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1. Skład zespołu do spraw jakości kształcenia na kierunku. 

 Dr hab. Daniel Wilczak (przewodniczący) 

 Dr hab. Leokadia Białas-Cież 

 Dr Paweł Gniadek 

 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 

2013/2014 w rozbiciu na poszczególne lata i rodzaj studiów. 

Rodzaj studiów Liczba studentów 

1 rok studiów I stopnia 15 

2 rok studiów I stopnia 14 

1 rok studiów II stopnia 8 

2 rok studiów II stopnia 4 

Razem 41 

 

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, czy  

Matematyka Dyskretna 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 porównaniu do programu specjalności Matematyka Komputerowa na kierunku 

Informatyka, z programu studiów kierunku Matematyka Komputerowa został usunięty 

kurs Bazy Danych. Jest on prerekwizytem kursu Inżynieria Oprogramowania, który 

jest obowiązkowy dla kierunku Matematyka Komputerowa. Dlatego wydaje się 

konieczne uzupełnienie programu studiów pierwszego stopnia o kurs Bazy Danych. 

Proponowane zmiany w programie studiów I stopnia: 

 przesunięcie kursu Inżynieria Oprogramowania z semestru IV na semestr VI, 

 wprowadzenie kursu Bazy Danych w semestrze V, 

 przesunięcie kursu fakultatywnego z semestru V na semestr IV. 

 

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.  

Zalecenia: zachęcenie pracowników do zgłaszania kursów fakultatywnych 

dedykowanych dla kierunku Matematyka Komputerowa 

 

3. Program studiów I stopnia przewiduje na V semestrze studiów seminarium, a na VI 

semestrze Proseminarium zakończone przygotowaniem pracy licencjackiej. Obecnie 

większość seminariów prowadzonych przez pracowników Instytutu Informatyki 

i Matematyki Komputerowej ma charakter naukowy. Dlatego studenci studiów I 

stopnia mogą, i często mają, problemy ze zrozumieniem referatów prezentowanych na 

seminariach. Ponadto, nie jest dostępna szeroka informacja na temat seminariów 

naukowych, co utrudnia podjęcie dobrej decyzji o wyborze właściwego seminarium.  

Zalecenia:  



 zachęcenie pracowników do ogłaszania seminariów dedykowanych dla studentów 

I stopnia kierunku Matematyka Komputerowa dla trwających toków studiów, 

 prowadzący istniejące seminaria naukowe powinni publikować (np. w USOS)  

szeroką informację o tematyce seminarium, wymaganiach wstępnych oraz  

zasadach zaliczania seminariów, 

 usunięcie z programu studiów seminarium na V semestrze. 

 

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

 

W styczniu 2014 roku wprowadzono dwie zmiany: 

1. Przeniesienie przedmiotu Metody Numeryczne z semestru V na semestr IV. 

2. Przeniesienie przedmiotu Wykład fakultatywny 1 z semestru IV na semestr V. 

Wykład Metody Numeryczne jest realizowany wspólnie dla kierunków Matematyka 

Komputerowa i Informatyka. Zmiana była konsekwencją analogicznej zmiany dokonanej 

w programie studiów kierunku Informatyka. 

 

W czerwcu 2014 Rada Wydziału wprowadziła następujące zmiany: 

W programie studiów I stopnia: 

 Przedmioty fakultatywne w ramach danego semestru połączono w grupy przedmiotów 

fakultatywnych o określonej sumarycznej liczbie godzin i punktów ECTS. Ma to na 

celu zapewnienie większej elastyczności i umożliwienie wyboru przedmiotów, które 

realizowane są w formach innych niż standardowe 30 godzin wykładu + 30 godzin 

ćwiczeń. 

 W miejsce Przedmiotu Fakultatywnego 7 i Seminarium wprowadzono w semestrze VI 

studiów Proseminarium, w ramach którego będzie się odbywało przygotowanie do 

pisania pracy licencjackiej.  

 W celu lepszego dostosowania formy zajęć do zakładanych efektów kształcenia 

zmniejszono liczbę  godzin laboratorium z Analizy Matematycznej 1a z 30h do 15h 

oraz zmieniono rodzaj zajęć z Elementów Logiki i Teorii Mnogości z wykład(30h) + 

ćwiczenia(60h) na wykład(30h) + ćwiczenia(45h) + laboratorium(15h). 

 Do tej pory studenci kierunku Matematyka Komputerowa mogli wybierać spośród 

prawie wszystkich przedmiotów oferowanych na Wydziale Matematyki i Informatyki. 

Mogło to prowadzić do sytuacji, w której student wybierał  przedmioty tylko 



informatyczne lub tylko matematyczne, ponadto bardzo luźno związane z kierunkiem 

Matematyka Komputerowa. Aby zapobiegać takim sytuacjom, przy jednoczesnym 

pozostawieniu możliwości wyboru spośród szerokiej oferty kursów na Wydziale 

Matematyki i Informatyki, do planu studiów dodano dodatkowe wymagania związane 

z ukończeniem studiów:  

„Dowolny z przedmiotów oferowanych studentom kierunku Matematyka 

Komputerowa przez Wydział Matematyki i Informatyki, który nie jest przedmiotem 

obowiązkowym na tym kierunku (na studiach I i II stopnia) jest przedmiotem 

fakultatywnym.  Spośród przedmiotów fakultatywnych wybrane przedmioty oznacza 

się jako przedmioty specjalistyczne z podziałem na przedmioty matematyczne 

i informatyczne. 

Student jest zobowiązany w ramach grup przedmiotów fakultatywnych do zaliczenia 

co najmniej czterech przedmiotów specjalistycznych w tym co najmniej dwóch 

informatycznych i co najmniej dwóch matematycznych.” 

 

W programie studiów II stopnia wprowadzono następujące zmiany: 

 Przeniesiono kurs Analiza Funkcjonalna z semestru I na semestr II. Zmiana ta została 

wprowadzona, ponieważ kurs ten jest realizowany wspólnie z kierunkiem 

Matematyka, a tam został on przesunięty na semestr letni.  

 Przeniesiono kurs Projekt Programistyczny z semestru I na semestr II w związku 

z trudnościami jakie mieli studenci (np. absolwenci kierunku Matematyka), którzy na 

studiach I stopnia nie osiągnęli potrzebnych efektów kształcenia w zakresie 

programowania. Przesunięcie przedmiotu na drugi semestr umożliwi im nadrobienie 

tych braków np. poprzez zrealizowanie kursu Programowanie 1.  

 W związku z powyższymi zmianami, aby zrównoważyć liczbę godzin i punktów 

ECTS pomiędzy semestrem I i II, przeniesiono kurs Analiza Numeryczna z semestru 

II na semestr I. 

 Podobnie jak na studiach I stopnia wprowadzono grupy przedmiotów fakultatywnych 

zamiast poszczególnych przedmiotów. 

 Zmieniono nazwę kursu Matematyka Dyskretna na Zaawansowane Metody 

Matematyki Dyskretnej. Celem wprowadzonej zmiany było odróżnienie tego kursu od 

bardziej elementarnych kursów o nazwie Matematyka Dyskretna obowiązkowych na 

studiach pierwszego stopnia na kierunkach Matematyka i Informatyka Analityczna.  



 Z podobnych względów jak na studiach I stopnia do planu studiów dodano dodatkowe 

wymagania związane z ukończeniem studiów:  

„Student jest zobowiązany w ramach grup przedmiotów fakultatywnych do zaliczenia 

co najmniej pięciu przedmiotów specjalistycznych, w tym co najmniej dwóch 

informatycznych i jednego matematycznego.” 

 

W czerwcu 2014 Rada Wydziału Matematyki i Informatyki przyjęła uchwałę określającą 

zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na kierunku 

Matematyka Komputerowa.  

 

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.  

 

Opracowano także dokument określający wymagania programowe stawiane studentom 

Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, którzy studiują na kierunku Matematyka 

Komputerowa. Został on przyjęty uchwałą Rady Wydziału w dniu 25 września 2014. 

 

  

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 

Prowadzący kurs Analizy Matematycznej 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. 

 

Studenci pozytywnie ocenili kursy Programowania 1 i 2, chociaż nie bez uwag krytycznych. 

Zgłaszali oni postulat, aby zadania programistyczne oceniane przez automatyczny system 

weryfikacji zadań programistycznych były szerzej omawiane na ćwiczeniach.  

Kolejnym postulatem było ocenianie nie tylko poprawności rozwiązań zadań 

programistycznych, ale również stylu kodowania i jakości nadesłanego kodu.  

Zauważono, że publikowanie po upływie terminu oddania zadania wzorcowych rozwiązań 

napisanych przez autorów zadań pozwoliłoby studentom zapoznać się z dobrymi praktykami 

programistycznymi. 

Pozytywnie oceniono fakt zorganizowania dedykowanych grup ćwiczeniowych dla studentów 

kierunku Matematyka Komputerowa. 

 

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. Zwrócono uwagę na to, że kurs prowadzony w roku akademickim 2013/2014 

był bardzo teoretyczny. 

 

Pozytywnie został oceniony również kurs Metody Numeryczne prowadzony w roku 

akademickim 2013/2014. 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.  

 

Kolejnym kursem, na który także zwrócono uwagę był Rachunek Prawdopodobieństwa 

i Statystyka. 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  

i podkreślone zostało, że trochę większy nacisk powinien zostać położony na narzędzia 

informatyczne przydatne w analizie danych, takie jak środowisko R. 

 

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 2013-2014. Studentami kierunku Matematyka Komputerowa 

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, 2b 

 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 z Geometrią 1 i 2 

 Elementy Logiki i Teorii Mnogości 

 Wstęp do Matematyki Dyskretnej 

 Programowanie 1 i 2 

 Metody Numeryczne 

 Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka 

ułatwi optymalną realizację programu studiów.  

 

W roku akademickim 2013-2014 było prowadzone proseminarium w grupie łączonej dla 

studentów specjalności Matematyka Komputerowa na kierunku Matematyka. Prowadzący to 

proseminarium wskazywali na różnice w przygotowaniu studentów wynikające z różnic 

programowych pomiędzy głównymi specjalnościami kierunku Matematyka i specjalnością 

Matematyka Komputerowa. W konsekwencji, studenci specjalności  Matematyka 

Komputerowa nie mogli skorzystać w pełni z referatów innych uczestników proseminarium.   

 

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.  

 

Prowadzący kursy, które wykorzystują program Mathematica, zwracali uwagę na słabą 

znajomość podstaw tego programu przez studentów, co utrudniało realizację zamierzonych 

efektów kształcenia.   

 

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. 

Współpraca ta obejmuje obecnie cykl wykładów oraz warsztatów dla licealistów 

zainteresowanych studiami na kierunkach ścisłych. Inicjatywa ta ma na celu 

popularyzowanie nauk ścisłych wśród młodzieży szkolnej, pomoc w przygotowaniu 

do studiów na Wydziale Matematyki i Informatyki, w szczególności na kierunku 

Matematyka Komputerowa.  

 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. 

 Zorganizowanie cyklu czternastu 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.  

Działania planowane: 

 

 

12. Inne uwagi. 

 


