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1. Sprawozdania z posiedzeń Komisji działających w zakresie zapewnienia jakości 

kształcenia w r.a. 2015/2016 

 

1. Protokoły z prac Komisji Programowych oraz Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i 

Oceny Jakości Kształcenia oraz notatka ze spotkania w sprawie wizytacji Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej (dalej PKA) przedstawione są jako załączniki 1-5 do 

niniejszego opracowania. 

 

1.1. Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia 

 

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnia i Oceny Jakości Kształcenia (działająca pod 

przewodnictwem dr hab inż. Agnieszki Bieńkowskiej) spotykała się w r.a. 2015/2016 3 razy: 

11.12.2015 r., 17.03.2016 r., oraz 02.06.2016 r. Podstawowym celem działania Komisji 

w tym czasie była analiza skuteczności działania wdrożonego na Wydziale systemu 

zapewnienia i oceny jakości po zmianach reorganizacyjnych, to jest likwidacji Instytutów 

i powstanie sześciu Katedr na Wydziale. Drugim głównym zadaniem komisji było 

przygotowanie raportu samooceny oraz przygotowanie pracowników i studentów do wizytacji 

PKA. Przewodnicząca była przekonana, że wizytacja PKA wypadnie dobrze, ponieważ 

system zapewnienia jakości na Wydziale działa bardzo dobrze. Dowodem na to, jest łatwość 

w dostosowaniu obecnego systemu do nowej rzeczywistości jaka miała miejsce po 

reorganizacji Wydziału, czyli po likwidacji Instytutów. 

Księgę jakości wymaga poprawy, pod kątem nowego Regulaminu studiów (Zarządzenie 

Wewnętrzne JM Rektora nr 73/2015 z dnia 28 września 2015r.) oraz zmian reorganizacyjnych 

na Wydziale. Jednak w związku z wizytacją PKA, która została przeniesiona z maja na 

czerwiec 2016r. praca nad nową wersją Księgi Jakości również została przeniesiona - na 

nową kadencję Dziekanów. 

Ocena instytucjonalna PKA wypadła bardzo dobrze, Wydział otrzymał najwyższą 

możliwą ocenę - wyróżniającą. Szczególnie chwaleni przez członków Komisji PKA byli 

pracownicy administracyjni, którzy podczas spotkania wykazali się dużą wiedzą 

merytoryczną.  



Protokoły z prac Komisji w r.a. 2015/2016 znajdują się w załączniku 1. do niniejszego 

opracowania. Notatka ze spotkania z pracownikami w sprawie wizytacji PKA znajduje się w 

załącznika 2. Do niniejszego opracowania.  

 

1.2. Komisje Programowe 

 

 Kierunek Zarządzanie 

 

Komisja Programowa na kierunku Zarządzanie (działająca pod przewodnictwem prof. 

dr hab. inż. Zofii Zymonik) obradowała w r.a. 2015/2016 głównie w formie elektronicznej. 

Komisja debatowała przede wszystkim nad niezbędnymi zmianami w programach kształcenia 

na kierunku Zarzadzanie. Opiniowała zmiany efektów kształcenia. Dokonano korekty 

programów na cykl kształcenia 2016/2017 oraz korekty niektórych kart przedmiotów. 

Dodatkowo opracowano program nowego kierunku studiów Inżynieria Zarządzania, na który 

rekrutacja po raz pierwszy została uruchomiona w lipcu 2016 roku.  

Protokół z prac Komisji w r.a. 2015/2016 znajduje się w załączniku 3. do niniejszego 

opracowania. 

 

 Kierunek Informatyka 

 

Komisja Programowa na kierunku Informatyka (działająca pod przewodnictwem prof. dr hab. 

inż. Leszka Borzemskiego) obradowała w r.a. 2015/2016 raz: 8 kwietnia 2016 r. Komisja 

zaproponowała przede wszystkim niezbędne zmiany w programach kształcenia na kierunku 

Informatyka. W szczególności dokonano oceny efektów kształcenia dla cyklu kształcenia 

2015/2016. Znalezione błędy i nieścisłości skorygowano dla cyklu kształcenia 2017/2018. 

ponieważ było już zbyt późno na zmiany dla cyklu kształcenia 2016/2017. Przewodniczący 

Pan Prof. Jerzy Józefczyk, opiekun specjalności "Systemy wspomagania decyzji", która jest w 

programie kształcenia na kierunku Informatyka na II. stopniu  na studiach stacjonarnych i 

niestacjonarnych prowadzonych w języku polskim, zwrócił się do Komisji Informatyki z 

propozycją zmiany nazwy specjalności na II stopniu  „Systemy wspomagania decyzji” 

(SWD) na nową nazwę: „Zastosowania informatyki w technice” (ZIT), która ma w większym 

stopniu spełniać wymogi rynku pracy i studentów. Zmiana została przez pozytywnie 

zaopiniowana przez komisję programową i będzie uwzględniona od cyklu kształcenia 

2017/2018. 

Protokoł z prac Komisji w r.a. 2015/2016 znajdują się w załączniku 4. do niniejszego 

opracowania. 

 

 Kierunek Inżynieria Systemów 

 

Komisja Programowa na kierunku Inżynieria Systemów (działająca pod 

przewodnictwem prof. dr hab. inż. Jerzego Świątka) obradowała w r.a. 2015/2016 3 razy: 

02.11.2015r., 05.04.2016r, 12.05.2016 r. Komisja po wnikliwej analizie aktualnie 

obowiązujących programów studiów na kierunku Inżynieria Systemów dokonała niezbędnych 

zmian w programach kształcenia na cykl kształcenia 2016/2017 (w tym poddano korekcie 

efekty kształcenia na studiach I i II stopnia). Ponadto dyskutowano tematy prac dyplomowych 

– inżynierskich dla studentów studiów I stopnia (obrona styczeń 2017), a także omówiono 

zakres egzaminu dyplomowego. Protokół z prac Komisji w r.a. 2015/2016 znajduje się 

w załączniku 5. do niniejszego opracowania. 

 

 

 

 



2. Harmonogram prac WKOiZJK na W8 w sem. zimowym r.a. 2015/2016 

 

W tab.1. przedstawiono harmonogram prac WKZiOJK w semestrze zimowym r.a. 

2015/2016. 

 

 Tab. 1. Harmonogram prac WKZiOJK semestrze zimowym r.a. 2015/2016. 

1. Opracowanie wspólnie z Pełnomocnikami Dziekana ds. 

Kierunków studiów procedur dyplomowania na Wydziale. 

wrzesień - listopad 2016 

2. Powołanie Zespołu do spraw ewaluacji wydziału pod 

kątem satysfakcji studentów. 

Październik  2016 

3. Organizacja pierwszego posiedzenia WKZiOJK. 

Zatwierdzenie harmonogramu prac Komisji. 

Październik 2016 

4. Opracowanie narzędzia ewaluacji satysfakcji studentów. Październik 2016 –

styczeń 2017 

5. Zatwierdzenie procedury dyplomowania przez WKZiOJK. Grudzień 2016 

   

6. Badanie pilotażowe w zakresie satysfakcji studentów-

analiza wyników. 

Styczeń-luty 2017 

7. Powołanie zespołu do spraw opracowania narzędzia 

ewaluacji satysfakcji pracowników. 

Luty 2017 

 

 

3. Sprawozdanie dot. wyników ankietyzacji oraz hospitacji  na W8 za r.a. 2015/2016 

 

Ankietyzowanie oraz hospitowanie zajęć na Wydziale Informatyki i Zarządzania 

odbywa się zgodnie z procedurami określonymi Zarządzeniach Wewnętrznych Rektora PWr 

oraz w Zasadach funkcjonowania Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

 

3.1 Ankietyzacje 

 

Po raz drugi ankietyzacji poddane zostały wszystkie kursy realizowane na wszystkich 

kierunkach prowadzonych w Politechnice Wrocławskiej. W r.a. 2015/2016 na Uczelni 

wprowadzono elektroniczną ankietyzację zajęć. 

 

Tab. 3 Wyniki ankietyzacji kursów z semestru zimowego 2015/2016  

 
 

 



 

 

Tab. 4 Wyniki ankietyzacji kursów z semestru letniego 2015/2016  

 
 

Tab. 5. Wskaźniki oceny systemu ankietyzowania zajęć w r.a. 2014/2015 dla W8 oraz PWr. 

 

 

Tabela 3 i 4 zawiera dane statystyczne dotyczące ankietyzacji przez studentów 

Wydziału Informatyki i Zarządzania kursów przeprowadzonych przez nauczycieli 

akademickich Wydziału oraz do porównania na całej Uczelni w r.a. 2015/2016. Tabela 5 

Wskaźniki oceny systemu 

ankietyzowania zajęć 

zima 14/15 lato 14/15 
r. a 14/15 zmiana 

zima/lato 14/15 

W8 PWr W8 PWr W8 PWr W8 PWr 

Liczba dostępnych studentom e-

kwestionariuszy dotyczących 

zajęć zorganizowanych przez 

jednostkę 

43 

110 

400 

595 
42 032 

392 

460 

85142  

97,50% 97,97% 

Liczba wypełnionych e-

kwestionariuszy dotyczących 

zajęć zorganizowanych przez 

jednostkę 

1 233 14 254 1 696 17 970 

2929  

137,55% 126,07% 

Procentowy udział 

wypełnionych e-

kwestionariuszy 
2,86 3,56 4,04 4,58 

3,44 4,07 

141,26% 128,65% 

W tym e-kwestionariusze 

miarodajne 
1 115 12 761 1 503 16 113 

  
134,80% 126,27% 

Procentowy udział e-

kwestionariuszy miarodajnych 
90,43 89,53 88,62 89,67 

89,53 89,6 
98,00% 100,16% 

Liczba słuchaczy uprawnionych 

do ankietyzacji zajęć 
3 752 31 280 3 447 30 029 

  
91,87% 96,00% 

Liczba słuchaczy, którzy 

wypełnili przynajmniej jeden e-

kwestionariusz 

316 3 123 512 4 633 

  

162,03% 148,35% 

Procentowy udział 8,42 10 14,85 15,43 11,64 12,72 176,37% 154,30% 

Liczba kursów, o których 

wypowiedzieli się respondenci 

(według kodów kursów) 

664 5 226 639 5 388 

  

96,23% 103,10% 

Liczba kursów, o których 

wypowiedzieli się respondenci 

(wg nazw kursów) 

295 2 404 309 2 541 

  

104,75% 105,70% 

Liczba dostępnych studentom e-

kwestionariuszy dotyczących 

zajęć zorganizowanych przez 

jednostkę / Liczba słuchaczy 

uprawnionych do ankietyzacji 

zajęć 

11,49 12,807 12,1937917 13,069 

  

106,13% 102,05% 

Liczba wypełnionych e-

kwestionariuszy dotyczących 

zajęć zorganizowanych przez 

jednostkę /  Liczba słuchaczy 

uprawnionych do ankietyzacji 

zajęć 

0,329 0,456 0,492022 0,598 

  

149,72% 131,32% 



zawiera te same dane dla r.a. 2014/2015. Tabela 6. Zawiera porównanie skumulowanych 

danych dot. r.a 2014/2015 oraz r.a. 2015/2016 dla kluczowych danych procentowych czyli:  

 Procentowy udział wypełnionych e-kwestionariuszy na W8 i w skali całej uczelni,  

 Procentowy udział e-kwestionariuszy miarodajnych na W8 i w skali całej uczelni, 

 Procentowy udział słuchaczy, którzy wypełnili co najmniej jeden e-kwestionariusz na 

W8 i w skali całej uczelni. 

Zwraca uwagę znaczny przyrost liczby wypełnionych e-kwestionariuszy zarówno na 

W8 oraz w skali całej uczelni, co należy uznać za tendencję pożądaną. Należy jednak 

podkreślić, iż jest to wciąż udział zbyt niski. Procentowy udział e-kwestionariuszy 

miarodajnych pozostaje na podobnym ok. 90% poziomie, natomiast procentowy udział 

słuchaczy, którzy wypełnili co najmniej jeden e-kwestionariusz uległ znacznemu 

zwiększeniu. Mimo, to istotne wydaję się stworzenie nowego, odrębnego kwestionariusza, na 

potrzeby wydziału oraz konieczność wypełnienia go przez studentów podczas zajęć 

dydaktycznych. Ilość ankiet dostępnych dla każdego studenta jest zbyt duża, a by otrzymać 

zadowalający zwrot z ankiet.  

Z uwagi na niską frekwencję uczestników ankietyzacji, być może w Politechnice 

Wrocławskiej należy powrócić do ankietyzacji tylko wybranych kursów (wskazanych np. 

przez Wydziałową Komisję lub Dziekana), tak aby uzupełnianie ankiet nie było zbyt dużym 

(monotonnym i uciążliwym) wysiłkiem dla Studenta. Być może wówczas Studenci 

(Samorząd Studencki Wydziału) powinni mieć możliwość wskazania (nawet w trybie 

awaryjnym pod koniec semestru) kursów do ankietyzacji (do decyzji Dziekana), tak aby 

mogli ocenić każdy kurs, który w ich opinii powinien podlegać ocenie. 

Dlatego rekomenduję przygotowanie planu ankietyzacji i wyodrębnienie jedynie kilku 

kursów do analizy w każdym semestrze.  

 

Tab. 6. Porównanie wyników ankietyzacji kursów w r.a. 2014/2015 w r.a. 2015/2016 

dla W8 oraz PWr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźniki oceny systemu ankietyzowania zajęć 
r. a 14/15 r. a 15/16 

W8 PWr W8 PWr 

Procentowy udział wypełnionych e-kwestionariuszy 3,44% 4,07% 7,83% 17,75% 

Procentowy udział e-kwestionariuszy miarodajnych 89,53% 89,6% 89,06% 90,15% 

Procentowy udział słuchaczy, którzy wypełnili co najmniej 

jeden  e-kwestionariusz 
11,64% 12,72% 17,83% 18,40% 



 

 

  

3.2. Hospitacje 

 

Po raz drugi hospitacje przeprowadzono posługując się nowym protokołem, który 

zawierał nowe kryteria oceny. Formularz hospitacji przestawiono poniżej: 

  



 
 

 

 

Liczba przeprowadzonych hospitacji w r.a. 2015/2016 na Wydziale Informatyki 

i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej przedstawiona została w tab. 5. 

 

Tab. 5. Wskaźniki hospitacji zajęć w r.a. 2015/2016 dla W8. 

 RAZEM 

15/16 

RAZEM 

15/16 

Semestr  zimowy 15/16 Semestr letni 15/16 

 Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 

Kierunek: 

ZZZ 88 79 39 38 49 41 

INF+INS 77 68 46 41 31 27 

RAZEM 165 147 85 79 80 68 

 

Każdorazowo w przypadku zarejestrowania odchyleń wykonania względem planu 

o wyjaśnienia proszono Pełnomocników Dziekana ds. kierunków studiów. 

 

 Jak widać w załączonej tabeli, w każdym semestrze zdarzają się sytuacje 

nieprzeprowadzenia hospitacji. Ich przyczyny wciąż są badane. W większości 

przeprowadzonych hospitacji prowadzący otrzymali oceny wyróżniające, w kilku 

przypadkach dobre. Nie było ocen niedostatecznych. 

 

4. Inne działania na rzecz jakości kształcenia na W8 w r.a. 2015/2016 

 

4.1. Zainicjowanie prac nad anglojęzyczną wersją strony internetowej wydziału.  

 



 Z uwagi na rosnącą liczbę studentów anglojęzycznych na Wydziale Informatyki 

i Zarządzania na kierunkach Informatyka w języku angielskim  (I i II stopnia studiów 

stacjonarnych) oraz Zarządzanie w języku angielskim (I i II stopnia studiów stacjonarnych), 

zainicjowano pracę nad anglojęzyczną wersją strony internetowej Wydziału. Początkowo 

zamieszczono tam podstawowe informacje o pracownikach: pełnomocnikach toku studiów w 

języku angielskim, koordynatorach programu Erazmus oraz pracownikach dziekanatu. 

Na stronie na bieżąco publikowane są informacje: rozkłady zajęć dla poszczególnych 

kierunków studiów, instrukcja zapisów, harmonogram egzaminów, konsultacje pracowników, 

instrukcja dot. dyplomowania oraz inne. 

 Warto zwrócić uwagę, że strona Wydziału Informatyki i Zarządzania w języku 

angielskim w tak rozbudowanej formie, jest pierwszą stroną wydziałową na całej Politechnice 

Wrocławskiej.  

 
 

 

4.2. Aktualizacja strony www dot. Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia 

 

Na stronie Wydziału (http://www.wiz.pwr.wroc.pl/2321269,1.dhtml) na bieżąco 

aktualizowane są dokumenty dot. Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

 

http://www.wiz.pwr.wroc.pl/2321269,1.dhtml


 
 

 
 

4.3. Aktualizacja strony www dot. Programów Kształcenia dla wszystkich kierunków 

prowadzonych na Wydziale 

 

Zgodnie z wytycznymi na stronach www Wydziału zostały umieszczone kompletne 

programu kształcenia dla wszystkich kierunków prowadzonych na W8 dla cyklu kształcenia 

rozpoczynającego się w r.a. 2016/2017 (http://www.wiz.pwr.wroc.pl/3239386,1.dhtml). Dla 

programu 2016/2017 dokonano zmiany przedstawienia programów, żeby były bardziej 

czytelne dla odbiorcy.   

Przyjęto zasadę, że dla studiów w języku polskim, umieszczamy dokumenty w języku 

polskim, a dla studiów w języku angielskim, umieszczamy dokumenty w języku angielskim.  

http://www.wiz.pwr.wroc.pl/3239386,1.dhtml


 
 

 

 

 

 

 

 

4.4. Analiza systemu „Dyplomy” 

 

Wśród pracowników Wydziału Informatyki i Zarządzania, prowadzących zajęcia na 

kierunku Informatyka, wyodrębniono zespół, który poproszono o wykonanie testu 

akceptacyjnego systemu „Dyplomy”. Test miał na celu sprawdzenie, czy jest możliwe 

wdrożenie systemu na Wydziale Informatyki i Zarządzania. Zespół siedmioosobowy ocenił 

test jako negatywny. Wobec powyższego, odstąpiono od wdrożenia systemu „Dyplomy” na 

użytek obron semestru letniego 2015/2016 (wynik testu akceptacyjnego systemu „Dyplomy” 

stanowi załącznik 6.). 

 

4.5. Narada posesyjna 

 

 

 

17 listopada 2015 r. Samorząd Studencki zorganizował 

naradę posesyjną podsumowującą r.a. 2014/2015.  

 

Aby umożliwić uczestnictwo w naradzie społeczności 

Wydziału Dziekan ogłosił godziny dziekańskie. 

Przed naradą Władzom Wydziału przesłane zostały 

przez Samorząd Studencki pytania oraz zagadnienia do 

dyskusji. 

 

 

Poniżej przedstawiono treść sformułowanego przez Studentów zaproszenia do 

uczestnictwa w naradzie. Zwraca uwagę dość specyficzny styl zaproszenia. Podczas 

posiedzenia Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia zwrócono uwagę, iż 



odpowiedzialność za słowo obowiązuje każdego i w każdej sytuacji. Poproszono o 

przeformułowanie Zaproszenia. 

 

„Nie podobały Ci się zajęcia? Masz zastrzeżenia do programu studiów? Prowadzący nie 

wywiązuje się ze swoich obowiązków? Pojawiły się problemy, które utrudniają Ci 

studiowanie? 

Skorzystaj z okazji do powiedzenia o nich! Bez stresu i nieprzyjemnych konsekwencji.  

Zapraszamy WSZYSTKICH studentów wydziału IZ na spotkanie z władzami Wydziału i 

przedstawienie im swoich problemów i propozycji we wtorek 17 listopada. Bądź przekazania 

swoich problemów samorządowi poprzez stworzone przez nas narzędzie. 

Narzekadło IZ! http://naizecie.pl/narzekadlo/ 

Przekaż problemy nam, a my je przekażemy władzom wydziału. 

Narada posesyjna odbędzie się o godzinie 11:15 w sali 409 w bud. B-4. Specjalnie dla 

studentów w godzinach 11:15 – 13:00 zostały ustanowione godziny dziekańskie, aby każdy 

zainteresowany mógł się zjawić.” 

 

 Również protokół z narady posesyjnej stworzony przez wiceprzewodniczącego 

Samorządu studenckiego posiada bardzo swobodny charakter. Stanowi on załącznik nr 7. 

 

 
 

 

4.6. Posiedzenie Konwentu Wydziału Informatyki i Zarządzania 

 

http://naizecie.pl/narzekadlo/


8.06.2016 r. w godz. 15.30-17.00 w sali 409 w budynku B-4 miało miejsce spotkanie 

przedstawicieli Konwentu Wydziału z wizytatorami Polskiej Komisji Akredytacyjnej i 

władzami Wydziału zaplanowane podczas trzydniowej wizytacji Komisji. 

Podczas spotkania poruszono rodzaj i skuteczność współpracy Wydziału i Konwentu oraz 

szeroko rozumianego otoczenia biznesowego. Było to nieformalne spotkanie z Konwentem, 

niemniej jednak wzięła w nim udział większość jego członków. Na zebraniu z PKA byli: 

 Paweł Kowalczewski – Prezes Dozamel sp. z o.o. 

 Piotr Poprawski – Dyrektor Capgemini Software Solutions Center 

 Jarosław Szawlis – Prezes InsERT  

 Sławomir Najnigier – obecnie współwłaściciel spółki City Consulting S. Najnigier 

Sp.j. 

 



ZAŁĄCZNIK 1. 

 

2. Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia na W8 – 

protokół 

 

 



 



 



 



 
 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK 2. 

 

3. Notatka ze spotkania w sprawie wizytacji PKA 

 

Notatka służbowa ze spotkania w sprawie wizytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej z 

dnia 25.01.2016r. 

 

Dnia 25.01.2016r. odbyło się spotkanie w sprawie nadchodzącej wizytacji Państwowej 

Komisji Akredytacyjnej (dalej zwaną PKA), która odbędzie się prawdopodobnie w kwietniu 

b.r. Prowadzącą spotkanie była Pani Prodziekan ds. nauczania dr inż. Agnieszka Bieńkowska. 

W spotkaniu udział wzięli pracownicy Wydziału Informatyki i Zarządzania (zgodnie z listą 

obecności – zał. nr 1).  

Pani Prodziekan przedstawiła pismo (stanowi zał. nr 2) zgodnie z którym Wydział 

powinien wysłać do PKA raport samooceny w ciągu 6 tygodni od daty otrzymania pisma. 

Pismo wpłynęło dnia 27.01.2016r, więc termin mija dnia 09.03.2016r.  

Prace nad raportem samooceny są w toku. Pan mgr inż. Andrzej Łubiech jest 

odpowiedzialny za dokumentowanie załączników do raportu oraz umieszczanie ich na stronie 

internetowej. Dr inż. Jan Kwiatkowski został poproszony o stworzenie tabeli dotyczącej 

wymian międzynarodowych. Było to niezbędne, ponieważ wypowiedzi pracowników w ich 

raportach były niejednolite, w znacznym stopniu różniły się szczegółowością i  należało to 

ujednolicić. Po wykonaniu tabeli, pracownicy naukowi Wydziału mają zostać poproszeni o jej 

wypełnienie.  

Pod koniec spotkania Prodziekan ds. nauki i rozwoju kadry dr hab. Zygmunt Mazur, 

prof. PWr., który będzie przewodniczącym zespołu podczas wizytacji PKA, został 

poproszony o przedstawienie planu wizytacji, co też uczynił. Wizytacja ma potrwać 3 dni 

podczas, których Wydział będzie oceniany przez 9-ciu członków Komisji.  

W kolejnym miesiącu planowane są spotkania z pracownikami naukowymi, 

administracyjnymi oraz studentami, aby ich do tej wizytacji przygotować.  

 

 

Notatkę sporządziła 

 

 

mgr Iwona Rozmytańska 

Prodziekan ds. Nauczania  

Wydziału Informatyki i Zarządzania 

 

dr inż. Agnieszka Bieńkowska 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 3. 

 

2. Komisje Programowe na W8 

 

 Komisja programowa – Kierunek Zarządzanie - protokół 

 

Wrocław 1.VII.2016 r. 

 

 

Protokół z okresowej (rocznej) działalności Komisji 

 

Zgodnie z Regulaminem Komisji Programowych dla kierunków Informatyka; Inżynieria 

Systemów; Zarządzanie prowadzonych na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki 

Wrocławskiej § 10 przedstawiam protokół z okresowej działalności Komisji. 

 

Wrocław 16 września 2015 r. 

 

Opinia Komisji Programowej dla k. Zarządzanie 

dot. zaopiniowania tematów prac magisterskich 

 

Komisja Programowa dla k. Zarządzanie została poproszona przez Pełnomocnika Dziekana 

dla k. Zarządzanie - Pana doc. dr inż. Mariana Waldemara Brola (e-mail z 16 września 2015 

r.) o wyrażenia opinii dotyczącej tematów prac magisterskich na studiach II stopnia dla 

k. Zarządzanie. 

 

 Opinia miała uwzględnić trzy kryteria: 

- adekwatności tematu do wymogów prac magisterskich, 

- zgodności z kierunkiem studiów Zarządzanie, 

- poprawności redakcji. 

 

Zgodnie z Regulaminem KP WIZ §8 zarządziłam, jako Przewodnicząca, podjęcie uchwały w 

trybie obiegowym za pomocą poczty elektronicznej. 

Przesłany przez Pełnomocnika doc. dr. inż. Mariana Brola Wykaz tematów prac 

magisterskich został wysłany do członków Komisji Programowej, którzy zgłosili swoje 

uwagi.  

 

Propozycje zmian tematów zostały przekazane autorom tematów (promotorom). W rezultacie: 

- skorygowano redakcyjnie 21 tematów. 

- zmodyfikowano w celu dostosowania do wymagań pracy magisterskiej 11 tematów, 

- skorygowano w celu zapewnienia zgodności z kierunkiem studiów 5 tematów. 

 

Po uzyskaniu akceptacji przed autorów tematy te zostały zmienione w Wykazie tematów. 

 

Opinia 

 

Komisja Programowa dla k. Zarządzanie pozytywnie opiniuje tematy prac magisterskich 

i proponuje przedstawić na Radzie Wydziału je do akceptacji. Jednocześnie obliguje Sekcje 

Dyplomowania do uzupełnienia Deklaracji w zmienionych tematach. 

 

Wrocław 9 lipca 2015 r. 

 

Dot. zaopiniowania Weryfikacji osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia 



 

Do Komisji Programowej 9 lipca 2015 r. wpłynęło pismo Pełnomocnika Dziekana ds. 

kierunku Zarządzanie w sprawie Weryfikacji osiągnięcia kierunkowych efektów 

kształcenia w semestrze letnim 2014/2015. 

 

Sekretarz Komisji w moim imieniu poprosił pracowników o przesłanie do końca 30 września 

Raportów przedmiotowych jak i Syntetycznych raportów oceny. 

 

Sekretarz Komisji opracował zbiorcze zestawienie grup zajęciowych dla poszczególnych 

typów studiów i łącznie z otrzymanymi od pracowników Raportami Przedmiotowymi i 

Syntetycznymi Raportami Oceny umieścił stronie WWW:  

 

http://www.ioz.pwr.wroc.pl/Dydaktyka/Ksztalcenie/Weryfikacja_KEK/2014_2015_lato/wery

fikacja.htm 

 

Sekretarz opracował również projekt Zbiorczego Raportu na temat osiągniętych efektów 

kształcenia w danym semestrze. 

 

Projekt ten został przesłany 16 października do członków Komisji z prośbą o przesłanie uwag 

za pomocą poczty elektronicznej do 29 października 2015 r. 

 

Opinia 

 

Jako Przewodnicząca Komisji Programowej dla kierunku Zarządzanie, po zasięgnięciu drogą 

elektroniczną opinii członków Komisji, pozytywnie oceniam stopień osiągnięcia założonych 

kierunkowych efektów kształcenia. 

Jednocześnie przesyłam Propozycje zmian zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia 

w przyszłości (jak też modyfikację sposobu weryfikacji osiągniętych kierunkowych efektów 

kształcenia) : 

1. Rozważenie możliwości uzupełnienia systemu Edukacja CL o pole "Liczba osób nie 

uczestniczących w zajęciach" (dla każdego kursu). 

2. Rozważenie możliwości wypełniania raportów przedmiotowych na poziomie Dziekanatu 

(na podstawie danych z systemu Edukacja CL (części I i II - tabele 1 i 3) i przekazanie 

prowadzącym do uzupełnienia tab.2, a także o ewentualne dokumenty dodatkowe i 

podsumowanie. 

3. Rozważenie możliwości uzupełnienia systemu Edukacja CL o aktywną listę obecności. 

Raporty przedmiotów byłyby automatycznie generowane na podstawie wpisów 

zaliczeniowych w systemie Edukacja CL. 

4. Rozważenie  obowiązku uczestnictwa studentów na wykładach i zmniejszenia liczebności 

studentów na zajęciach ćwiczeniowych. 

5. Rozważenie  możliwości zwiększenia w naszej bibliotece liczby książek  w wersjach 

papierowej i elektronicznej . 

 

Wrocław 28 stycznia 2016 r. 

 

Dot. zaopiniowania Weryfikacji osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia 

 

W dniu 28 stycznia 2016 r. do Komisji Programowej wpłynęło pismo Pełnomocnika 

Dziekana ds. kierunku Zarządzanie w sprawie Weryfikacji osiągnięcia kierunkowych 

efektów kształcenia w semestrze zimowym 2015/2016. 

 

http://www.ioz.pwr.wroc.pl/Dydaktyka/Ksztalcenie/Weryfikacja_KEK/2014_2015_lato/weryfikacja.htm
http://www.ioz.pwr.wroc.pl/Dydaktyka/Ksztalcenie/Weryfikacja_KEK/2014_2015_lato/weryfikacja.htm


Sekretarz Komisji w moim imieniu poprosił pracowników o przesłanie do końca 20 marca 

Raportów przedmiotowych oraz  Syntetycznych raportów oceny. 

 

Sekretarz Komisji opracował zbiorcze zestawienie grup zajęciowych dla poszczególnych 

typów studiów i łącznie z otrzymanymi od pracowników Raportami Przedmiotowymi 

i Syntetycznymi Raportami Oceny umieścił na stronie WWW: 

 

http://www.ioz.pwr.wroc.pl/Dydaktyka/Ksztalcenie/Weryfikacja_KEK/2015_2016_zima/wer

yfikacja.htm 

 

Sekretarz opracował również projekt Zbiorczego Raportu na temat osiągniętych efektów 

kształcenia w danym semestrze. 

 

Projekt ten został przesłany 22 marca do członków Komisji z prośbą o przesłanie uwag za 

pomocą poczty elektronicznej do 30 marca 2015 r. 

 

Opinia 

 

Jako Przewodnicząca Komisji Programowej dla kierunku Zarządzanie, po zasięgnięciu drogą 

elektroniczną opinii członków Komisji, pozytywnie oceniam stopień osiągnięcia założonych 

kierunkowych efektów kształcenia. 

Jednocześnie przesyłam Propozycje zmian zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia 

w przyszłości, zgłoszonych przez prowadzących. 

 

1. Przedmiot z towarzyszącymi formami dydaktycznymi powinien zaczynać się od wykładu 

ze względu na wprowadzenie do danej problematyki. 

2. Studenci powinni mieć możliwość uzupełnienia wiedzy matematycznej. 

3. Współpraca z praktyką gospodarczą powinna mieć charakter formalny w postaci zawarcia 

umów partnerskich z przedsiębiorcami. Dodatkowo praktycy powinni być zapraszani na jeden 

z wykładów celem przybliżenia aspektów praktycznych. 

4. Dziekanat nie powinien zgadzać się na wypisanie z kursu pod koniec semestru. Rodzi to 

ryzyko nadużyć ze strony studentów i utrudnia prawidłowe rozplanowanie zajęć. Komisja 

proponuje przyjąć dwutygodniowy termin zezwalający studentowi na wypis studenta z kursu. 

Dotyczy to zwłaszcza kursu Praca Dyplomowa.  Po tym terminie wypis powinien być 

niemożliwy. 

5. Należałoby opracować jednoznaczne, pisemne zasady anulowania grup laboratoryjnych 

(z powodu niewystarczającej liczebności studentów) po korekcie zapisów, jak również  

powiązane z nimi reguły administracyjnego zezwalania na dopisywanie do istniejących grup 

laboratoryjnych studentów z grup zlikwidowanych oraz innych zainteresowanych wpisem 

studentów. 

6. Powinno się zadbać o równomierne rozłożenie liczebności studentów w grupach. 
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http://www.ioz.pwr.wroc.pl/Dydaktyka/Ksztalcenie/Weryfikacja_KEK/2015_2016_zima/weryfikacja.htm


Studia Stacjonarne I Stopnia, 

Specjalność: Zarządzanie 

Przedsiębiorstwem (ZP) 
197 155 

78,6

8 
22 18 81,82 

I Level - Bachelor of Science, 

Specialization: Organizational 

Management (OM) 
66 46 

69,7

0 
19 8 42,11 

Studia Stacjonarne II Stopnia, 

Specjalność: Zarządzanie 

finansami, Przedsiębiorczość, 

innowacje i projekty, 

Technologie informacyjne w 

zarządzaniu, Zarządzanie 

procesami przedsiębiorstwa 

138 87 
63,0

4 
29 7 24,14 

Studia Stacjonarne II Stopnia, 

Specjalność: Zachowania i 

decyzje menedżerskie (ZDM) 
20 16 

80,0

0 
6 1 16,67 

II Level – Master of Science, 

Specialization: Business 

Information Systems (BIS) 
35 17 

48,5

7 
17 7 41,18 

Studia Niestacjonarne 

(Zaoczne) I Stopnia, 

Specjalność : Zarządzanie 

Przedsiębiorstwem 

8 7 
87,5

0 
5 2 40,00 

Studia Niestacjonarne 

(Zaoczne) II Stopnia, 

Specjalność: Technologie 

informacyjne w zarządzaniu, 

Zarządzanie procesami 

przedsiębiorstwa 

49 16 
32,6

5 
16 2 12,50 

RAZEM 513 344 
67,0

6 
114 45 39,47 

* większość propozycji oznaczono słowem BRAK 

 

Jak widać, na 513 grup zajęciowych zgromadzono tylko 344 Raporty przedmiotowe, co 

stanowi przeszło 67%. Jeszcze mniej, bo na 114 przedmiotów zgromadzono  jedynie 45 

Syntetycznych ocen, czyli niecałe 40%. Zawarto w nich Propozycje dla Komisji 

Programowej. Liczby procentowe są zróżnicowane w zależności od systemu i stopnia 

studiów. 

 

Członkowie Komisji proszą o pisemną informację o losach składanych postulatów. 

 

Wrocław 18 kwietnia 2016 r. 

 

Dot. zaopiniowania zmian w programach studiów 

 

Do Komisji Programowej 18 kwietnia 2016 r. wpłynęła prośba o wyrażenie opinii na temat 

zmian w programach studiów (rozpoczynających się od 1 października 2016 r.) na kierunku 

Zarządzanie. 

 

Zgodnie z Regulaminem KP WIZ §8 zarządziłam, jako Przewodnicząca, podjęcie uchwały w 

trybie obiegowym za pomocą poczty elektronicznej. 



Członkowie Komisji w dniu 19.04 br. zostali poproszeni o wyrażenie opinii na temat zmian w 

programach studiów. 

Zmiany dotyczyły dwóch spraw: 

1. Formy zaliczenia (bez Egzaminu) kursu na ostatnim semestrze studiów zgłoszoną 

przez Pełnomocnika, które mają ułatwić studentom przystąpienie do Egzaminu 

dyplomowego. Dotyczą one wszystkich studiów I stopnia. 

2. Nazw kursów -  na wnioski autorów Kart przedmiotów. 

Termin nadsyłania opinii został ustalony na 24 kwietnia br. 

Członkowie zgodzili się na zaproponowane zmiany. 

 

Opinia 

 

Jako Przewodnicząca Komisji Programowej dla k. Zarządzanie, po zasięgnięciu opinii (drogą 

elektroniczną)  członków Komisji, pozytywnie opiniuję zmiany w programach studiów na 

kierunku Zarządzanie i proponuję przekazać je do zatwierdzenia przez Radę Wydziału 

Informatyki i Zarządzania na posiedzeniu kwietniowym 2016 r. 

 

 

 

 

Zofia Zymonik 1 lipca 2016 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 4. 

 

 Komisja programowa – Kierunek Informatyka – protokół 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Programowej dla kierunku Informatyka 

w roku akademickim 2014/2015 

Protokół Komisji Programowej dla kierunku Informatyka  

z posiedzenia w dniu 08. 04. 2016 

 

Komisja Programowa dla kierunku Informatyka (dalej zwana Komisją) pracowała w 

następującym stałym składzie: 

1. Dr hab. inż. Leszek Borzemski, prof. PWr. – przewodniczący Komisji, Katedra 

K3/W8 

2. Dr hab. Zygmunt Mazur, prof. PWr., Katedra K3/W8 

3. Dr hab. Aleksander Zgrzywa, prof. PWr., Katedra K1/W8 

4. Doc. Dr inż. Zdzisław Spławski, Katedra K3/W8 

5. Dr inż. Bogumiła Hnatkowska, Katedra K3/W8 

6. Dr inż. Elżbieta Kukla, Katedra K1/W8 

Cel spotkania: 

1. Analiza  planu i programu  kształcenia na kierunku Informatyka dla cyklu kształcenia 

2015/2016 pod kątem realizacji kierunkowych efektów kształcenia  

2. Zaopiniowanie zmian planu i programu studiów na II stopniu kształcenia dla cyklu 

kształcenia 2016/2017 dla następujących specjalności: 

a) Inżynieria Oprogramowania 

b) Systemy informacyjne 

3. Wolne wnioski 

 

Ad. 1.  

Na posiedzeniu Wydziałowej Komisji  ds. Oceny i Zapewnienia Jakości Kształcenia w 

dniu 17. 03. 2016, Prodziekan ds. Nauczania, Pani dr inż. Agnieszka Bieńkowska zwróciła się 

z prośbą do sekretarzy kierunków o dokonanie przeglądu planu i programu studiów cyklu 

2015/2016 pod kątem realizacji efektów kształcenia. Wyniki przeglądu planu i programu 

kształcenia na kierunku Informatyka dla cyklu kształcenia 2015/2016 rozesłano drogą 

internetową do członków Komisji. 

Wyniki przeglądu planu i programu  kształcenia na kierunku Informatyka dla cyklu 

kształcenia 2015/2016 są następujące. 

 



a) w planie i programie studiów I stopnia prowadzonych w języku polskim nie ma kursów 

które powinny spełniać kierunkowe efekty  „kompetencji społecznych” tzn.:  K1INF_K06 oraz 

K1INF_K07,  

b) w planie i programie studiów I stopnia prowadzonych w języku angielskim nie ma kursów 

które powinny spełniać kierunkowe efekty  „kompetencji społecznych” tzn.:  K1INF_K07 

c) w planie i programie studiów I stopnia prowadzonych w języku polskim oraz w języku 

angielskim kierunkowe efekty   

„kompetencji społecznych” tzn.:  K1INF_K01 oraz K1INF_K03  

mają treści odnoszące się do „kompetencji społecznych –wychowanie fizyczne” i przypisane 

są do przedmiotów technicznych  

d) w planie i programie studiów II stopnia nie ma kursów które powinny spełniać kierunkowe 

efekty: 

„wiedza” tzn. K2INF_W06 – na specjalności BINSI, T 

„umiejętności” tzn.: K2INF_U07 – na specjalności: CE,  ISI, ITM, PSI, SBD, SI, SWD, T 

„kompetencji społecznych” tzn.:  K2INF_K01, K2INF_K02, K2INF_K03 – na wszystkich 

specjalnościach 

Ponadto opisy w programie studiów:  

-  pierwszego stopnia w języku polskim stacjonarne i niestacjonarne 

- pierwszego stopnia w języku angielskim 

- drugiego stopnia w języku polskim 

- drugiego stopnia w języku angielskim CE 

zawierają informacje dotyczące struktury instytutowej  oraz inne nieścisłości. 

Ad. 1a.  

W planie i programie studiów I stopnia prowadzonych w języku polskim brakujące 

kierunkowe efekty  „kompetencji społecznych” tzn.:  K1INF_K06 oraz K1INF_K07, 

przypisano do kursów: 

kierunkowe 

efekty 

kształcenia  

opis kierunkowych efektów kształcenia techniczne 

efekty 

kształcenia 

nazwa kursu 

K1INF_K06 Potrafi myśleć i działać w sposób 

przedsiębiorczy 

T1A_K06,  

InzA_K02 

Praca dyplomowa 



K1INF_K07 Ma świadomość roli społecznej 

absolwenta uczelni technicznej, a 

zwłaszcza rozumie potrzebę 

formułowania i przekazywania 

społeczeństwu – m.in. poprzez środki 

masowego przekazu – informacji i opinii 

dotyczących osiągnięć informatyki i 

innych aspektów działalności inżyniera-

informatyka; podejmuje starania, aby 

przekazać takie informacje i opnie w 

sposób powszechnie zrozumiały 

T1A_K07 Seminarium 

dyplomowe 

 

Powyższe wnioski zostały przyjęte przez Komisję Programową jednogłośnie. 

Ad. 1b.  

W planie i programie studiów I stopnia prowadzonych w języku angielskim brakujące 

kierunkowe efekty  „kompetencji społecznych” tzn.:  K1INF_K07 przypisano do kursów: 

 

 

kierunkowe 

efekty 

kształcenia  

opis kierunkowych efektów kształcenia techniczne 

efekty 

kształcenia 

nazwa kursu 

K1INF_K07 Ma świadomość roli społecznej 

absolwenta uczelni technicznej,  

a zwłaszcza rozumie potrzebę 

formułowania i przekazywania 

społeczeństwu – m.in. poprzez środki 

masowego przekazu – informacji i opinii 

dotyczących osiągnięć informatyki i 

innych aspektów działalności inżyniera-

informatyka; podejmuje starania, aby 

przekazać takie informacje i opnie w 

sposób powszechnie zrozumiały 

T1A_K07 Seminarium 

dyplomowe 

 

 

Powyższe wnioski zostały przyjęte przez Komisję Programową jednogłośnie. 

 



Ad. 1c.  

W planie i programie studiów I stopnia prowadzonych w języku polskim oraz w języku 

angielskim kierunkowe efekty  „kompetencji społecznych” tzn.:  K1INF_K01 oraz 

K1INF_K03  

mają treści odnoszące się do „kompetencji społecznych –wychowanie fizyczne” i przypisane 

są do przedmiotów technicznych. Słowny opis efektów przedstawiono w tabeli. 

 

kierunkowe 

efekty 

kształcenia  

opis kierunkowych efektów 

kształcenia 

techniczne 

efekty 

kształcenia 

opis technicznych efektów 

kształcenia 

K1INF_K01 

WYCH-FIZ 

Student ma przekonanie, że 

świadome i systematyczne 

uprawianie różnych form 

aktywności ruchowych, w 

czasie studiów oraz po ich 

zakończeniu, prowadzi do 

poprawy jakości życia  

T1A_K01 Rozumie potrzebę uczenia się 

przez całe życie; potrafi 

inspirować i organizować 

proces uczenia się innych osób 

K1INF_K03 

WYCH-FIZ 

Student uczestnicząc w 

grupowych formach 

aktywności ruchowej potrafi 

współpracować  w zespole, 

dostosowując się do 

określonych przepisów i reguł, 

zachowując zasady fair play 

T1A_K03 Potrafi współdziałać i 

pracować w grupie, przyjmując 

w niej różne role 

 

Komisja Programowa zaproponowała rozwiązanie mające na celu połączenie opisu 

kierunkowych efektów kształcenia z opisem technicznych efektów kształcenia polegające na 

połączeniu obu opisów w jedną treść. Wobec powyższego opis kierunkowych efektów 

kształcenia dla studiów I stopnia dla cyklu kształcenia 2015/2016 oraz dla cyklu kształcenia 

2016/2017 będzie miał brzmienie: 

 

K1INF_K01 

WYCH-FIZ 

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.  

Ma przekonanie, że świadome i systematyczne uprawianie 

różnych form aktywności ruchowych, w czasie studiów oraz 

po ich zakończeniu, prowadzi do poprawy jakości życia  

T1A_K01 



K1INF_K03 

WYCH-FIZ 

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej 

różne role a w szczególności  uczestnicząc w grupowych 

formach aktywności ruchowej potrafi współpracować  w 

zespole, dostosowując się do określonych przepisów i reguł, 

zachowując zasady fair play 

T1A_K03 

 

 

Powyższe wnioski zostały przyjęte przez Komisję Programową jednogłośnie. 

 

Powyższy wniosek po zakończeniu posiedzenia Komisji był konsultowany z 

Prodziekan ds. Nauczania. Konsultacje dotyczyły formalnego procedowania wniosku. 

Odpowiedź  Prodziekan ds. Nauczania jest następująca: 

„Szanowni Państwo, 

W żadnym wypadku nie jest możliwa zmiana (korekta) efektów kształcenia z mocą 

obowiązywania od cyklu kształcenia 2015/2016. Również na zmianę efektów kształcenia, tak 

aby nowe efekty obowiązywały od cyklu kształcenia 2016/2017 zgodnie z harmonogramem w 

zakresie nauczania (przed wszystkim na poziomie Uczelni jako całości) jest za późno. 

Niniejsza kwestia przedyskutowana była zarówno z p. H. Helman, jak również z Dziekanem 

Prof. Z. Szalbierzem. 

Proszę przygotować korektę efektów kształcenia z mocą obowiązywania od cykl kształcenia 

2017/2018. Programy i plany studiów na cykl kształcenia 16//17 muszą uwzględniać 

obowiązujące do tej pory efekty kształcenia. 

Łączę pozdrowienia 

Agnieszka Bieńkowska” 

 

Wobec powyższego Komisja przedstawi opis kierunkowych efektów kształcenia 

od roku akademickiego 2017/2018 dla I stopnia kształcenia, który będzie miał treści 

opisu technicznych efektów kształcenia tzn. 

 

 

K1INF_K01 

 

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.  

T1A_K01 

K1INF_K03 

 

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej 

różne role. 

T1A_K03 

 

 



Ad. 1d.  

Na prośbę Przewodniczącego Komisji Programowej do opiekunów następujących 

specjalności na drugim stopniu kształcenia  

 

1. Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów Informatycznych - dr hab. inż. I. Jóźwiaka, 

prof. PWr 

2. Computer Engineering - dr inż. Jan Kwiatkowskiego 

3. Inżynieria Oprogramowania  - dr hab. inż. L. Madeyskiego, prof. PWr 

4. Inteligentne Systemy Informatyczne -  prof. dr hab. inż. Halina Kwaśnickiej 

5. Internet i Technologie Mobilne - dr hab. inż. L. Borzemskiego, prof. PWr 

6. Projektowanie Systemów Informatycznych – prof. dr hab. inż. N. T. Nguyena 

7. Systemy Baz Danych  - dr hab. Z. Mazura , prof. PWr 

8. Systemy Informacyjne- dr hab. inż. A. Zgrzywy , prof. PWr 

9. Systemy Wspomagania Decyzji  - dr  inż. D. Orskiego 

10. Teleinformatyka - prof. dr hab. inż. A. Grzecha 

 

rozesłano prośbę o uzupełnienie planu i programu studiów o wyszczególnione efekty 

kształcenia: 

„wiedza” tzn. K2INF_W06 – na specjalności BINSI, T 

„umiejętności” tzn.: K2INF_U07 – na specjalności: CE,  ISI, ITM, PSI, SBD, SI, SWD, T 

„kompetencji społecznych” tzn.:  K2INF_K01, K2INF_K02, K2INF_K03 – na wszystkich 

specjalnościach 

 

 

Otrzymano uzupełnione plany i programy studiów dla następujących specjalności: 

 

1. Inżynieria Oprogramowania 

2. Inteligentne Systemy Informatyczne  

3. Projektowanie Systemów Informatycznych  



4. Systemy Baz Danych 

5. Systemy Informacyjne 

6. Systemy Wspomagania Decyzji  

Komisja Programowa przyjęła poniższe ustalenia polegające na wskazaniu kursów, które 

powinny spełniać wymienione powyżej efekty kształcenia.  

 

 

W planie i w programie studiów II stopnia kształcenia efekt K2INF_W06 spełniają 

następujące kursy: 

 

Nazwa specjalności nazwa kursu 

Bezpieczeństwo i Niezawodność 

Systemów Informatycznych 

każdy wykład z kursów z obszaru nauk 

technicznych realizowany w semestrze 2 oraz w 

semestrze 3 – również w modułach wybieralnych 

Teleinformatyka każdy wykład z kursów z obszaru nauk  

technicznych  realizowany w semestrze 2 oraz w 

semestrze 3 

 

 

W planie i w programie studiów II stopnia kształcenia efekt K2INF_U07 - potrafi 

rozwiązać złożone zadanie inżynierskie z wykorzystaniem zaawansowanych technik 

programistycznych spełniają następujące kursy: 

 

 

Nazwa specjalności nazwa kursu (projekt lub laboratorium) 

Computer Engineering Modelling and Analysis of Web-based Systems  

Parallel and Distributed Computing 

Mobile and Multimedia Systems  

Software System Development  

Inteligentne Systemy 

Informatyczne 

Systemy wizyjne 



Internet i Technologie Mobilne Infrastruktura i badania Internetu 

Modelowanie i analiza systemów webowych 

Programowanie równoległe i rozproszone 

Projektowanie Systemów 

Informatycznych 

Semantic Web 

Zarządzanie Projektem Informatycznym 

Systemy Baz Danych   Implementacja systemów baz danych 

Systemy Informacyjne Integracja systemów informacyjnych 

Interaktywne systemy multimedialne 

Mobilne systemy webowe 

Systemy Wspomagania Decyzji   Implementacja systemów wspomagania decyzji 

Teleinformatyka Bezpieczeństwo systemów 

Zarządzanie projektami informatycznymi 

 

Powyższe wnioski zostały przyjęte przez Komisję Programową jednogłośnie. 

 

Plan i  program studiów na II stopniu kształcenia na studiach stacjonarnych 

prowadzonych w języku polskim i prowadzanych w języku angielskim oraz  niestacjonarnych 

należy uzupełnić o poniższe efekty kształcenia: 

efekt K2INF_K01- potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy   

efekt K2INF_K02 - ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, 

a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności 

poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki 

i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie 

informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów 

widzenia 

efekt K2INF_K03 - ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i 

skutków działalności inżyniera-informatyka, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z 

tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

 

efekt K2INF_K01- przypisano do kursu „Praca dyplomowa II” 

efekt K2INF_K02 – przypisano do kursu „Seminarium dyplomowe” 

efekt K2INF_K03 – przypisano do kursu „Etyka nowych technologii” 



 

Powyższe wnioski zostały przyjęte przez Komisję Programową jednogłośnie. 

 

 

Komisja nie odniosła się do poniższych uwag zawartych w przeglądzie planu i 

programu  kształcenia na kierunku Informatyka dla cyklu kształcenia 2015/2016. 

 

Ponadto opisy w programie studiów:  

-  pierwszego stopnia w języku polskim stacjonarne i niestacjonarne 

- pierwszego stopnia w języku angielskim 

- drugiego stopnia w języku polskim 

- drugiego stopnia w języku angielskim CE 

zawierają informacje dotyczące struktury instytutowej  oraz inne nieścisłości. 

 

Do Przewodniczącego Komisji wysłano prośbę o dokonanie stosownych korekt w tekście 

opisu  

w wymienionych programach studiów.  

 

 

Dla II stopnia kształcenia na kierunku Informatyka w dokumencie „Macierz 

powiązania obszarowych efektów kształcenia z kierunkowymi efektami kształcenia” 

skorygowano błąd redakcyjny polegający na nieprawidłowym przypisaniu symbolu 

kierunkowego efektu kompetencyjnego do efektu technicznego.  

 

Jest  

Efekt techniczny Efekt kompetencji 

T2A_K06 K2INF_K06 

T2A_K07 K2INF_K07 

 

Powinno być 

Efekt techniczny Efekt kompetencji 

T2A_K06 K2INF_K01 

T2A_K07 K2INF_K02 

 



Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Informatyka przyjęte przez Senat Uczelni w 

zakresie kompetencji społecznych obejmują kompetencje: K2INF_K01, K2INF_K02, 

K2INF_K03, K2INF_K04 oraz K2INF_K05.  

 

 

Mając na uwadze formalne procedowanie wniosku o korektę dokumentu „Macierz 

powiązania obszarowych efektów kształcenia z kierunkowymi efektami kształcenia” 

Komisja Programowa przedstawi poprawioną macierz obowiązującą od  

roku akademickiego 2017/2018. 

 

 

Ad. 2a.  

Pani dr inż. B. Hnatkowska w imieniu opiekuna specjalności Inżynieria 

Oprogramowania przedstawiła propozycję zmian na specjalności dla cyklu kształcenia 

2016/2017:  

Zmiany w planie i programie studiów są następujące: 

1) Zastąpienie modułu wybieralnego I kursem obowiązkowym: „Zwinne metodyki 

wytwarzania oprogramowania” (GK) w wymiarze 10011, liczba punktów ECTS 4  

2) Przesunięcie kursu wybieralnego „Teoretyczne podstawy przetwarzania 

równoległego” (GK) w wymiarze 21000 do modułu wybieralnego II, liczba punktów ECTS 3 

3) Dołożenie kursu wybieralnego „Współczesne frameworki webowe” (GK) w 

wymiarze 10200 do modułu wybieralnego II, liczba punktów ECTS 3 

4) Zmiana nazwy grupy kursu: „Teoretyczne podstawy programowania 

współbieżnego” (GK) na „Programowanie współbieżne” (GK) oraz zmianę form zgodnie z 

układem 10200 (1 godz. wykładu + 2 godz. laboratorium), liczba punktów ECTS 3. 

 

Ad. 2b.  

Pani dr inż. E. Kukla w imieniu opiekuna specjalności Systemy informacyjne 

przedstawiła propozycję zmian na specjalności dla cyklu kształcenia 2016/2017:  

Zmiany w planie i programie studiów są następujące: 

1) zastąpienia modułów wybieralnych M1 i M2 (na semestrach 2 i 3) pojedynczymi 

kursami, które dotychczas należały do puli kursów wybieralnych,  

2) zmianie nazwy kursu „Mobilne systemy webowe” na „Systemy mobilne”, która 

lepiej odzwierciedla treść kursu.  

 

 

 

 



Ad. 3. 

Przewodniczący Komisji Programowej wystąpił z wnioskiem o uzupełnienie składu Komisji  

kadencji 2012-2016 o osobę  Pana dr inż. Jerzego Sasa. 

 

Przewodniczący Komisji Programowej poinformował, że Pan Prof. Jerzy Józefczyk, opiekun 

specjalności "Systemy wspomagania decyzji", która jest w programie kształcenia na kierunku 

Informatyka na II. stopniu  na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w 

języku polskim, zwrócił się do Komisji Informatyki z propozycjami zmiany programu 

kształcenia polegającymi na: 

- zmianie nazwy specjalności na II stopniu  „Systemy wspomagania decyzji” (SWD) na nową 

nazwę: „Zastosowania informatyki w technice” (ZIT)  

- modyfikacji programów dotychczasowych pięciu przedmiotów specjalnościowych wraz ze 

zmianą ich nazw. 

Uzasadnienie modyfikacji programu specjalności (dołączone do wniosku przez jego autora): 

 Specjalność po proponowanej modyfikacji już pod nową nazwą będzie lepiej spełniać 

oczekiwania studentów oraz wymogi rynku pracy. Proponujemy nowe w stosunku do SWD 

treści programowe, które według naszego rozeznania nie są oferowane studentom na 

pozostałych specjalnościach. Nacisk kładziony jest na wiedzę i umiejętności dotyczące 

konkretnych obszarów zastosowań informatyki, a w mniejszym stopniu niż dotychczas na 

zagadnienia metodologiczne z zakresu ogólnie rozumianych systemów wspomagania decyzji. 

Specjalność po modyfikacji akcentuje związki informatyki z urządzeniami technicznymi spoza 

obszaru techniki komputerowej, np. z urządzeniami techniki pomiarowej, techniki 

przemysłowej, techniki medycznej. Studenci poznają metody formalne i narzędzia 

informatyczne wspomagające tworzenie modeli rzeczywistości, a następnie analizę i 

projektowanie w oparciu o te modele w następujących obszarach zastosowań informatyki: 

sterowanie, zarządzanie produkcją, logistyka, harmonogramowanie usług. Tak więc 

proponowany program kształcenia dotyczy tej części informatyki, którą są systemy 

informatyczne, a ściślej ich techniczne zastosowania. 

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Informatyka pozytywnie opiniuje wnioskowaną zmianę.  

Katedra Informatyki posiada wszystkie zasoby niezbędne do realizacji zaproponowanego 

programu studiów.  

Komisja Programowa dla kierunku Informatyka pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt 

zmian programowych na kierunku Informatyka i akceptuję decyzję o modyfikacji programu 

studiów od najbliższego roku akademickiego 2016/2017. 

 

 

Mając na uwadze formalne procedowanie wniosku o zmiany efektów kształcenia  

Komisja Programowa przedstawi opis kierunkowych efektów kształcenia dla II stopnia 

kształcenia od roku akademickiego 2017/2018, który będzie uwzględniał nową nazwę 

specjalności w brzmieniu „Zastosowania informatyki w technice” (ZIT)”. 

 

     Przewodniczący 

                                                                         Komisji Programowej dla kierunku Informatyka 

       dr hab. inż. Leszek Borzemski, prof. PWr 

 

 

Protokołowała: mgr inż. B. Wojnarowicz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 5. 

 

 Komisja programowa – Kierunek Inżynieria Systemów – protokół 

 

 

Wrocław, dnia 05. 07. 2016 

 

Protokół z okresowej działalności Komisji Programowej dla kierunku Inżynieria Systemów 

w roku akademicki 2015/2016 

 

Komisja Programowa dla kierunku Inżynieria Systemów została powołana uchwałą Rady 

Wydziału Informatyki i Zarządzania w dniu 29. 01. 2013 w składzie: 

1. prof. dr hab. inż. Jerzy Józefczyk 

2. prof. dr hab. inż. Wacław Kasprzak  

3. prof. dr hab. inż. Jacek Mercik  

4. prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek – Przewodniczący Komisji 

5. dr hab. inż. Rafał Weron, prof. PWr 

 

Rada Wydziału Informatyki i Zarządzania uchwałą nr 904/28/2012-2016 z dnia 25.11.2014 r. 

powołała następujący skład Komisji Programowej: 

1. prof. dr hab. inż. Jerzy Józefczyk 

2. prof. dr hab. inż. Wacław Kasprzak  

3. dr hab. inż. Barbara Gładysz , prof. PWr 

4. prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek – Przewodniczący Komisji 

5. dr hab. inż. Rafał Weron, prof. PWr 

 

 

 

W roku akademickim 2015/2016 Komisja Programowa odbyła następujące spotkania na 

których omawiane były przedstawione poniżej zagadnienia dla których Komisja wydała 

opinię. 



 

Posiedzenie w dniu 02. 11. 2015 

1. Zaopiniowanie semestralnego raportu zawierającego wyniki analizy stopnia osiągniecia 

zakładanych kierunkowych efektów kształcenia przez studentów dla kierunku „Inżynieria 

Systemów” pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim 2014/2015 

 

Posiedzenie w dniu 05. 04. 2016 

Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie raportu dotyczącego oceny przedmiotowych efektów kształcenia dla 

wybranych kursów semestru zimowego 2015/2016 na kierunku „Inżynieria Systemów”  - 

pierwszy i drugi stopień kształcenia.  

2.  Zaopiniowanie nowego zakresu egzaminu dyplomowego na I stopniu kształcenia na 

kierunku Inżynieria Systemów dla cyklu kształcenia od 2013/2014 i następnych. 

3. Efekty kształcenia dla kursów i na ścieżce kształcenia 

4. Zaopiniowanie programu kształcenia na I oraz na II stopniu studiów na kierunku Inżynieria 

Systemów dla cyklu kształcenia 2016/2017. 

5. Zaopiniowanie tematów prac dyplomowych dla pierwszego oraz drugiego stopnia studiów 

– obrona pracy dyplomowej styczeń – luty 2017 

 

Posiedzenie w dniu 12. 05. 2016 

1. Zaopiniowanie zmiany w planie i programie studiów dla pierwszego stopnia kształcenia od 

cyklu kształcenia 2016/2017 dotyczącej kursu „Statystyka i ekonometria” polegającej na 

zwiększeniu liczby godzin laboratorium w semestrze z 15 na 30 natomiast dla kursu „Modele 

systemów dynamicznych” zmniejszeniu liczby godzin wykładu w semestrze z 30 na 15 

 

 

Ponadto z inicjatywy Przewodniczącego Komisji Programowej: 



- w dniu 15. 03. 2016 odbyło się spotkanie  w sprawie metodologii Teorii Rozwiązywania 

Innowacyjnych Zagadnień TRIZ z przedstawicielami Fundacji TRIZ Polska. Prace Fundacji 

skupiają się na praktycznych, biznesowych zastosowaniach metodologii TRIZ oraz na 

przygotowaniu i rozwijaniu programu nauczania tej metodologii na uczelniach.  Prace i 

projekty Fundacji wspomagają wykładowcy Massachusetts Institute of Technology. 

- w dniach:  

30.03.2016 – „Sieciowe systemy usługowe” – dr inż. Paweł Świątek 

30.03.2016 – „Procesy Biotechnologiczne” – mgr Natalia Kmiecik 

30.03.2016  – „Systemy Energetyczne” – dr inż. Wojciech Moroń 

06.04.2016  – „Systemy logistyczne” –  dr inż. Tadeusz Zbroja 

06.04.2016  – „Systemy sterowania” – prof. Jerzy Józefczyk 

odbyła się prezentacja ścieżek kształcenia dla studentów drugiego semestru studiów 

pierwszego stopnia dla roku rekrutacji 2015/2016. 

Przewodniczący Komisji Programowej powierzył z dniem 28. 05. 2014 Pani mgr inż. 

Barbarze Wojnarowicz obowiązki Sekretarza Komisji. Do obowiązków Sekretarza należało 

min: 

- zawiadamianie członków Komisji o terminach posiedzeń 

- przygotowywanie materiałów na posiedzenia Komisji; 

- sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji, 

- wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego Komisji.  

          Przewodniczący  

Komisji Programowej dla kierunku Inżynieria Systemów 

          prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Świątek 

Sekretarz  

Komisji Programowej dla kierunku Inżynieria Systemów 

mgr inż. Barbara Wojnarowicz 



W załączeniu: 

Protokoły z posiedzeń Komisji Programowej dla kierunku Inżyniera Systemów: 

- z dnia 02. 11. 2015 

- z dnia 05. 04. 2016 

- z dnia 12. 05. 2016 

 



ZAŁĄCZNIK 6. 

 

 Wyniki testu akceptacyjnego systemu „Dyplomy” – protokół 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 7. 

 Narada posesyjna – protokół 

 

NARADA POSESYJNA  

WYDZIAŁU INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA  

data: 17.11.2015  godzina:  11.15 - 13.00 

sala 409, B-4 

 

17.11.2015 odbyła się Narada Posesyjna. Spotkanie poprowadzili: Przewodnicząca 

Samorządu Studenckiego Wydziału Informatyki i Zarządzania Pani Karolina Zborowska oraz 

Wieceprzewodniczący Samorządu Studenckiego Wydziału Informatyki i Zarządzania Pan 

Bartosz Furtak. W spotkaniu udział wzięli studenci ww. Wydziału, przedstawiciele 

Samorządu Studenckiego, Dziekani, pracownicy administracyjni, pracownicy dydaktyczni i 

kierownictwo Dziekanatu oraz Wydziałowej Biblioteki. 

 

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego przedstawiła agendę zebrania oraz listę pytań oraz 

spraw które napłynęły do Samorządu w trakcie semestru letniego 2014/2015. 

 

I Administracyjne: 

W łazienkach źle działają czujki ruchu, często brakuje mydła oraz ręczników. 

 

Zostało to zgłoszone, czas został wydłużony, a mydło i ręczniki, jakie budynki 

 

Biblioteka w czasie wakacji, była zamykana szybciej, niż to wynikało z informacji 

zamieszczonej na drzwiach. 

Zdarzyło się tak 4 razy, w wakacje, ze względu na upały i brak klimatyzacji, a okna się nie 

otwierają (Mdlenie ludzi) … A informacje były. 

dr hab. inż. prof. nadzw. PWr Zdzisław Szalbierz: Pani Ewa Zysek, dobrze nią zarządza, a 

składanie pretensji, że nie potrafi wytrzymać w 40 stopniowym upale godziny dłużej, jest 

karygodne. 

Brak stołówki w budynku B-4 

dr hab. inż. prof. nadzw. PWr Zdzisław Szalbierz: To nie dotyczy tylko i wyłącznie Naszego 

wydziału. Wydział Mechaniczny zajął miejsce “Bifora” 

Samorząd Naszego wydziału, chemicznego, i mechanicznego niech uda się do Parlamentu 

Studenckiego. 

II Dziekanat: 

Zbyt krótkie godziny otwarcia dziekanatu w soboty. 



 

Ludzie pracują, jednak nikt nie miał o to pretensji. Jakie są oczekiwania studentów ? 

Wszystko jest załatwiane, problem może dotyczyć kilku osób. Kolejek jest coraz mniej, warto 

to wziąć pod uwagę. 

Dziekanat jest czynny przez pierwszy dłużej, i za to wielki szacunek. Jednak pomiędzy 

przerwami nie jesteśmy w stanie tego załatwić. 

Problem można rozwiązać zanosząc legitymację do dziekanatu. 

Kolejki do dziekanatu związane z podbijaniem legitymacji. 

J.W 

III Dydaktyka: 

Prowadzący uniemożliwiają studentom wglądu do egzaminów i kolokwiów. 

 

Studenci mają prawo do wglądu, mówi prodziekan ds. dydaktyki dr hab. Agnieszka 

Bieńkowska. I takie uwagi należy zgłaszać od razu. 

A co zrobić, jak prowadzący nie może pokazać studentom wyników prac ? Np. W przypadku, 

wyjazdu. Padła propozycja przyznania pełnomocnictwa. 

 

Pracownicy dziekanatu, władze uczelni oraz prowadzący nie odpisują na wiadomości 

email. 

  

prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Dudycz  dodał od siebie następującą informacje : “Studenci, nie 

przychodzą w wyznaczonych terminach, by obejrzeć pracę a później mają problemy” “Na 

jakiego typu e-maile prowadzący nie odpisują?” Tu powinniśmy zadać sobie pytanie. 

mgr inż. Maria Galant-Pater “Korespondencja tylko z e-maili studenckich” “E-maile bez 

tematu, nazw grup etc” 

dr inż. Leopold Szczurowski (Edukacja CL - Rozwinąć pocztę - Bo póki co sprawia 

problemy) 

(Zmiany tematów prac magisterskich, musi na papierze poinformować promotora o tym 

fakcie, a niektórzy “kombinuja” e-mailami, i prowadzący muszą naginać regulamin) 

 

Prowadzący na Inżynierii Systemów nie stosują się do planu studiów. Wykładany 

materiał jest często powtarzany na różnych przedmiotach. 

 

Studentka widzi różnice w planie studiów, natomiast program pokrywa się. 

“Czy coś było ? Jednak studenci milczą …  Godzą się na to mimo to.  

Sprawa zostanie rozwiązana, po przestudiowaniu przez władze odpowiednich dokumentów. 



 

Nazwy niektórych przedmiotów na studiach II stopnia na informatyce nie odpowiadają 

tematyce zajęć. 

 

Wgląd w kartę przedmiotu, nie sugerowanie się nazwami. 

Bartek cytuje wpis studenta - Sylabusy przedmiotów ! - Zaznacza dr inż. Marian Waldemar 

Brol. Na ile te problemy są reprezentatywne ? - Zaznacza prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz 

Dudycz 

W momencie podpisywania umowy, student wie na co się pisze. 

Studia mają dostać wiedzę, a nie wyuczonego fachu. 

Zmiana nazwy specjalności na kierunku Zarządzanie “Inżynieria finansów” na 

“Zarządzanie finansami” 

prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Dudycz: Czy na treściach merytorycznych czy na nazwie Nam 

zależy ? By nazwa była bardziej adekwatna. 

 

Prowadzący na II roku Informatyki, nie przychodzi na zajęcia i odmawia ich 

prowadzenia. 

 

Bartek wspomniał o podjętych w tym kierunku krokach. 

Studenci nie zostali poinformowani o zmianach w Regulaminie studiów oraz zmianie 

terminów dotyczących pracy inżynierskiej 

 

Nie ma żadnych zmian w regulaminach odnośnie oddawania prac inżynierskich.  

Trzeba przeprowadzić antyplagiat - Procedura trwa 7 dni. Umożliwi to uzyskanie oceny z 

pracy. 

Termin sztywny - 7 dni przed obroną. 

Problem formy zgłoszenia problemu. 

Wypełnienie wymogów wystawy. 

10 grudnia - Wpisanie oceny z pracy   

A reszta do 11 stycznia. 

Słuchamy się kierownika dziekanatu. System antyplagiatowy, nie wiadomo jak będzie 

funkcjonował. 

dr inż. Leopold Szczurowski - Wystawiam ocenę pozytywną, a potem może wykazać, że to 

plagiat. Trzeba bywać na zajęciach, a nie czepiać się prowadzących ... 

 

Brak informacji o działaniu systemu anty plagiatowego. 

 



Nie będzie wiadomo jak to będzie funkcjonowało. 

 

IV Wolne wnioski 

 

W 6 semestrze zostały zmniejszone godziny realizacji zajęć (nakłady pracy), a obowiązków 

zostało tyle samo, i były oceniane mniej niż w poprzednich latach. 

 

Musieliśmy zrobić pewne zmiany, wymuszone działaniem takie jak “praca inżynierska”. 

Student prześle swoje wyliczenia Panu Borzemskiemu. 

 

*Moim problemem jest wybór specjalizacji : 

 

Moim zdaniem taki wybór powinien być dokonywany w procesie rekrutacji, a nie po 

miesiącu … (Bo mogą stracić rok) …  

 

Znam osoby, które idą na PWr bo jako jedyna uczelnia we Wrocławiu pozwala na ułożenie 

planu, a potem są rozczarowani bo nie otworzą specjalizacji  

 

Ludzie wiedzą na co się piszą, i na jaki kierunek idą.* 

 

Kierunki Zamawiane - Problem - Zostanie to zgłoszone do dr inż. Mariusz Mazurkiewicz. 

 

 

 

Sporządził 

 

Bartosz Furtak 


