywanych na różnych przedmiotach zadań programistycznych. Opracowywany jest również 

szczegółowy format opisu zadania i biblioteczka usprawniająca tworzenie generatorów 

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

poprawić ich jakość. 

 

7. Omówienie wyników ankiet studenckich 

 

Większość komentarzy w ankiecie studenckiej prowadzonej przez system USOS jest niezwykle 

pozytywnych. Najczęściej studenci byli zadowoleni ze zrealizowanych zajęć. Podkreślali oni m.in. 

wiedzę prowadzących, umiejętność jej przekazywania, entuzjastyczne podejście do zajęć, 

sympatyczny i otwarty stosunek do studentów oraz gotowość do niesienia pomocy. 

Pojawiały się także oceny krytyczne. Dotyczyły one najczęściej szczegółów związanych z organizacją 

i prowadzeniem poszczególnych zajęć, np. krótkich terminów zadań, rygorystycznych limitów 

pamięciowych i czasowych w zadaniach programistycznych, braku precyzji w treściach zadań, 

błędach w zadaniach lub materiałach z wykładów, sposobu oceniania, itp. Niedociągnięcia te 

w większości przypadków nie rzutowały na ogólną pozytywną ocenę jakości zajęć. Uwagi studentów 

zostały przekazane prowadzącym i - mamy nadzieję - zostaną wzięte pod uwagę w kolejnych edycjach 

przedmiotów. 

Krytyczną uwagą pojawiającą się w ankietach była też awaryjność systemu Satori. Z pewnością jest to 

duże utrudnienie dla studentów.  Pracownicy Zespołu Katedr dokładają starań by system Satori działał 

w sposób ciągły i bezawaryjny. Niestety nie zawsze jest to możliwe. 

 

Zbiorczy raport z ankiety studenckiej znajduje się w załączniku. 
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8. Tematy egzaminów pisemnych (załączniki) 

 

9. Analiza procesu kształcenia z punktu widzenia rynku pracy. 

 

W programie kierunku Informatyka Analityczna 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 oprogramowania, 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.  

 

W odnalezieniu się na rynku pracy pomoże studentom wprowadzony w przyszłym roku kurs języka 

programowania Haskell. Ponadto planowana jest także współpraca z dużą firmą IT przy prowadzeniu 

zajęć z kursu Inżynieria Programowania. Pracownik korporacji określi problemy z jakimi można się 

spotkać w pracy w zespole. 

 

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, 

a nawet całe przedmioty.  

 

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 z 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 2014/15 została 

rozbudowana oferta seminariów magisterskich, które mają umożliwiać dyskusje na tematy aktualnie 
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prowadzonych badań w kameralnych grupach. Dodatkowo w minionym roku odbyły się 

dwukrotnie  warsztaty algorytmiczne (o czym mowa w punkcie 11) 

Drugą istotną przeszkodą jest mała kadra dydaktyczna. Uniemożliwia to uruchomienie pożądanej 

liczby przedmiotów fakultatywnych (o czym była mowa w punkcie 4) albo dodatkowej liczby grup dla 

tych przedmiotów, by wszyscy chętni studenci mogli w oferowanych zajęciach brać udział. 

W niektórych przypadkach (np. na tablicowych zajęciach na 1 roku) grupy ćwiczeniowe liczą ponad 

15 osób, co utrudnia prowadzenie zajęć. 

 

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 uporządkowaniem banku zadań oraz 

modułem automatyzacji zamieszczania nowych zadań w systemie oraz ich wersjonownia. 

W ramach poprawienia 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. 

Repozytorium to jest sukcesywnie uzupełniane o nowe propozycje zadań i treści wykładów. 

 

Studenci Informatyki Analitycznej biorą liczny udział w różnych zawodach programistycznych, 

zarówno indywidualnych jak i zespołowych, uzyskując wysokie lokaty (patrz pkt 12). Dodatkowo, 

w ramach tzw. Jagiellońskiej Ligi Programistycznej, kadra dydaktyczna ZKiZIM przygotowuje 

regularnie 3-4 razy w roku lokalne zawody. Są one treningiem dla studentów przed poważniejszymi 

zawodami, a także służą wyłonieniu drużyn reprezentujących Wydział Matematyki i Informatyki na 

Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy Środkowo-Wschodniej i Mistrzostwach Świata 

w Programowaniu Zespołowym. 

Cenną inicjatywą podjętą w roku akademickim 2014/15 była organizacja warsztatów algorytmicznych 

dla studentów. Pierwsze ubiegłoroczne warsztaty (http://workshop.tcs.uj.edu.pl/algorithmic2014/) 

odbyły się 10-12 października 2014 roku i uczestniczyło w nich 24 studentów z kierunku Informatyka 

Analityczna. Warsztaty dotyczyły współczesnych trendów rozwoju informatyki teoretycznej. Wykłady 

i ćwiczenia prowadzone były przez zaproszonych gości, tj. Jarosława Byrka (Uniwersytet 

Wrocławski), Dariusza Kowalskiego (University of Liverpool, Wielka Brytania) i Ola Svenssona 

(École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Szwajcaria). Drugie warsztaty 

(http://workshop.tcs.uj.edu.pl/mszana2015/) odbyły się 4-7 marca 2015 roku i uczestniczyło w nich 14 

studentów. Ich celem było zaprezentowanie tematów badawczych, nad którymi aktualnie pracują 

pracownicy Zespołu Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej. Oprócz wysłuchania referatów 

uczestnicy warsztatów mieli możliwość wspólnego pracowania nad przedstawionymi podczas 

warsztatów otwartymi problemami badawczymi. Przeprowadzone warsztaty były bardzo cennymi 

inicjatywami pozwalającymi zainteresować studentów  (szczególnie II stopnia) pracą naukową. 

 

http://workshop.tcs.uj.edu.pl/algorithmic2014/
http://workshop.tcs.uj.edu.pl/mszana2015/
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W roku akademickim 2014/15, z inicjatywy prowadzącego zajęcia Programowanie obiektowe, 

ćwiczenia do tego przedmiotu były prowadzone w języku angielskim. Inicjatywa ta będzie 

kontynuowana w przyszłych latach. Studenci bardzo otwarcie przyjęli propozycję prowadzącego. 

Takie prowadzenie przedmiotu umożliwiło studentom poznanie angielskiego nazewnictwa 

dotyczącego tematyki programowania, a także praktykowanie wypowiadania się na tematy 

programistyczne w języku angielskim. Umiejętności te będą bardzo pomocne podczas przyszłego 

szukania pracy, w szczególności podczas rozmów kwalifikacyjnych, które nierzadko prowadzone są w 

języku angielskim. Równocześnie od roku 2013/14 obowiązkowy przedmiot dla studentów II stopnia 

Złożoność obliczeniowa również prowadzony jest w języku angielskim 

 

W roku akademickim 2014/15 zakończyli studia pierwsi absolwenci studiów I stopnia kierunku 

Informatyka Analityczna. Wiązało się to z koniecznością uchwalenia nowych zasad przeprowadzania 

egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia, co też zostało przeprowadzone. Przy tej okazji zostały 

także zrewidowane i poprawione zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach II 

stopnia. Po zakończeniu roku odbyło się spotkanie opiekunów i recenzentów prac licencjackich. 

Obecni na spotkaniu zwrócili uwagę, iż studenci 3 roku poświęcili swoim pracom niewystarczającą 

ilość uwagi. Część prac była bowiem niedopracowana, prawdopodobnie przygotowana w pośpiechu. 

U części studentów zauważalny był także niski poziom zaangażowania w przygotowywaną pracę. W 

rezultacie powstałe prace nie korespondują z wysokimi możliwościami i wiedzą absolwentów. 

Opiekunowie prac postanowili w roku 2015/16 poświęcić więcej uwagi studentom 3 roku studiów 

licencjackich i dopilnować, aby włożyli oni więcej wysiłku w przygotowanie pracy dyplomowej. 

Podczas roku akademickiego 2014/15 została przygotowana nowa strona Zespołu Katedr i Zakładów 

Informatyki Matematycznej (tcs.uj.edu.pl). Poza nową szatą graficzną i organizacją informacji, na 

wspomnianej stronie znajduje się dział Informatyka Analityczna zawierający informacje dotyczące 

studiowania na kierunku Informatyka Analityczna, m.in. przepisy prawne, plany studiów, 

harmonogramy zajęć, wzory dokumentów, terminy obowiązujące studentów, warunki dopuszczenia 

do egzaminów dyplomowych oraz inne informacje organizacyjne. Dział ten ma na celu zebranie w 

jednym miejscu niezbędnych dla studentów informacji, które do tej pory przekazywane były 

studentom tylko za pomocą poczty elektronicznej lub forum internetowego. Strona ta ułatwi także 

pracę sekretariatu w zakresie obsługi studentów.  

 

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 2014/2015 to: 

a.  Studenci Informatyki Analitycznej (Michał Glapa, Teodor Jerzak, Wiktor Kuropatwa) wywalczyli 

Wicemistrzostwo Polski w Programowaniu Zespołowym (Polish Collegiate Programming Contest). 

Kolejne dwie drużyny złożone ze studentów Informatyki Analitycznej uzyskały miejsca 4. i 11. 

b.  Studenci Informatyki Analitycznej (Piotr Bejda, Grzegorz Guśpiel, Michał Seweryn) uzyskali 7. 

miejsce na Mistrzostwach Europy Środkowej w Programowaniu Zespołowym (ACM Central 

European Regional Contest 2014). Równocześnie drużyna ta zakwalifikowała się do ACM ICPC 

http://www.tcs.uj.edu.pl/
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World Finals, gdzie wywalczyła 17 miejsce. Dwie kolejne drużyny złożone ze studentów Informatyki 

Analitycznej na Mistrzostwach Europy Środkowej uzyskały miejsca 12. i 15. 

c. Studenci Informatyki Analitycznej uzyskali 3., 8. i 15. miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski w 

Programowaniu Zespołowym. 

d. Student Informatyki Analitycznej Teodor Jerzak zdobył First Prize w 21st International Mathematics 

Competition for University Students. 

e.  Trzech studentów Informatyki Analitycznej  (Piotr Bejda, Andrzej Dorobisz, Teodor Jerzak) 

uzyskało Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 

2014/2015. 

 

 


