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dokonanej w dniach 31 stycznia – 1 lutego 2014 r. na kierunku „informatyka” 

prowadzonym w obszarze nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia  
o profilu ogólnoakademickim realizowanych w formie studiów niestacjonarnych na 

Wydziale Informatyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej 
 
przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej  w składzie: 
przewodniczący:  dr hab. Zygmunt Mazur – członek PKA  
członkowie:    dr hab. inż. Kazimierz Worwa – ekspert PKA 

prof. dr hab. inż. Jarosław Stepaniuk  – ekspert PKA 
   mgr Wioletta Marszelewska – ekspert PKA ds. formalno-prawnych 
   Edyta Prociak – ekspert PKA ds. studenckich 
 
 
Krótka informacja o wizytacji 

Ocena jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale 
Informatyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej została 
przeprowadzona z inicjatywy Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ramach harmonogramu prac 
określonych przez Komisję na rok akademicki 2013/2014. Polska Komisja Akredytacyjna po 
raz trzeci oceniała jakość kształcenia na w/w kierunku.  

Wizytacja została przygotowana i przeprowadzona zgodnie z obowiązującą 
procedurą. Raport Zespołu wizytującego został opracowany po zapoznaniu się  
z przedłożonym przez Uczelnią raportem samooceny oraz na podstawie przedstawionej  
w toku wizytacji dokumentacji, spotkań i rozmów przeprowadzonych z władzami Uczelni  
i Wydziału, pracownikami i studentami ocenianego kierunku, hospitacji zajęć, przeglądu 
infrastruktury dydaktycznej oraz oceny losowo wybranych prac dyplomowych. 

Władze Uczelni i Wydziału stworzyły dobre warunki do pracy Zespołu wizytującego. 
 

Załącznik nr 1   Podstawa prawna wizytacji 
 
Załącznik nr 2   Szczegółowy harmonogram przeprowadzonej wizytacji   
                           uwzględniający podział zadań pomiędzy członków zespołu oceniającego. 
 

1. Koncepcja rozwoju ocenianego kierunku sformułowana przez jednostkę 

1). Misja i strategia jednostki stanowi jeden dokument, przyjęty uchwałą Nr 1 /2013/2014 
Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej z dnia 1 października 2013r. 
w sprawie „Misji i strategii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej”. 
Cytowany dokument nie określa żadnego okresu czasowego, w odniesieniu do którego 
sformułowane zostały zawarte w nim treści, w tym cele i zadania Uczelni. Prowadzący 
oceniany kierunek „informatyka” Wydział Informatyki jest jedynym wydziałem Wyższej 

RAPORT  Z  WIZYTACJI 

(ocena programowa) 
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Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej, a oceniany kierunek jest jedynym 
kierunkiem prowadzonym przez ten Wydział. Pomimo tego w Uczelni – zgodnie ze Statutem 
- zostały powołane dwa ciała kolegialne: Senat oraz Rada Wydziału Informatyki. Prowadzący 
oceniany kierunek Wydział nie opracował swojej misji i strategii, w związku z czym należy 
przyjąć, że określona w w/w uchwale Senatu misja i strategia Uczelni jest zarazem misją 
i strategią Wydziału Informatyki. Zatem wszystkie cele i zadania zawarte w w/w dokumencie, 
dotyczące realizowanego w Uczelni kształcenia odnoszą się bezpośrednio do tego Wydziału. 
W tym świetle zbieżność misji i strategii Wydziału prowadzącego oceniany kierunek 
„informatyka” z misją i strategią Uczelni nie budzi żadnych zastrzeżeń.  

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej prowadzi na kierunku 
„informatyka” studia pierwszego stopnia (inżynierskie), w formie studiów niestacjonarnych. 
Studia trwają 7 semestrów. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie co najmniej 30 
punktów ECTS, natomiast warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie co najmniej 210 
punktów ECTS, napisanie pracy dyplomowej i pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego. 
Studia prowadzone są w ramach jednej specjalności (systemy informatyczne). W ramach 
przedmiotów ogólnych, kierunkowych i specjalistycznych stwarzane są studentom szerokie 
możliwości dokonywania wyboru przedmiotów, co stwarza studentom realne możliwości 
zróżnicowania programu kształcenia. 

Koncepcja kształcenia na ocenianym kierunku „informatyka” bardzo ściśle wpisuje się 
w misję i strategię Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej. 

Jednym z podstawowych zadań Uczelni, na które zwraca się uwagę w jej misji jest 
„Utworzenie w regionie silnego ośrodka edukacji i nauki w zakresie informatyki. 
Koncentracja naukowców z kraju i zagranicy oraz specjalistów-praktyków, zajmujących się 
informatyką.” Dążenie do zapewnienia ścisłego związku Uczelni z regionem wynika także 
z następującego zapisu zawartego w Misji i strategii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania 
w Bielsku-Białej: „WSIiZ powinna zaspokajać zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności 
informatyczne – absolwentów szkół średnich oraz pracowników firm – niezbędne dla rozwoju 
społecznego i gospodarczego regionu.” 

Pomimo, że kształcenie na studiach I stopnia (inżynierskich) realizowane jest w ramach 
profilu ogólnoakademickiego, program studiów zorientowany jest na osiąganie przez 
studentów praktycznych umiejętności w zakresie projektowania i implementacji systemów 
informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności wdrażania tych systemów. 
Służy temu bezpośrednio praktyka dyplomowa, odbywana w semestrach dyplomowania 
i stanowiąca uzupełnienie praktyk zawodowych, odbywanych po II roku studiów. Ten aspekt 
programu studiów ściśle koresponduje z następującym określeniem celu kształcenia, 
zawartego w misji i strategii WSIiZ: „Preferowanie umiejętności tworzenia systemów 
informatycznych, w szczególności w ramach: zespołowych projektów informatycznych oraz 
prac dyplomowych inżynierskich. Organizowanie praktyk zawodowych (w zakresie 
informatyki) oraz dyplomowych (dla komercjalizacji prac dyplomowych inżynierskich). 
Wspieranie łączenia studiów informatycznych z pracą zawodową – w kraju lub za granicą.” 

Misja i strategia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej obliguje 
kierownictwo Uczelni i Wydziału do takiego konstruowania programów studiów, aby 
kształcenie studentów kierunku „informatyka” odbywało się „(…) według Krajowych Ram 
Kwalifikacji (…) w celu ich przygotowania do pracy zawodowej oraz dalszych studiów(…)”, 
gwarantując„(…) wyróżnienie w procesie kształcenia: wiedzy, umiejętności oraz postaw 
społecznych – w szczególności respektowanie prawa i etyki.” 
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Należy podkreślić, że zgodnie z Misją i strategią WSIiZ koncepcja kształcenia na ocenianym 
kierunku „informatyka” nie zakłada kształcenia wysoce specjalistycznego - ukierunkowanego 
na potrzeby poszczególnych pracodawców, ale wszechstronną edukację inżyniera 
informatyka, zdolnego podjąć pracę w dowolnej firmie wykorzystującej technologie IT. 

Uczelnia dostrzega pozytywny wpływ na jakość prowadzonego kształcenia zarówno 
doświadczenia naukowego, jak i zawodowego nauczycieli akademickich prowadzących 
zajęcia ze studentami. Koncepcję kształcenia na kierunku „informatyka” związano głównie 
z działalnością naukową nauczycieli akademickich, prowadzoną w Wyższej Szkoły Informatyki 
i Zarządzania w Bielsku-Białej, a także winnych, krajowych i zagranicznych ośrodkach 
dydaktycznych i naukowych. Wśród kadry Uczelni zwraca uwagę duży procent nauczycieli, 
którzy uzyskali stopnie naukowe za granicą. 

Pomimo prowadzenia tylko jednej, bardzo charakterystycznej dla kierunku 
„informatyka” specjalności (systemy informatyczne) oferta kształcenia na ocenianym 
kierunku studiów jest bardzo interesująca i niekonwencjonalna, głównie z uwagi na bogatą 
i zróżnicowaną ofertę przedmiotów, w tym przedmiotów do wyboru oraz szereg 
nietypowych dla polskich uczelni rozwiązań w zakresie organizacji studiów. Przykładem 
takiego niekonwencjonalnego rozwiązania może być występowanie w każdym semestrze 
sześciu modułów edukacyjnych, z dwoma odrębnymi sesjami egzaminacyjnymi (w 
konsekwencji studenci mają w roku akademickim cztery sesje egzaminacyjne, zamiast 
zwyczajowych dwóch). Zgodnie z przekazanymi Zespołowi Oceniającemu PKA wyjaśnieniami 
przyjęte rozwiązanie służy efektywniejszemu wykorzystaniu czasu przeznaczonego na 
kształcenie i samokształcenie studentów. Innym przykładem nietypowego rozwiązania w 
zakresie organizacji studiów jest obligatoryjne występowanie 3 opinii dotyczących pracy 
dyplomowej (promotora, recenzenta i dziekana), zamiast zwyczajowych 2 (promotora, 
recenzenta).  

Misja i strategia Uczelni może się zmieniać w reakcji na zmieniające się warunki jej 
otoczenia społeczno-gospodarczego, wpływając na modyfikacje programu kształcenia, w tym 
zakładanych efektów kształcenia dla kolejnych cykli kształcenia (nowych naborów), co jest 
całkowicie zgodne z wymaganiem zawartym w Misji i strategii Uczelni, zgodnie z którym 
„Misja WSIiZ powinna być nowelizowana na każdy rok akademicki, uwzględniając tendencje 
rozwojowe oraz zapotrzebowanie rynku pracy.” 

2). Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej, w tym także prowadzący 
oceniany kierunek Wydział Informatyki dostrzega i wykorzystuje możliwości jakie stwarza 
udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie określania i kształtowania 
koncepcji kształcenia, w tym określenia celów i efektów kształcenia oraz perspektyw rozwoju 
kierunku, Wydziału i Uczelni. 

Udział studentów w kształtowaniu koncepcji kształcenia jest zapewniony przez udział ich 
przedstawicieli w organach kolegialnych: Senacie, Radzie Wydziału oraz w komisjach 
wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. Ogół studentów ocenianego 
kierunku ma możliwość pośredniego wpływu na realizowany program kształcenia poprzez 
zgłaszanie swoich uwag i sugestii za pośrednictwem ankiet studenckich, oceniających jakość 
prowadzonego kształcenia. Studenci obecni na spotkaniu z Zespołem Oceniającym PKA byli 
świadomi możliwości, jakie stwarza im Uczelnia w zakresie uczestnictwa w opracowywaniu 
koncepcji kształcenia dla kierunku „informatyka”, a w szczególności w formułowaniu 
zakładanych efektów kształcenia. Studenci zgodnie przyznawali jednak, że ich zaangażowanie 
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i udział w tym procesie jest bardzo ograniczony, przy czym głównym czynnikiem, który 
decyduje o ich biernej postawie jest brak czasu. 

Nauczyciele akademiccy wpływają aktywnie na koncepcję kształcenia również poprzez 
swoich przedstawicieli w/w organach kolegialnych. Ponadto, w ramach swoich przedmiotów 
definiują tzw. przedmiotowe efekty kształcenia oraz wskazują ich powiązania z kierunkowymi 
efektami kształcenia. Na podkreślenie zasługuje- deklarowane w trakcie spotkania Zespołu 
Oceniającego PKA z kadrą dydaktyczną - dążenie nauczycieli akademickich odpowiedzialnych 
za poszczególne moduły/przedmioty do stałego dostosowywania ich treści do potrzeb rynku 
pracy. Nauczyciele podkreślali, iż na bieżąco modyfikują programy prowadzonych 
przedmiotów, uwzględniając w nich najnowsze technologie, narzędzia sprzętowe 
i programistyczne. Dla zapewnienia właściwej zgodności programów kształcenia 
opracowywanych dla kolejnych cykli kształcenia (lat naboru) z potrzebami rynku pracy Senat 
WSIiZ powołuje swoimi uchwałami tzw. konsultantów uczelnianego Systemu Zapewniania 
Jakości Kształcenia. Konsultanci powoływani są na okres jednego roku akademickiego, na 
wniosek uczelnianej Komisji Zarządzania Jakością Kształcenia. Z analizy treści uchwał Senatu 
powołujących w/w konsultantów na lata akademickie 2011/2012, 2012/2013 oraz 
2013/2014 wynika, że w grupę tę tworzą: pracownicy polskich i zagranicznych uczelni 
wyższych i ośrodków naukowo-badawczych, przedstawiciele polskich i zagranicznych firm, a 
także przedstawiciele Samorządu Studentów WSIiZ. Zespół Oceniający PKA zapoznał się z 
dokumentacją pracy w/w grupy konsultantów z w/w okresów, zawierającą w szczególności 
indywidualne opinie, uwagi i sugestie jej członków w zakresie koncepcji kształcenia na 
ocenianym kierunku „informatyka”, w tym dotyczące efektów kształcenia, a także 
programów i organizacji studiów.  

Wpływ otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym interesariuszy zewnętrznych na 
przyjętą koncepcję kształcenia zagwarantowano także poprzez włączenie w proces jej 
formowania konwentu WSIiZ, będącego statutowym kolegialnym organem doradczym. 
Zgodnie ze Statutem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej, 
wprowadzonym uchwałą nr IV/2011/12 Senatu WSIiZ z dnia 24 lutego 2012 roku, w sprawie 
nowego statutu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej, w skład Konwentu 
wchodzą, obok przedstawicieli władz Uczelni i Wydziału, powołani przez Kanclerza 
przedstawiciele organów samorządu terytorialnego, instytucji naukowych i zawodowych 
oraz przedsiębiorców z Bielska-Białej i regionu (§39 ust. 1).Zgodnie z §41 ust. 1-2 do 
kompetencji Konwentu Uczelni należy m.in. określanie: tendencji rozwoju informatyki 
w kraju i za granicą, strategii rozwoju Uczelni, wymaganych kwalifikacji absolwentów na 
rynku pracy w regionie, relacji Uczelni z środowiskiem lokalnym, zasad monitorowania karier 
zawodowych absolwentów Uczelni. Konwent może także inicjować współpracę Uczelni z 
firmami krajowymi lub zagranicznymi. Zespół Oceniający PKA zapoznał się z dokumentacją 
prac Konwentu WSIiZ z lat akademickich 2011/2012 - 2013/2014, zawierającą protokoły z 
cosemestralnych posiedzeń Konwentu. Z analizy sprawozdań z posiedzeń Konwentu wynika, 
że zawierają one opinie, uwagi, sugestie i zalecenia dla kierownictwa Uczelni w zakresie 
koncepcji kształcenia na ocenianym kierunku „informatyka”.  

Ważnym elementem Uczelnianego Systemu Zapewniania jakości Kształcenia jest system 
ankietowy umożliwiający wpływ różnych grup interesariuszy, w tym studentów i 
absolwentów na koncepcję procesu kształcenia. Studenci są ankietowani w trakcie każdego 
semestru. Zespół Oceniający PKA zapoznał się z dokumentacją procesu ankietowania 
studentów w semestrach zimowym i letnim r. ak. 2012/2013. W ramach ustawowego 
obowiązku monitorowania losów absolwentów procesem ankietyzacji objęci są także 
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absolwenci kierunku. Zespół Oceniający PKA zapoznał się z dokumentacją tego procesu, 
obejmującą ankiety absolwentów wypełniane po ukończeniu studiów, bazę danych adresów 
elektronicznych absolwentów, a także omówienia przeprowadzonych badań ankietowych tej 
grupy interesariuszy. W tym kontekście zwraca uwagę podział grupy absolwentów Wydziału 
Informatyki WSIiZ na absolwentów, którzy: ukończyli studia magisterskie, uzyskali stopień 
naukowy doktora lub doktora habilitowanego, prowadzą własne firmy; zajmują kierownicze 
stanowiska w firmach krajowych, pracują za granicą, nie pracują w zawodzie informatyka lub 
są bezrobotni.  

Sformułowane w Raporcie samooceny perspektywy rozwoju Uczelni i Wydziału 
prowadzącego oceniany kierunek studiów uwzględniają fakt, że liczba kandydatów na studia 
(absolwentów szkół średnich) – w najbliższych latach nie wzrośnie. Uczelnia dostrzega szansę 
zwiększenia liczby kandydatów poprzez stałe uatrakcyjnianie swojej oferty kształcenia 
i szybkie dostosowywanie jej do zmieniających się wymogów rynku pracy, a także 
w stworzeniu atrakcyjnej oferty powrotu na studia osobom, które je przerwały, np. ze 
względów zawodowych. Rozpatrywana jest także możliwość uruchomienia studiów drugiego 
stopnia na ocenianym kierunku „informatyka”, ponieważ żadna uczelnia w regionie 
dotychczas takiej możliwości nie stworzyła.  

Ocena końcowa 1 kryterium ogólnego: w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1). Koncepcja kształcenia na kierunku „informatyka” właściwie wpisuje się w misję 
i strategię Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej i jest z nią całkowicie 
zgodna. 

2). Uczelnia, w tym także prowadzący oceniany kierunek Wydział Informatyki, dostrzega 
i wykorzystuje możliwości jakie stwarza udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych 
w procesie określania i kształtowania koncepcji kształcenia, w tym określenia celów 
i efektów kształcenia oraz perspektyw rozwoju Wydziału i Uczelni. 

 

 
2. Spójność opracowanego i stosowanego w jednostce opisu zakładanych celów i efektów 
kształcenia dla ocenianego kierunku oraz system potwierdzający ich osiąganie 

1). Oceniany kierunek studiów „informatyka” prowadzony jest na Wydziale Informatyki 
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej na poziomie studiów pierwszego 
stopnia (inżynierskich) o profilu ogólnoakademickim, w formie studiów niestacjonarnych 
(w ostatnich 4 latach z powodu zbyt małej liczby kandydatów nie uruchomiono studiów 
stacjonarnych). Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Raporcie samooceny 
i potwierdzonymi w trakcie wizytacji oceniany kierunek „informatyka” umiejscowiony jest w 
obszarze nauk technicznych, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej 
„informatyka”.  

Zakładane efekty kształcenia dla studiów I stopnia (inżynierskich) dla naboru 2013/2014 
zostały przyjęte uchwałą Rady Wydziału Informatyki nr 2/07/2012/2013 z dnia 28 września 
2013r. w sprawie programu kształcenia na rok akademicki 2013/2014. Plan studiów dla 
naboru 2013/2014, przyjęty został uchwałą Rady Wydziału Informatyki nr 1/07/2012/2013 
z dnia 28 września 2013r.w sprawie standardowego modułowego planu studiów.  
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Efekty kształcenia dla ocenianego kierunku „informatyka” zostały przedstawione także w 
załączniku do Raportu samooceny „Matryca efektów kształcenia”, natomiast plan studiów 
dla naboru 2013/2014 w załączniku „StandardowyPlanuStudiow_WSIiZ_2013”. 

Zespół Oceniający PKA uznał, że wynikający z art. 68. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) wymóg 
określenia przez senat planów studiów i programów kształcenia spełnia uchwała Senatu 
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania Nr 10/2011/2012z dnia 1 października 
2011r.w sprawie „Efektów kształcenia w WSIiZ”.  

 Przeprowadzona przez Zespół Oceniający PKA ocena zgodności zakładanych celów 
i efektów kształcenia na ocenianym kierunku „informatyka” dla studiów I stopnia 
(inżynierskich) o profilu ogólnoakademickim z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji dla 
Szkolnictwa Wyższego pozwala na sformułowanie następujących uwag: 

- zbiór zakładanych kierunkowych efektów kształcenia obejmuje łącznie 66 efektów 
kształcenia, w tym 28 w zakresie wiedzy, 31 w zakresie umiejętności oraz 7 w zakresie 
kompetencji społecznych; należy podkreślić, że zarówno ogólna liczba zakładanych 
kierunkowych efektów kształcenia, jak i ich struktura nie budzi zastrzeżeń; łączna liczba 
efektów kształcenia w kategoriach „umiejętności” i „kompetencje społeczne” jest 
zdecydowanie większa od liczby efektów kształcenia w kategorii „wiedza”, co należy 
ocenić pozytywnie; 

- zakładane efekty kształcenia nie pokrywają wszystkich efektów kształcenia obszaru nauk 
technicznych, określonych w Załączniku nr 5 Rozporządzenia MNiSzW z dn. 2 listopada 
2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. 2011 nr 
253 poz. 1520), co w świetle §4 ust. 1 Rozporządzenia MNiSzW z dn. 5 października 
2011r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 
kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 1445, z późn. zm.) jest dopuszczalne (nie są pokryte 
efekty o symbolach T1A_U12, T1A_K02 oraz T1A_K06); jednocześnie w zbiorze 
kierunkowych efektów kształcenia znajduje się 12 efektów, które nie mają odniesień do 
żadnego z obszarowych efektów kształcenia w zakresie nauk technicznych, w tym 3 w 
kategorii „wiedza”, 8 w kategorii „umiejętności” i 1 w kategorii kompetencje społeczne; 

- w związku z tym, że w zbiorze kierunkowych efektów kształcenia nie ma efektów 
odnoszących się do efektów obszarowych o numerach T1A_K02 oraz T1A_K06 nie 
zostały pokryte wszystkie efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji 
inżynierskich, o których mowa w §4 ust. 2 w/w Rozporządzenia, stwierdzającego, że „W 
przypadku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub 
magistra inżyniera, opis zakładanych efektów kształcenia (…) uwzględnia również pełny 
zakres efektów kształcenia dla studiów o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, 
prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich, określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy.”; należy podkreślić, że realizacją art. 9 
ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) 
jest Rozporządzenie MNiSzW z dn. 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram 
Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. 2011 nr 253 poz. 1520), przy czym opis 
efektów prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich stanowi Załącznik nr 9 
w/w Rozporządzenia;  
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- w opisie zbioru kierunkowych efektów kształcenia dla ocenianego kierunku brak jest 
odniesień do efektów prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich, 
określonych w w/w akcie prawnym; 

- z analizy załącznika do Raportu samooceny „Macierz pokrycia efektów kształcenia” 
wynika, że do wszystkich kierunkowych efektów kształcenia występują odniesienia z 
modułów kształcenia (przedmiotów) ujętych w planie studiów, których treści kształcenia 
pozwalają na osiągnięcie tych efektów. 

Ocena zgodności efektów kształcenia zdefiniowanych w ramach poszczególnych 
modułów (przedmiotów) z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego została 
przeprowadzona na podstawie analizy zbioru sylabusów poszczególnych przedmiotów 
(uruchamianych w ramach tzw. modułów edukacyjnych), zawartych w programie studiów 
dla naboru 2013/2014, stanowiącego załącznik „Programy Kształcenia_2013_2014” do 
Raportu samooceny. Analiza tego zbioru wykazała, że: 

- zawiera on opisy przedmiotów kształcenia dla studiów niestacjonarnych, przypisanych 
do jednego z modułów edukacyjnych, wchodzących w skład programu studiów; zgodnie 
z przekazanymi Zespołowi Oceniającemu PKA informacjami sylabusy poszczególnych 
przedmiotów są dostępne dla studentów w Wirtualnym dziekanacie (dostęp po 
zalogowaniu ze strony http://dziekanat.wsi.edu.pl/); 

- opisy wszystkich przedmiotów występujących w programie studiów dla naboru 
2012/2013 zostały opracowane zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji; należy 
podkreślić, że sylabusy zostały opracowane w oparciu o wspólny dla kierunku formularz 
opisu modułu/przedmiotu kształcenia, uwzględniający m.in. opis efektów kształcenia dla 
przedmiotu w kategoriach wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, sposoby ich 
weryfikowania oraz bilans godzinowy dla potrzeb określenia liczby punktów ECTS. 

Na podstawie analizy efektów kształcenia, określonych w sylabusach poszczególnych 
przedmiotów ocenianego kierunku, ujętych w programie studiów dla naboru 2013/2014, 
zawartym w załączniku do Raportu samooceny „StandardowyPlanStudiow_WSIiZ_2013” 
można sformułować następujące uwagi: 

 efekty kształcenia, związane z realizacją przedmiotów wchodzących w skład 
wyodrębnionych w planie studiów modułów/przedmiotów są opisane z rozbiciem na 
kategorie: wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne; zwraca uwagę, że we 
wszystkich sylabusach przedmiotów nie występują odniesienia przedmiotowych efektów 
kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia, co zdaniem Zespołu Oceniającego PKA 
może bardzo utrudniać poprawne skonstruowanie matrycy efektów kształcenia; 

 wszystkie przedmioty mają określone szczegółowe efekty kształcenia, a sposób ich 
sformułowania nie budzi żadnych zastrzeżeń w zakresie zgodności z wymaganiami 
charakterystycznymi dla obszaru nauk technicznych, w którym umiejscowiony jest 
oceniany kierunek „informatyka”; 

 opis efektów kształcenia zdefiniowanych w ramach poszczególnych przedmiotów został 
utrzymany w podobnej konwencji językowej i na podobnym poziomie szczegółowości. 

Analiza zakładanych kierunkowych efektów kształcenia dla prowadzonych na ocenianym 
kierunku „informatyka” studiów pierwszego stopnia o profilu ogólno akademickim oraz 
efektów kształcenia zdefiniowanych dla poszczególnych przedmiotów pozwala na 
stwierdzenie, że ich zgodność z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa 

http://dziekanat.wsi.edu.pl/
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Wyższego nie budzi zastrzeżeń. Zastrzeżeń Zespołu Oceniającego PKA nie budzi także 
zgodność zakładanych kierunkowych efektów kształcenia z misją strategią rozwoju Wyższej 
Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej, w tym także z koncepcją rozwoju 
ocenianego kierunku „informatyka”. 

Ocena spójności kierunkowych efektów kształcenia z efektami kształcenia 
zdefiniowanymi w ramach poszczególnych przedmiotów przeprowadzona została na 
podstawie analizy: 

- matrycy efektów kształcenia, stanowiącej załącznik do Raportu samooceny 
„Matryca_Efektów_Kształcenia_WSIiZ_2013”, ilustrującej pokrycie kierunkowych 
efektów kształcenia efektami zdefiniowanymi w ramach poszczególnych modułów; 

- zbioru sylabusów poszczególnych przedmiotów kształcenia, udostępnionych Zespołowi 
Oceniającemu PKA w załączniku do Raportu samooceny „Programy 
Kształcenia_2013_2014”. 

Analiza w/w matrycy efektów kształcenia pozwala na sformułowanie następujących 
uwag: 

- matryca efektów kształcenia jest utworzona poprawnie; jej konstrukcja opisuje relacje 
pomiędzy efektami kształcenia przedmiotów tworzących poszczególne moduły 
edukacyjne z zakładanymi efektami kierunkowymi; 

- wszystkie kierunkowe efekty kształcenia są pokryte przez efekty kształcenia związane 
z poszczególnymi przedmiotami, tzn. każdemu kierunkowemu efektowi kształcenia 
odpowiada co najmniej jeden przedmiot, który go pokrywa. 

Na podstawie analizy matrycy efektów kształcenia, ilustrującej pokrycie kierunkowych 
efektów kształcenia na ocenianym kierunku „informatyka” efektami zdefiniowanymi w 
ramach poszczególnych przedmiotów można sformułować wniosek, że poziom spójności 
kierunkowych i przedmiotowych efektów kształcenia w analizowanym programie studiów 
nie budzi zastrzeżeń. Warto podkreślić, że elementem ułatwiającym stworzenie dla 
analizowanego programu studiów przejrzystego systemu weryfikacji zakładanych efektów 
kształcenia jest konsekwentne używanie w wyrażeniach opisujących poszczególne 
kierunkowe i przedmiotowe efekty kształcenia czasowników opisujących działanie, bowiem 
takie podejście sprawia w szczególności, że efekty kształcenia są łatwiejsze do weryfikacji. 

Zbiór zakładanych efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na 
ocenianym kierunku „informatyka” jest dostępny (po zalogowaniu się) w Wirtualnym 
dziekanacie (dostęp ze strony http://dziekanat.wsi.edu.pl/. 

Sylwetka absolwenta studiów na ocenianym kierunku „informatyka” dla naboru 
2011/2012, określająca zamierzone cele i efekty kształcenia oparta jest o standard 
kształcenia dla kierunku „informatyka” i jest zgodna z jego założeniami. 

2). Na podstawie analizy efektów kształcenia, zawartych w opisie kierunkowych efektów 
kształcenia oraz w udostępnionych Zespołowi Oceniającemu PKA sylabusach poszczególnych 
przedmiotów zawartych w programie studiów ocenianego kierunku dla naboru 2013/2014, 
można sformułować następujące uwagi w zakresie ich zrozumiałości i sprawdzalności: 

 zarówno kierunkowe efekty kształcenia, jak również efekty kształcenia związane 
z realizacją poszczególnych przedmiotów są opisane z rozbiciem na kategorie: wiedza, 
umiejętności oraz kompetencje społeczne; 

http://dziekanat.wsi.edu.pl/
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 sposób formułowania kierunkowych i przedmiotowych efektów kształcenia nie budzi 
żadnych zastrzeżeń w zakresie zgodności z wymaganiami charakterystycznymi dla 
obszaru nauk technicznych, w którym umiejscowiony jest oceniany kierunek 
„informatyka”; 

 opis kierunkowych efektów kształcenia został utrzymany na podobnym poziomie 
szczegółowości i z zachowaniem podobnej konwencji językowej; 

 język i sposób formułowania kierunkowych i przedmiotowych efektów kształcenia jest 
całkowicie poprawny, co m.in. gwarantuje ich pełną zrozumiałość; 

 zarówno kierunkowe, jak i przedmiotowe efekty kształcenia są formułowane w sposób 
realistyczny, tj. umożliwiający i ułatwiający praktyczne sprawdzenie stopnia ich 
osiągnięcia przez studentów w realizowanym procesie kształcenia. 

Reasumując można stwierdzić, na podstawie analizy kierunkowych efektów kształcenia 
oraz efektów kształcenia określonych w udostępnionych Zespołowi Oceniającemu PKA 
sylabusach przedmiotów, że sposób ich formułowania nie budzi zastrzeżeń w zakresie 
czytelności, jednoznaczności i zrozumiałości. 

Z wypowiedzi studentów formułowanych w trakcie spotkania z zespołem Oceniającym 
PKA wynikała ich stosunkowo niska świadomość zarówno w zakresie Krajowych Ram 
Kwalifikacji, jak i zakładanych efektów kształcenia na ocenianym kierunku oraz ich znaczenia 
dla konstrukcji programu studiów. Swoje małe zaangażowanie w proces kształtowania 
zakładanych efektów kształcenia studenci tłumaczyli brakiem czasu, będącym bezpośrednią 
konsekwencją niestacjonarnej formy studiów i ich zobowiązań zawodowych. Studenci 
zgodnie ocenili natomiast, że sposoby zaliczenia poszczególnych przedmiotów są im znane, 
czytelne i zrozumiałe. 

3). Program studiów na ocenianym kierunku „informatyka” Wyższej Szkoły Informatyki i 
Zarządzania w Bielsku-Białej, będący opisem procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania 
zakładanych efektów kształcenia obejmuje, obok planu studiów, także opis 
modułów/przedmiotów kształcenia wraz z przypisanymi do poszczególnych 
modułów/przedmiotów punktami ECTS, opisem zakładanych modułowych/przedmiotowych 
efektów kształcenia oraz sposobów weryfikacji osiąganych przez studentów tych efektów. 

System weryfikacji osiągania zakładanych celów i efektów kształcenia na ocenianym 
kierunku obejmuje wszystkie etapy kształcenia i opiera się na: 

 weryfikacji szczegółowych efektów kształcenia, wynikających z realizacji poszczególnych 
przedmiotów; weryfikowanie osiągania tych efektów odbywa się w oparciu o typowe 
formy etapowego i końcowego sprawdzania poziomu opanowania treści przedmiotów: 
pytania ustne, sprawdziany i kolokwia pisemne, sprawozdania laboratoryjne, 
sprawozdania z projektów, zaliczenia, egzaminy, dzieła informatyczne itp., przy czym 
zgodnie z informacjami zawartymi w Raporcie samooceny „w WSIiZ wprowadzono 
preferowany sposób zaliczania przedmiotów edukacyjnych – poprzez opracowywanie 
dzieł informatycznych”; 

 weryfikacji osiągania celów i efektów kształcenia wynikających z odbycia praktyk 
zawodowych i dyplomowych; 

 weryfikacji osiągania celów i efektów kształcenia wynikających z napisania pracy 
dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego. 
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Reasumując można stwierdzić, że stosowany na ocenianym kierunku „informatyka” 
system oceny i weryfikacji zakładanych celów i efektów kształcenia oparty jest na ocenie 
stopnia realizacji efektów określonych w ramach poszczególnych przedmiotów, ujętych w 
planie studiów, z uwzględnieniem praktyk zawodowych i dyplomowych oraz procedury 
dyplomowania. Przejrzystość analizowanego systemu oceny i weryfikacji zakładanych celów i 
efektów kształcenia nie budzi zastrzeżeń. Konstrukcja sylabusów poszczególnych 
przedmiotów uwzględnia opis sposobu weryfikacji każdego spośród określonych w tych 
przedmiotach efektów kształcenia w kategoriach wiedza, umiejętności, kompetencje 
społeczne, przy czym w procesie weryfikacji poszczególnych przedmiotowych efektów 
kształcenia stosowane są zarówno oceny formujące, jak i podsumowujące. Przyjęte metody 
weryfikacji zakładanych celów i efektów kształcenia są dostosowane do  poszczególnych 
kategorii efektów kształcenia. Konstrukcja czytelnego i przejrzystego systemu weryfikacji 
zakładanych efektów kształcenia była ułatwiona m.in. dzięki przyjętej, wspólnej dla 
wszystkich efektów kształcenia, konwencji językowej w zakresie ich formułowania.  

Z uwagi na to, że kluczowe dla stosowanego systemu oceny i weryfikacji zakładanych 
celów i efektów kształcenia zasady zawarte są (w dostępnych na stronach internetowych 
Wirtualnego dziekanatu) sylabusach poszczególnych przedmiotów, można stwierdzić, że 
system ten jest dostępny dla studentów. 

Z wypowiedzi studentów obecnych na spotkaniu z Zespołem Oceniającym PKA wynikało, 
że system weryfikacji stopnia i poziomu osiągania przez nich zakładanych efektów 
kształcenia jest powszechnie akceptowalny i nie budzi zastrzeżeń. Studenci są informowani 
przez nauczycieli prowadzących zajęcia, jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne 
powinni zdobyć, aby uzyskać zaliczenie poszczególnych modułów. Powszechnie praktycznie 
stosowaną zasadą jest w tym zakresie jest przekazywanie na pierwszych zajęciach w ramach 
każdego przedmiotu informacji dotyczących zakładanych efektów kształcenia, programu 
zajęć i wykazu zalecanej literatury, formy uczestnictwa w zajęciach, sposobu bieżącej 
kontroli wyników nauczania, trybu i terminarza zaliczania, zasad ustalania oceny łącznej 
przedmiotu oraz terminów i miejsc konsultacji. Zdaniem studentów wiedza przekazywana 
podczas zajęć oraz zdobywane umiejętności właściwie korespondują ze stosowanymi w 
ramach poszczególnych przedmiotów metodami weryfikacji osiągania zakładanych efektów 
kształcenia. 

System weryfikacji osiągania zakładanych celów i efektów kształcenia obejmuje 
wszystkie kategorie tych efektów (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne), a także 
wszystkie etapy kształcenia, z uwzględnieniem sekwencyjnego realizowania w każdym 
semestrze studiów dwóch modułów edukacyjnych. Zasady weryfikacji efektów kształcenia 
określonych w poszczególnych przedmiotach, a także zasady zaliczania praktyk zawodowych 
i dyplomowych oraz opis przebiegu i zasad oceniania procesu dyplomowania, zawarte są w 
Regulaminie studiów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej, 
wprowadzonym w życie uchwałą nr II/2011/12 Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i 
Zarządzania w Bielsku-Białej z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie nowego regulaminu 
studiów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej. Zapisy w/w Regulaminu 
studiów w zakresie przebiegu studiów precyzuje uchwała Rady Wydziału Informatyki z dnia 1 
października 2013r.w sprawie zasad realizacji studiów w r. ak. 2013/2014.  

Szczegółowe warunki weryfikowania osiągania przez studentów zakładanych efektów 
kształcenia określa Zarządzenie Rektora WSIiZ Nr 1/2011/2012z dnia 1 października 2011 r. 
w sprawie procedury osiągania zaplanowanych efektów kształcenia oraz uchwała Rady 
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Wydziału Informatyki nr 1/01/2013/2014 z dnia 1 października 2013r. w sprawie weryfikacji 
efektów kształcenia w WSIiZ. 
Przebieg studiów jest dokumentowany w indeksach i kartach zaliczeniowych.  

Integralną część procesu kształcenia na ocenianym kierunku „informatyka” stanowi 
praktyka zawodowa, podlegająca obowiązkowemu zaliczeniu w semestrze IV, przewidzianym 
w planie studiów na jej realizację. Ogólne zasady realizowania i zaliczania praktyk określa 
Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w 
Bielsku-Białej, wprowadzony zarządzeniem Nr P1/2013/2014 Pełnomocnika Rektora ds. 
Staży i Praktyk Studenckich z dnia 1 października 2013r.Praktyki dyplomowe organizowane 
są w okresie wakacji letnich (lipiec, sierpień) po VII semestrze Praktyka dyplomowa jest 
organizowana w Centrum Transferu Technologii WSIiZ. Szczegółowe zasady odbywania i 
zaliczania praktyk dyplomowych w WSIiZ określa Regulamin praktyk dyplomowych w Wyższej 
Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej wprowadzony zarządzenie Pełnomocnika 
Rektora ds. Praktyk Studenckich Nr P01_2012/2013 z dnia 1 października 2012r. w sprawie 
regulaminu praktyk dyplomowych. 

Etapowa weryfikacja osiągania poszczególnych efektów kształcenia realizowana jest 
w oparciu o prace pisemne (testy, sprawdziany, kolokwia, projekty, sprawozdania) lub tzw. 
dzieła informatyczne. Podczas wizytacji udostępniono Zespołowi Oceniającemu PKA 
przykładowe prace etapowe studentów z przedmiotów: Obwody i sygnały, Metodyka 
i technika programowania, Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń, Technika 
makroprocesorowa, Analogowe układy elektroniczne, Optoelektronika oraz Sieci 
komputerowe w postaci sprawozdań z zajęć laboratoryjnych, wyników realizacji projektów, 
pisemnych sprawdzianów oraz pisemnych prac egzaminacyjnych i zaliczeniowych, 
stanowiące podstawę do weryfikacji efektów kształcenia w ramach w/w przedmiotów. Na 
podstawie analizy w/w prac etapowych studentów można stwierdzić, że sposób 
formułowania zadań, ich zakres i stopień trudności, a także sposób oceny nie budzi 
zastrzeżeń. System weryfikacji osiągania zakładanych celów i efektów kształcenia obejmuje 
wszystkie kategorie tych efektów (wiedza, umiejętności, kompetencje). Stosowane w ramach 
systemu weryfikacji zakładanych efektów kształcenia wymagania można uznać za 
wystandaryzowane. Proces etapowej weryfikacji efektów kształcenia na ocenianym kierunku 
„informatyka” jest realizowany w sposób właściwy. 

Formalny aspekt systemu oceny efektów kształcenia związany z procedurami 
dotyczącymi informowania studentów w zakresie zasad oceniania nie budzi zastrzeżeń. 
W celu utrzymania spójności zasad przestrzegane są ustalenia Regulaminu studiów, 
a warunki zaliczeń i ich terminarz są podawane do wiadomości studentom na tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach Wirtualnego dziekanatu. 

Studenci obecni na spotkaniu z Zespołem Oceniającym PKA potwierdzili wywiązywanie 
się nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z regulaminowego obowiązku 
informowania studentów na pierwszych zajęciach o formach i warunkach weryfikacji 
efektów kształcenia przewidzianych dla danego przedmiotu. Studenci byli zgodni co do tego, 
że są oceniani na podstawie swoich umiejętności w sposób obiektywny i sprawiedliwy. Mają 
możliwość obejrzenia swoich prac etapowych, zaliczeniowych i egzaminacyjnych. Zdaniem 
studentów sylabus przedmiotu zawiera wszystkie potrzebne informacje opisujące zakładane 
w danym przedmiocie efekty kształcenia oraz warunki zaliczenia danego przedmiotu. 

Szczególną rolę w procesie weryfikacji osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów 
kształcenia spełnia praca dyplomowa. Zasady dyplomowania na kierunku „informatyka” 
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określa Regulamin studiów (Rozdział 7. Zasady realizacji pracy dyplomowej). Prace 
dyplomowe są realizowane w semestrach szóstym i siódmym, przy czym procedura 
dyplomowania obejmuje m.in.: seminarium dyplomowe (w semestrach VI i VII), prowadzone 
w formie specjalnościowej (dla wszystkich dyplomantów) przez nauczycieli wyznaczonych 
przez Dziekana oraz specjalizacyjnej, prowadzonej przez promotorów (dla ich dyplomantów), 
pracownię dyplomową, prowadzoną w semestrze VII, w ramach której dyplomanci realizują 
dzieła informatyczne oraz opracowują prezentację multimedialną swojej pracy dyplomowej, 
praktykę dyplomową, prowadzoną w semestrze VII, w ramach której dyplomanci wdrażają 
dzieła informatyczne, powstałe w ramach ich prac dyplomowych. 

Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powoływaną przez Dziekana. Egzamin 
dyplomowy składa się z testowego egzaminu inżynierskiego oraz z obrony pracy 
dyplomowej. Z każdej części egzaminu dyplomowego sporządzany jest odrębny protokół. 
Testowy egzamin inżynierski obejmuje pytania z przedmiotów: podstawowych, 
kierunkowych oraz specjalizacyjnych. Testowy egzamin inżynierski jest przeprowadzany na 
komputerze, w obecności komisji obrony pracy dyplomowej. W ramach obrony pracy 
dyplomowej dyplomant przedstawia swoją pracę (przy pomocy prezentacji multimedialnej) 
oraz oryginalne dzieło informatyczne, powstałe w ramach realizacji pracy. Ponadto 
dyplomant odpowiada na pytania recenzenta, promotora oraz Dziekana – zawarte w ich 
opiniach. W trakcie obrony członkowie komisji przeprowadzają dyskusję z dyplomantem, by 
ocenić wartość pracy dyplomowej i stwierdzić jej oryginalność. Ocena z obrony pracy 
dyplomowej jest średnią arytmetyczną ocen z opinii: dziekana, promotora i recenzenta; 
prezentacji pracy dyplomowej i odpowiedzi na pytania członków komisji. Podstawą 
obliczania oceny ukończenia studiów (wpisywanej do dyplomu) są: średnia arytmetyczna 
ocen z przedmiotów wpisanych do indeksu – z wagą 50%; ocena z testowego egzaminu 
inżynierskiego – z wagą 25%; ocena z obrony pracy dyplomowej – z wagą 25%. Do dyplomu 
wpisuje się pełną ocenę słowną, określoną w oparciu o następującą skalę: do 3.50- ocena 
dostateczna, od 3.51 do 4.50 - ocena dobra, ponad 4.50 - ocena bardzo dobra. 

Analiza tematów prac inżynierskich absolwentów z lat 2007/2008 – 2011/2012, 
udostępnionych Zespołowi Oceniającemu PKA w trakcie wizytacji wskazuje na ich całkowitą 
zgodność z kanonem kierunku „informatyka”. Dla potrzeb oceny jakości procesu 
dyplomowania Zespół Oceniający PKA zapoznał się z 15, losowo wybranymi pracami 
dyplomowymi i dokumentacją egzaminów dyplomowych ich autorów. Z analizy treści tych 
prac dyplomowych wynika, że wszystkie (100,0%) spełniają wymagania stawiane pracom 
inżynierskim. W 9 ocenianych pracach (60,0%) Zespół Oceniający PKA stwierdził  przypadki 
zawyżania ocen, w tym 7 (46,7%) przez promotorów i 4 (26,7%) przez recenzentów. 
W przypadku 1 pracy (6,7%) ocena recenzenta była zaniżona. Na podkreślenie zasługuje 
ujednolicony w ramach kierunku, estetyczny wygląd stron tytułowych wszystkich prac 
dyplomowych oraz ich ujednolicony układ. Składy komisji egzaminów dyplomowych nie 
budziły większych zastrzeżeń, poza tym, że nie zawsze w komisji egzaminu dyplomowego jest 
przynajmniej jeden samodzielny nauczyciel akademicki. Zespół Oceniający PKA zapoznając 
się z praktyczną realizacją egzaminu dyplomowego stwierdził niekonwencjonalne 
rozwiązanie, polegającej na stosowaniu testowego, zdawanego na komputerze, egzaminu 
z zakresu kierunku studiów („informatyki”). Składy komisji egzaminów dyplomowych nie 
budziły zastrzeżeń, większych zastrzeżeń, poza tym, że nie zawsze w komisji egzaminu 
dyplomowego jest przynajmniej jeden samodzielny nauczyciel akademicki. 
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Szczegółowy opis prac dyplomowych, z którymi zapoznał się Zespół Oceniający PKA 
w trakcie wizytacji znajduje się w Załączniku nr 4. Ocena losowo wybranych prac etapowych 
oraz dyplomowych. 

W losowo wybranych teczkach akt osobowych studentów (zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 14 września 2011 r. w sprawie 
dokumentacji przebiegu studiów) znajdują się dokumenty związane z procesem 
dyplomowania: egzemplarz pracy dyplomowej, opinia promotora, recenzenta oraz dziekana, 
protokół z egzaminu dyplomowego oraz dyplom wraz z suplementem (egzemplarz 
przeznaczony do akt). Sposób prowadzenia tej dokumentacji nie budzi zastrzeżeń. 

Z danych uzyskanych przez Zespół Oceniający PKA w trakcie wizytacji wynika, że skala 
odsiewu w 3 ostatnich latach akademickich wynosiła: w r. ak. 2010/2011 - 17%; w r. ak. 
2011/2012 - 11%; w r. ak. 2012/2013 - 27%. Ponadto od założenia WSIiZ, tj. od r. ak. 
2004/2005 studiów nie ukończyło około 30% studentów. W większości przypadków 
przyczyną skreślenia studentów były wyjazdy studentów za granicę lub w kraju (poza Bielsko-
Białą), w celach zarobkowych - oraz brak możliwości pogodzenia pracy zawodowej z 
uczęszczaniem na zajęcia dydaktyczne. 

Zgodnie z Regulaminem studiów zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone poprzez 
wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość (§14 ust. 2-4). Praktyczne 
wykorzystanie tej regulaminowej możliwości sprowadza się do prowadzenia w ramach 
każdego przedmiotu edukacyjnego 3 godzin zajęć przez Internet, przy czym zajęcia te mają 
jedynie charakter uzupełniający i obejmują: prezentację programu kształcenia w ramach 
przedmiotu i warunki jego zaliczania (1 godzina dydaktyczna zaliczana do wykładów); 
specyfikację problemów projektowych, zadań lub tematów elaboratów, (jedna godzina 
dydaktyczna zaliczana do ćwiczeń); repetytorium przedmiotu edukacyjnego (około 10 tysięcy 
znaków – 1 godzina dydaktyczna zaliczana do wykładów). 

4). Z informacji przedstawionych Zespołowi Oceniającemu PKA w trakcie wizytacji wynika, że 
wdrożone na ocenianym Wydziale procedury i mechanizmy w zakresie badania losów i karier 
absolwentów opierają się przede wszystkim na systemie ankietowania byłych studentów 
WSIiZ, w tym absolwentów. Formalną podstawę do prowadzenia ankietowania absolwentów 
stanowi uchwała Senatu WSIiZNr 3/2013/2014z dnia 1 października 2013r.w sprawie 
monitorowania karier zawodowych byłych studentów WSIiZ, nowelizująca uchwałę z dnia 1 
października 2012r. – w sprawie monitorowania karier zawodowych byłych studentów 
WSIiZ. Zgodnie z w/w uchwałą przez „byłych studentów” rozumie się absolwentów - czyli 
osoby, które ukończyły studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej 
oraz osoby, które studiowały w WSIiZ – lecz nie ukończyły studiów.  
W/w uchwała stanowi, że problematyka monitoringu absolwentów WSIiZ należy do zakresu 
obowiązków i kompetencji Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich. Działania 
Pełnomocnika mają zapewnić realizację wymogu art. 13a. stanowiącego, że „Uczelnia 
monitoruje kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i 
programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w szczególności po trzech i pięciu latach od 
dnia ukończenia studiów.”. Zgodnie z w/w uchwałą: monitoringiem są objęci byli studenci 
WSIiZ – czyli absolwenci oraz studenci WSIiZ, którzy nie ukończyli tych studiów; monitoring 
karier zawodowych absolwentów WSIiZ jest prowadzony w cyklu rocznym – przez co 
najmniej 5 kolejnych lat po zakończeniu studiów; monitoring jest prowadzony zgodnie z 
prawem, w szczególności z zapewnieniem ochrony danych osobowych; monitoring jest 
prowadzony przede wszystkim poprzez Internet, przy respektowaniu przepisów prawa i 
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etyki. Celem monitoringu jest zgromadzenie wiarygodnych danych dla potrzeb m.in. Komisji 
Zarządzania Jakością Kształcenia w WSIiZ w zakresie: efektywności programów kształcenia 
WSIiZ, z uwagi na profil pracy zawodowej absolwentów; wskaźnika absolwentów WSIiZ, 
którzy ukończyli studia magisterskie; wskaźnika absolwentów WSIiZ, którzy uzyskali stopień 
naukowy doktora lub doktora habilitowanego; wskaźnika absolwentów WSIiZ, którzy 
prowadzą własne firmy; wskaźnika absolwentów WSIiZ, którzy zajmują kierownicze 
stanowiska w firmach krajowych; wskaźnika absolwentów, którzy pracują za granicą; 
wskaźnika absolwentów, którzy nie pracują w zawodzie informatyka; wskaźnika 
absolwentów, którzy są bezrobotni; karier zawodowych byłych studentów WSIiZ; wskaźnika 
byłych studentów WSIiZ, którzy są bezrobotni.  

Dane zebrane w trakcie monitorowania karier zawodowych byłych studentów WSIiZ są 
gromadzone w informatycznej bazie byłych studentów WSIiZ. Pełnomocnik składa - na 
posiedzeniu Senatu WSIiZ we wrześniu – sprawozdanie z wyników swojej działalności w 
minionym roku akademickim, w zakresie monitorowania karier zawodowych byłych 
studentów WSIiZ.  
 W/w uchwała Senatu WSIiZ w Bielsku Białej wprowadziła wzór ankiety dla byłych 
studentów WSIiZ, w ramach której respondenci mają możliwość rozdzielenia 100 punktów 
pomiędzy 20 wymienionych w ankiecie aspektów – w skali ich ważności dla inżyniera 
informatyka. 

W trakcie wizytacji udostępniono Zespołowi Oceniającemu PKA dokumentację 
monitoringu losów byłych studentów Uczelni w r. ak. 2012/2013, w tym bazę danych 
adresowych byłych studentów oraz uwagi i wnioski Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich z 
działalności w zakresie monitorowania karier zawodowych byłych studentów WSIiZ w r. ak. 
2012/2013. Zwraca uwagę, że z wymienionego opracowania Pełnomocnika nie wynikają 
żadne wnioski, które mogłyby być przydatne w procesie doskonalenia jakości prowadzonego 
kształcenia. Sprawozdanie zawiera natomiast szereg stwierdzeń, które budzą poważne 
wątpliwości, co do właściwego rozumienia zadań, jakie przed Pełnomocnikiem postawił 
Senat w zakresie organizacji i realizacji monitorowania losów byłych studentów WSIiZ w 
Bielsku Białej. 

Zespół Oceniający PKA nie spotkał się z żadnymi przykładami wpływu wyników 
monitorowania losów byłych studentów WSIiZ na doskonalenie jakości procesu kształcenia 
oraz dostosowanie efektów kształcenia do oczekiwań absolwentów i otoczenia społeczno-
gospodarczego (w tym rynku pracy). 

Poprzednia ocena jakości kształcenia na kierunku „informatyka” w Wyższej Szkole 
Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej przeprowadzona była w dniach 15-16 kwietnia 
2011r. W zakresie oceny spójności opracowanego i stosowanego w jednostce opisu 
zakładanych celów i efektów kształcenia dla ocenianego kierunku oraz systemu 
potwierdzającego ich osiąganie Zespół Oceniający PKA sformułował zastrzeżenia dotyczące 
występowania przypadków prac dyplomowych o charakterze przeglądowym, rażąco 
niespełniających wymogów stawianych pracom inżynierskim. 

Wśród wylosowanych przez Zespół Oceniający PKA 15 prac dyplomowych nie było ani 
jednej pracy o charakterze wyłącznie przeglądowym. Wszystkie oceniane prace zawierały 
dobrze określone zadania inżynierskie, najczęściej o charakterze projektowo-
implementacyjnym. Nie ulega wątpliwości, że opisana poprawa jakości prac inżynierskich, 
jaka nastąpiła od poprzedniej wizytacji PKA jest wynikiem zmian wprowadzonych przez 
prowadzący oceniany kierunek Wydział Informatyki w zakresie organizacji procesu określania 
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i zatwierdzania tematów prac dyplomowych, a także wdrożenia do praktyki dyplomowania 
inżynierskiego szablonu układu (zawartości) pracy. 

Ocena końcowa 2 kryterium ogólnego:  znacząco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych: 

1). Zakładane przez jednostkę efekty kształcenia odnoszące się do programu studiów 
pierwszego stopnia (inżynierskich) o profilu ogólnoakademickim są zgodne z wymogami 
Krajowych Ram Kwalifikacji oraz misją i strategią Uczelni, w tym z koncepcją rozwoju 
kierunku. Spójność kierunkowych efektów kształcenia z efektami określonymi w ramach 
poszczególnych przedmiotów dla programu kształcenia rozpoczynającego się w r. ak. 
2013/2014, opisanego w załącznikach do Raportu samooceny nie budzi zastrzeżeń. Jednakże 
zwraca uwagę, zbiór zakładanych kierunkowych efektów kształcenia nie pokrywa wszystkich 
efektów kształcenia prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich. 

2). Na podstawie analizy kierunkowych efektów kształcenia oraz efektów kształcenia 
określonych w udostępnionych Zespołowi Oceniającemu PKA sylabusach poszczególnych 
modułów (przedmiotów) można stwierdzić, że sposób ich formułowania nie budzi zastrzeżeń 
w zakresie czytelności, jednoznaczności i zrozumiałości. 

3). Jednostka stosuje przejrzysty system oceny efektów kształcenia, umożliwiający 
weryfikację osiągania efektów kształcenia na każdym etapie kształcenia; system ten jest 
powszechnie dostępny, poprzez opublikowanie sylabusów przedmiotów w Wirtualnym 
dziekanacie Uczelni. System weryfikacji osiągania zakładanych celów i efektów kształcenia 
obejmuje wszystkie kategorie tych efektów (wiedza, umiejętności, kompetencje), a także 
wszystkie etapy kształcenia. Zasady weryfikacji efektów kształcenia określonych 
w poszczególnych przedmiotach kształcenia, a także zasady zaliczania praktyk zawodowych 
i dyplomowych oraz zasady oceny procesu dyplomowania są zgodne z Regulaminem 
studiów. 

4). Wdrożone na ocenianym Wydziale procedury i mechanizmy w zakresie badania losów i 
karier absolwentów opierają się przede wszystkim na systemie ankietowania byłych 
studentów WSIiZ, w tym absolwentów. Zespół Oceniający PKA nie spotkał się z żadnymi 
przykładami wpływu wyników monitorowania losów byłych studentów WSIiZ na 
doskonalenie jakości procesu kształcenia oraz dostosowanie efektów kształcenia do 
oczekiwań absolwentów i otoczenia społeczno-gospodarczego (w tym rynku pracy). 

3. Program studiów umożliwia osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia 

1). Prowadzone przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej studia na 
ocenianym kierunku „informatyka” są studiami pierwszego stopnia (inżynierskimi) o profilu 
ogólnoakademickim. Od r. ak. 2011/2012 studia prowadzone są wyłącznie w formie studiów 
niestacjonarnych. Analizie i ocenie poddano udostępnione Zespołowi Oceniającemu PKA 
w trakcie wizytacji programy studiów dla naborów 2013/2014, 2012/2013 oraz 2011/2012. 
Zgodnie z wszystkimi programami studiów dla w/w naborów studia trwają 7 semestrów i są 
prowadzone w ramach jednej specjalności Systemy informatyczne. 

Ocena programów studiów w zakresie możliwości osiągnięcia zakładanych efektów 
kształcenia została przeprowadzona przez Zespół Oceniający PKA z uwzględnieniem: 
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 oceny zgodności z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji - w odniesieniu do programów 
studiów obowiązujących dla naborów 2012/2013 oraz 2013/2014; 

 oceny zgodności ze standardem kształcenia dla kierunku „informatyka”, stanowiącym 
Załącznik nr 45 Rozporządzenia MNiSzW z dn. 12 lipca 2007 r., w sprawie standardów 
kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia, a także 
trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia 
międzykierunkowe oraz makrokierunki, (Dz. U. Nr 164 Poz. 1166 z późn. zm.) –
w odniesieniu do programu studiów obowiązującego dla naboru 2011/2012. 

Analizowane plany studiów dla naborów 2013/2014, 2012/2013 oraz 2011/2012 
skonstruowane zostały w oparciu o następujące założenia: 

 studia trwają 7 semestrów, przy czym semestry są podzielone na połowy, kończące się 
dwutygodniową sesją zaliczeniowo-egzaminacyjną; 

 w każdym semestrze jest realizowanych 6 tzw. modułów edukacyjnych, przy czym 3 
z nich są wybierane przez studentów; 

 każdy moduł jest sekwencją dwóch przedmiotów, które są prowadzone w pierwszej 
i drugiej połowie semestru. 

Udostępnione Zespołowi Oceniającemu PKA programy kształcenia dla naborów 
2012/2013 i 2013/2014 są w zasadzie takie same, oparte zostały bowiem na zbiorach 
efektów kształcenia o identycznej strukturze, w tym jednakowej łącznej liczbie efektów w 
ramach kategorii wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne oraz na planach studiów o 
identycznej strukturze modułowej. W tej sytuacji szczegółowa ocena realizowanych 
programów studiów w zakresie możliwości osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia 
przeprowadzona została na przykładzie planu studiów dla naboru 2013/2014. Plan studiów 
dla tego programu został przyjęty uchwałą Rady Wydziału Informatyki nr 1/07/2012/2013 
z dnia 28 września 2013r. w sprawie standardowego modułowego planu studiów, natomiast 
zakładane efekty kształcenia zostały przyjęte uchwałą Rady Wydziału Informatyki nr 
2/07/2012/2013 z dnia 28 września 2013r. w sprawie programu kształcenia na rok 
akademicki 2013/2014. 

Ocena możliwości osiągnięcia każdego z określonych celów oraz efektów kształcenia 
dokonana została na podstawie analizy zgodności planu studiów niestacjonarnych z 
Rozporządzeniem MNiSzW z dn. 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia 
studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U.Nr243poz.1445 z późn. zm.) 
oraz powiązań efektów kształcenia, określonych w sylabusach poszczególnych przedmiotów 
z efektami kształcenia określonymi dla kierunku. 

Organizacja studiów na ocenianym kierunku „informatyka” opiera się na założeniu, że w 
każdym semestrze jest realizowanych 6 modułów edukacyjnych. Każdy moduł edukacyjny 
składa się z dwóch przedmiotów – prowadzonych sekwencyjnie (w pierwszej i drugiej 
połowie semestru). Zajęcia dydaktyczne w każdej połowie semestru są prowadzone przez 7 
tygodni, po których następuje 2 tygodniowa sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna. Zbiór 
modułów edukacyjnych, z których zbudowany jest plan studiów obejmuje moduły 
kształcenia: ogólnego, kierunkowego (informatycznego), specjalnościowego (dla specjalności 
Systemy informatyczne) oraz specjalizacyjnego (w zależności od tematyki pracy 
dyplomowej).  

Plan studiów niestacjonarnych obejmuje łącznie 1440 godzin dydaktycznych/213 pkt. 
ECTS prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich, obejmujących 
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moduły związane z realizacją procesu dyplomowania. Zaliczenie każdego semestru skutkuje 
uzyskaniem przez studenta minimum 30 pkt. ECTS, przy czym za zaliczenie semestrów 1, 2 i 7 
student uzyskuje po 31 pkt. ECTS oraz po 30 pkt. ECTS za zaliczenie każdego z pozostałych 
semestrów. 

Analizowany program studiów niestacjonarnych nie daje studentom możliwości wyboru 
specjalności. Oznacza to, że warunek określony w §5 pkt 2 Rozporządzenia MNiSzW z dn. 5 
października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku 
i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243 poz.1445 z późn. zm.), zgodnie z którym program 
studiów powinien umożliwić studentowi wybór modułów kształcenia, do których przypisuje 
się punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% ogólnej liczby punktów, wynikającej 
z planu studiów, może być spełniony poprzez umożliwienie studentom wyboru przedmiotów 
w ramach poszczególnych modułów edukacyjnych, realizowanych w semestrach 1-7. Z uwagi 
na to, że w ramach każdego semestru student wybiera 3 spośród 6 realizowanych modułów 
edukacyjnych, za zaliczenie każdego z których otrzymuje 4-6 pkt. ECTS łączna, minimalna 
liczba punktów ECTS, które student może uzyskać w związku z zaliczeniem wybranych przez 
siebie modułów w pełni spełnia wymagania §5 pkt 2 w/w Rozporządzenia.  

Sposób określenia nakładów pracy i czasu niezbędnego do osiągnięcia zakładanych 
efektów kształcenia zdefiniowanych w ramach poszczególnych modułów/przedmiotów 
wymagał zapoznania się z sylabusami poszczególnych przedmiotów, zawartość których 
została scharakteryzowana w pkt. 2.1. 

Sposób określenia nakładów pracy i czasu niezbędnego do osiągnięcia zakładanych 
efektów kształcenia zdefiniowanych w ramach poszczególnych przedmiotów, określonych w 
ich sylabusach uwzględnia liczbę godzin pracy studenta w ramach zajęć organizowanych 
przez Uczelnię oraz jego indywidualną pracę i nie budzi zastrzeżeń. Na podstawie 
przeprowadzonej analizy zakładanych efektów kształcenia, analizy sylabusów 
poszczególnych modułów/przedmiotów, w tym sposobów weryfikacji zakładanych efektów 
kształcenia oraz analizy macierzy pokrycia zakładanych kierunkowych efektów kształcenia 
przez przedmiotowe efekty kształcenia można stwierdzić, że programy studiów na 
ocenianym kierunku „informatyka”, opracowane dla naborów 2012/2013 oraz 2013/2013 
umożliwiają osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku, w 
określonym w programie studiów czasie, z zastrzeżeniami sformułowanymi w pkt. 2.1 w 
konsekwencji braku odniesień zakładanych efektów kierunkowych do efektów prowadzących 
do uzyskania kompetencji inżynierskich. 

Wdrożony i stosowany na ocenianym kierunku system ECTS jest w pełni zgodny 
z przepisami ustalającymi podstawowe wymagania w tym zakresie, w tym 
z Rozporządzeniem MNiSzW z dnia 14 września 2011 w sprawie warunków i trybu 
przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (D.U. Nr 201 poz. 1187), którego §2 ust.2 
stanowi, że „jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga 
od studenta średnio 25-30 godzin, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia 
organizowane przez uczelnie zgodnie z planem studiów oraz jego indywidualna pracę”. 

Dobór i sekwencja przedmiotów składających się na analizowany plan studiów 
niestacjonarnych dla naboru 2013/2014 nie budzi zastrzeżeń. Na podstawie analizy 
udostępnionych sylabusów poszczególnych przedmiotów można stwierdzić, że dobór treści 
kształcenia, form zajęć dydaktycznych i metod kształcenia w celu osiągnięcia efektów 
kształcenia określonych dla każdego przedmiotu jest poprawny. 
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Należy podkreślić, że przeprowadzona przez Zespół Oceniający PKA ocena 
realizowanego programu kształcenia dla naboru 2013/2014 w zakresie umożliwienia 
studentom osiągnięcie każdego z zakładanych celów i efektów kształcenia oraz uzyskanie 
zakładanej struktury kwalifikacji absolwenta była bardzo utrudniona, z uwagi na 
nieudostępnienie Zespołowi drukowanej wersji analizowanego planu studiów, a jedynie w 
postaci złożonego pliku programu MS Excel. Opis analizowanego planu studiów zawarty w 
tym pliku okazał się być mało czytelny, głównie z uwagi na trudności w identyfikacji 
przedmiotów obieralnych i ich charakterystyki godzinowej i punktowej (ECTS). 

Program kształcenia dla studiów uruchomionych w r. ak. 2011/2012, tj. przed wejściem 
w życie Ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, 
ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (D.U. Nr 84 poz. 455), powinien być zgodny ze 
standardem kształcenia dla kierunku „informatyka”, zawartym w Rozporządzeniu MNiSzW z 
dn. 12 lipca 2007 r., w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków 
studiów oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać 
uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Załącznik nr 45 (Dz. U. 
Nr 164 Poz.1166 z późn. zm.). Rozporządzenie to określa, że minimalny wymiar studiów 
inżynierskich niestacjonarnych powinien wynosić 1380 godzin zajęć (60% z 2300) i 210 
punktów ECTS, w czasie kształcenia nie krótszym niż 7 semestrów. Godziny określone w tym 
standardzie jako minimum wynoszą 1155 (106 punktów ECTS), w tym 240 godzin 
określonych w pkt. V standardu (Inne wymagania), 255 godzin w grupie treści podstawowych 
z 27 punktami ECTS, oraz 660 godzin w grupie treści kierunkowych z 69 punktami ECTS. 

W analizowanym planie studiów występuje jedna specjalność Systemy informatyczne. 

Plan studiów niestacjonarnych dla naboru 2011/2012 obejmuje łącznie 1440 godzin 
dydaktycznych/212 pkt. ECTS prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich, obejmujących moduły związane z realizacją procesu dyplomowania. Zaliczenie 
każdego semestru skutkuje uzyskaniem przez studenta minimum 30 pkt. ECTS, przy czym za 
zaliczenie semestrów 1 i 2 student uzyskuje po 31 pkt. ECTS oraz po 30 pkt. ECTS za 
zaliczenie każdego z pozostałych semestrów.  

Analizowany plan studiów niestacjonarnych obejmuje 160 godzin zajęć/28 pkt. ECTS dla 
treści kształcenia podstawowego, 720 godzin zajęć/96 pkt. ECTS dla treści kształcenia 
kierunkowego oraz 336 godzin zajęć/74 pkt. ECTS dla treści kształcenia specjalnościowego, 
obejmującego moduły procesu dyplomowania. W analizowanym planie studiów części V 
standardu kształcenia (Inne wymagania) odpowiadają godziny/pkt. ECTS składające się na 
przedmioty: język angielski, wychowanie fizyczne, przedmioty humanistyczne. Zajęcia z 
języka angielskiego realizowane są w wymiarze 128 godzin/8 pkt. ECTS, zajęcia z wychowania 
fizycznego realizowane są w wymiarze 64 godzin/2 pkt. ECTS, przedmioty humanistyczne 
realizowane są w wymiarze 32 godzin/4 pkt. ECTS. Łącznie części V standardu kształcenia 
odpowiada224 godzin zajęć/14 pkt. ECTS. 

Porównanie liczby godzin zajęć odpowiadających w analizowanym planie studiów 
blokom kształcenia podstawowego i kierunkowego z minimalnymi wymaganiami 
cytowanego wcześniej standardu kształcenia dla studiów inżynierskich na kierunku 
„informatyka” pozwala zauważyć, że oceniany plan studiów nie spełnia wymagań w zakresie 
wymaganej minimalnej liczby godzin, którą student powinien uzyskać w ramach kształcenia 
podstawowego. W grupie przedmiotów podstawowych nie są spełnione w szczególności 
wymagania standardu dotyczące minimalnego wymiaru godzinowego kształcenia z zakresu: 
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analizy matematycznej i algebry liniowej, metod probabilistycznych i statystyki, fizyki oraz 
matematyki dyskretnej. 

Zgodnie z cz. IV standardu kształcenia elementem programu kształcenia jest praktyka 
zawodowa, której czas trwania na studiach inżynierskich powinien wynosić co najmniej 4 
tygodnie. Zasady i formę odbywania praktyk ustala jednostka. Analizowany plan studiów 
zakłada odbycie przez studentów studiów niestacjonarnych praktyki zawodowej po 
semestrze IV w wymiarze 4 tygodni(160 godz.), za zaliczenie której student nie otrzymuje 
punktów ECTS. Spełnienie wymagania części IV standardu nie budzi żadnych zastrzeżeń. 

Zgodnie z wymogami § 4 ust. 3 Rozporządzenia MNiSzW z dn. 12 lipca 2007 r., w sprawie 
standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia, 
a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia 
międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164 poz. 1166 z późn. zm.) liczba godzin 
zajęć w ramach przedmiotów do wyboru powinna stanowić co najmniej 30% liczby godzin, 
będącej różnicą łącznej liczby godzin zajęć określonej w standardach i liczby godzin zajęć 
przeznaczonych na realizację treści podstawowych, kierunkowych oraz zajęć ujętych w cz. V 
standardu kształcenia. Wymagana w/w Rozporządzeniem minimalna liczba godzin zajęć do 
wyboru wynosi zatem: 1380- (160+720+224) = 276, z czego 30% to 82,8 godziny. 
Analizowany program studiów niestacjonarnych umożliwia studentowi obieralność 
przedmiotów w łącznym wymiarze 672 godzin zajęć, przy czym liczba ta wynika z faktu, że 
zgodnie z koncepcją kształcenia w każdym semestrze student wybiera 3 moduły (na 6 
realizowanych), przy czym liczba godzin przewidzianych na realizację każdego modułu 
(składającego się z dwóch przedmiotów) wynosi 32. Oznacza to, że w/w warunek jest 
spełniony. 

Z analizowanego planu studiów wynika, że zapewnia on studentom, zgodnie ze 
standardem kształcenia (cz. V, Inne wymagania): 

- 128 godzin zajęć/8 pkt. ECTS z języka angielskiego; 

- 64 godzin zajęć/2 pkt. ECTS z wychowania fizycznego; 

- 64 godzin zajęć/4 pkt. ECTS w ramach kształcenia humanistycznego; 

- 64 godziny zajęć/4pkt. ECTS w ramach zajęć z przedmiotów technicznych (Podstawy 
elektroniki, Układy elektroniczne). 

Należy podkreślić, że przypisanie kształceniu językowemu 8 pkt. ECTS stanowi odstępstwo od 
standardu, zgodnie z którym „Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia (…) 
z języków obcych – w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin, którym należy przypisać 5 
punktów ECTS”. 

Zwraca uwagę brak w analizowanych planów studiów wymaganych standardem zajęć 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.  

Zgodnie z wymaganiami standardu przynajmniej 50% ogólnej liczby zajęć powinny 
stanowić ćwiczenia projektowe, audytoryjne lub laboratoryjne. Z analizowanych planów 
studiów wynika, że to wymaganie jest spełnione, ponieważ ćwiczenia projektowe, 
audytoryjne lub laboratoryjne obejmują łącznie 910 godzin zajęć, co stanowi 63,2% ogólnej 
liczby godzin zajęć. 

Zgodnie ze standardem (cz. V Inne wymagania, pkt 5) elementem programu studiów 
inżynierskich powinno być zespołowe przedsięwzięcie inżynierskie, rozumiane jako 
zaawansowane zadanie informatyczne postawione przed zespołem studenckim. 
W analizowanych planach studiów elementem tym jest przedmiot Zespołowy projekt 



20 

informatyczny, który jest realizowany w wymiarze 32 godzin zajęć/6 punktów ECTS w V 
semestrze.  

Proces dyplomowania obejmuje Seminarium dyplomowe, realizowane w semestrach VI 
oraz VII, w łącznym wymiarze 64 godzin zajęć/12 pkt. ECTS oraz Pracownię dyplomową, 
realizowaną w semestrze VII, w łącznym wymiarze 32 godzin zajęć/4 pkt. ECTS. 

Analizowany plan studiów jest zgodny z celami kształcenia deklarowanymi dla sylwetki 
absolwenta w ramach oferowanej specjalności kształcenia Systemy informatyczne 
i umożliwia ich osiągnięcie w podanych w planach studiów czasie, z uwzględnieniem 
sformułowanych wcześniej zastrzeżeń w zakresie zbyt małego wymiaru przedmiotów w 
zakresie kształcenia podstawowego. 

Sekwencja przedmiotów składających się na analizowany plan studiów dla naboru 
2011/2012 nie budzi zastrzeżeń. 

Integralną częścią procesu kształcenia, realizowanego na ocenianym kierunku są 
praktyki zawodowe i dyplomowe. Ogólne zasady realizowania tych praktyk określa 
Regulamin studiów (§13 ust.1-7), a także: Regulamin studenckich praktyk zawodowych w 
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej, wprowadzony zarządzeniem Nr 
P1/2013/2014 Pełnomocnika Rektora ds. Staży i Praktyk Studenckich z dnia 1 października 
2013r. oraz Regulamin Praktyk dyplomowych w Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w 
Bielsku-Białej, wprowadzony zarządzeniem Nr P01_2012/2013 z dnia 1 października 2012r. 
Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich. 

Studentów WSIiZ obowiązuje czterotygodniowa praktyka zawodowa (160 godz.) i 
dwutygodniowa praktyka dyplomowa (80 godz.). Praktyka zawodowa powinna być związana 
z zastosowaniami informatyki. Praktyka ta może być realizowana w kraju lub za granicą. 
WSIiZ organizuje praktyki zawodowe w okresie wakacji letnich (lipiec, sierpień) dla 
studentów po semestrze czwartym. Praktyka zawodowa może być zaliczona studentowi 
WSIiZ na podstawie jego pracy zawodowej. Zasady zaliczania praktyki zawodowej na 
podstawie pracy zawodowej określa uchwała Senatu, przyjęta na wniosek Pełnomocnika 
Rektora ds. Praktyk Studenckich. Studenci WSIiZ mogą ubiegać się o staż w WSIiZ, który jest 
zaliczany jako praktyka zawodowa. Szczegółowe zasady staży w WSIiZ określa uchwała 
Senatu, przyjęta na wniosek Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich.  
 WSIiZ organizuje praktyki dyplomowe dla dyplomantów w VII semestrze (w drugiej 
połowie) lub w szczególnym przypadku po złożeniu pracy dyplomowej (w ciągu miesiąca – 
przed obroną pracy dyplomowej). Praktyka dyplomowa jest organizowana w Centrum 
Transferu Technologii WSIiZ. Jej zasadniczym celem jest opracowanie strategii wdrożenia 
pracy dyplomowej. 

Na podstawie analizy dokumentacji związanej z organizacją, ewidencją, kontrolowaniem 
i zaliczaniem praktyk zawodowych, przedłożonej Zespołowi Oceniającemu PKA w trakcie 
wizytacji można stwierdzić, że proces planowania, organizacji, realizacji oraz rozliczania 
praktyk zawodowych przebiega na oceniam kierunku właściwie. Obecni na spotkaniu 
z Zespołem Oceniającym PKA studenci potwierdzili, że mają dużą swobodę w wyborze miejsc 
realizacji praktyk, pod warunkiem zapewnienia zgodności wykonywanych w trakcie praktyki 
czynności ze studiowanym kierunkiem. 

Na podstawie analizy szczegółowych celów i efektów kształcenia, zawartych w opisach 
poszczególnych przedmiotów oraz sposobów i metod weryfikacji ich osiągania przez 
studentów można stwierdzić, że cele i efekty kształcenia określone dla tych przedmiotów są 
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osiągalne poprzez realizację przewidzianych treści zajęć w przewidzianych formach zajęć, 
przy czym – w związku ze stwierdzonym wcześniej niespełnieniem wymagań standardu 
kształcenia dla przedmiotu informatyka” w zakresie wymaganej liczby godzin zajęć w 
zakresie kształcenia z analizy matematycznej i algebry liniowej, metod probabilistycznych i 
statystyki, fizyki oraz matematyki dyskretnej - pewne wątpliwości budzi możliwość pełnego 
osiągnięcia celów i efektów kształceni sformułowanych w zakresie przedmiotów 
realizujących te treści. 

Regulamin studiów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej stwarza 
możliwość najlepszym studentom kontynuowania studiów według indywidualnych planów 
studiów i programów kształcenia(§19 ust.1-4). Po zaliczeniu pierwszego roku studiów ze 
średnią oceną powyżej 4,0 - student  może studiować według indywidualnego planu studiów 
oraz programu kształcenia. Dziekan powołuje opiekuna studenta z indywidualnym planem 
studiów (spośród nauczycieli akademickich co najmniej ze stopniem naukowym doktora), 
który opracowuje dla niego indywidualny plan studiów. Indywidualny plan studiów i program 
kształcenia są uchwalane przez Radę Wydziału, na wniosek opiekuna studenta. Indywidualny 
plan studiów i program kształcenia powinny uwzględniać Ramy Kwalifikacji dla WSIiZ, w tym 
również dodatkowe przedmioty wybrane przez studenta. Zgodnie z §4 ust. 1 pkt 1 
Regulaminu studiów indywidualny plan studiów może także otrzymać student 
niepełnosprawny. 

Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje 15 zjazdów (piątek, sobota) w 
semestrze, według planu podanego do wiadomości studentów. Szczegółową organizację 
roku akademickiego ustala Dziekan. Organizacja procesu kształcenia na ocenianym kierunku 
nie budzi zastrzeżeń w zakresie możliwości osiągnięcia zakładanych celów i efektów 
kształcenia.  

Z wypowiedzi studentów w trakcie spotkania z Zespołem Oceniającym PKA wynikało, że 
stosowane w procesie kształcenia metody dydaktyczne całkowicie spełniają ich oczekiwania 
w kontekście osiągania założonych efektów kształcenia. Studenci nie zgłaszali żadnych 
zastrzeżeń w zakresie funkcjonującego w Uczelni systemu indywidualizacji procesu 
kształcenia. Z ich wypowiedzi wynikało, że wiedzą o możliwościach, jakie ten system stwarza. 
Studenci nie zgłaszali zastrzeżeń do zawartości programowej oraz sekwencji przedmiotów 
realizowanych w obowiązujących ich programach studiów. Studenci nie zgłaszali także 
żadnych zastrzeżeń do systemu organizacji i zaliczania praktyk. Zdaniem studentów 
realizowany program kształcenia umożliwia osiągnięcie zakładanych celów i efektów 
kształcenia, szczególnie dzięki dobrze dobranym praktykom zawodowym i dyplomowym. 

2). Zakładane efekty kształcenia dla ocenianego kierunku „informatyka” określone są: 

 w programach kształcenia dla naboru 2011/2012: w sylwetce absolwenta oraz 
efektach kształcenia dla poszczególnych przedmiotów; 

 w programach kształcenia dla naborów 2012/2013 i 2013/2014: poprzez kierunkowe 
oraz przedmiotowe efekty kształcenia. 

Zgodnie z oceną przedstawioną w pkt. 2.1niniejszego Raportu opis w/w zakładanych 
kierunkowych i przedmiotowych efektów kształcenia jest wewnętrznie spójny. Treści 
programowe poszczególnych przedmiotów realizowanych na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych określone zostały w udostępnionych Zespołowi Oceniającemu PKA 
sylabusach przedmiotów. Sylabusy te, oprócz określenia treści kształcenia zawierają m.in. 
określenie form i metod dydaktycznych wykorzystywanych dla potrzeb realizacji procesu 
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kształcenia w ramach poszczególnych modułów oraz sposobów weryfikacji osiągania 
zakładanych celów i efektów kształcenia. Analiza założonych efektów kształcenia, treści 
programowych poszczególnych modułów (przedmiotów), wynikających z planu studiów oraz 
stosowanych form i metod dydaktycznych pozwala na stwierdzenie, że tworzą one spójną 
całość.  

 Podczas spotkań z Zespołem Oceniającym PKA zarówno studenci, jak i nauczyciele 
akademiccy, uznali formy realizacji poszczególnych zajęć oraz stosowane w trakcie tych zajęć 
metody dydaktyczne za właściwe. W opinii studentów, stosowane formy i metody 
prowadzenia zajęć dobrze służą procesowi uczenia się. 

Zastrzeżenia Zespołu Oceniającego PKA sformułowane w wyniku poprzedniej oceny 
jakości kształcenia na kierunku „informatyka” w zakresie zapewniania przez oferowany 
program studiów możliwości osiągnięcia zakładanych efektów celów i kształcenia związane 
były z: 

1) organizacją zajęć, z uwagi na stwierdzone przypadki swoistej „optymalizacji” 
harmonogramu zajęć, polegającej na organizowaniu wspólnych zajęć dla naborów 
jesiennych i zimowych; w konsekwencji występowały istotne zaburzenia właściwej 
sekwencji realizacji przedmiotów, skutkujące w szczególności zbyt późnym 
występowaniem przedmiotów podstawowych, w tym takich jak Algebra, Analiza 
matematyczna czy Fizyka; 

2) brakiem w planach studiów laboratorium z fizyki oraz brakiem treści programowych 
dotyczących miernictwa elektronicznego; w konsekwencji w planie studiów brakuje 
zajęć, które pozwalają na nabycie „umiejętności dokonania pomiarów oraz analizowania 
i wyjaśniania obserwowanych zjawisk”; 

3) niewłaściwym usytuowaniem w planie studiów zajęć z algebry, analizy matematycznej 
i fizyki oraz realizacją tych zajęć w wymiarze mniejszym niż to przewidziano w 
standardzie kształcenia; ponadto Zespół Oceniający PKA stwierdził przypadki łączenia 
kształcenia studentów w ramach w/w zajęć z różnych naborów, co zaburzało 
prawidłową sekwencję zajęć; 

4) jakością sylabusów części przedmiotów; Zespół Oceniający PKA postulował rozszerzenie 
sylabusów przedmiotu o dane określające wymiary godzinowych poszczególnych form 
zajęć oraz uszczegółowienia zaliczenia przedmiotu; 

5) niezgodnego ze standardem kształcenia przypisania punktów ECTS, związanych z 
realizacją procesu dyplomowania. 

Przeprowadzona przez Zespół Oceniający PKA analiza procesu organizacji i realizacji 
kształcenia na ocenianym kierunku „informatyka” pozwala na sformułowanie następujących 
uwag w zakresie działań podjętych przez Uczelnie w celu uwzględnienia uwag Zespołu 
Oceniając PKA: 

1) Zespół Oceniający PKA nie stwierdził przypadków łączenia grup z różnych naborów, 
pozwalających obniżyć koszty prowadzenia zajęć, ale zaburzających naturalną, właściwą 
sekwencję realizacji przedmiotów, w tym przedmiotów kształcenia podstawowego; 

2) w planach studiów począwszy od naboru 2011/2012 znajduje się moduł Fizyka, 
w ramach którego występują realizowane sekwencyjnie przedmioty Fizyka klasyczna i 
Fizyka kwantowa, realizowanym w łącznym wymiarze 32 godz. zajęć/6 pkt. ECTS, przy 
czym obok wykładów, jako forma zajęć w ramach tych przedmiotów występują 
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ćwiczenia laboratoryjne(w trakcie zapoznawania się z infrastrukturą Uczelni Zespół 
Oceniający PKA wizytował Laboratorium Fizyki);  
z wyjaśnień kierownictwa Wydziału wynika, że studenci nabywają „umiejętności 
dokonania pomiarów oraz analizowania i wyjaśniania obserwowanych zjawisk” 
w ramach modułu Elektronika, realizowanego jako sekwencja przedmiotów Podstawy 
elektroniki oraz Układy elektroniczne, w łącznym wymiarze 32 godz. zajęć/6 pkt. ECTS; 

3) w ocenianych przez aktualny Zespół Oceniający PKA planach studiów usytuowanie zajęć 
z algebry, analizy matematycznej i fizyki nie budzi zastrzeżeń; niespełnione pozostaje 
jednakże wymaganie standardu określającego minimalną liczbę godzin zajęć z fizyki na 
45;  
Zespół Oceniający PKA nie stwierdził przypadków łączenia kształcenia studentów w 
ramach w/w zajęć z różnych naborów, co oznacza, że uwaga sformułowana w tym 
zakresie w trakcie poprzedniej wizytacji została uwzględniona; 

4) w trakcie zapoznawania się z sylabusami poszczególnych przedmiotów Zespół 
Oceniający PKA stwierdził, że postulaty rozszerzenia ich treści zostały uwzględnione; 

5) w analizowanych przez Zespół Oceniający PKA planach studiów dla naborów 2011/2012 
– 2013/2014 przydział punktów ECTS związanych z wykonywaniem przez dyplomantów 
poszczególnych etapów procesu dyplomowania nie budzi zastrzeżeń. 

Ocena końcowa 3 kryterium ogólnego:  znacząco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych: 

1). W odniesieniu do programów studiów niestacjonarnych dla naborów 2012/2013 i 
2013/2014 organizacja procesu kształcenia na ocenianym kierunku nie budzi zastrzeżeń w 
zakresie możliwości osiągnięcia zakładanych celów i efektów kształcenia. Programy te 
spełniają wszystkie wymagania wynikające z Rozporządzenia MNiSzW z dn. 5 października 
2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 
kształcenia (Dz. U. Nr 243 Poz.1445 z późn. zm.). Umożliwiają także osiągnięcie zakładanych 
kierunkowych i przedmiotowych efektów kształcenia w określonym w programie kształcenia 
czasie. Zwraca uwagę jednak, że w macierzy efektów kształcenia nie uwzględniono odniesień 
do efektów prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich. Plany studiów 
niestacjonarnych, realizowanych na ocenianym kierunku „informatyka” dla naborów 
2011/2012 są zgodne z większością wymagań standardu kształcenia dla kierunku 
„informatyka”, nie spełniają jednak wymagań standardu kształcenia dla kierunku 
„informatyka” odnośnie wymaganej, minimalnej liczby godzin zajęć w grupie treści 
podstawowych. W konsekwencji wątpliwości budzi możliwość pełnego osiągnięcia celów 
i efektów kształcenia sformułowanych w zakresie przedmiotów realizujących te treści oraz 
uzyskania zakładanej struktury kwalifikacji absolwenta. 

2). Analiza założonych efektów kształcenia, treści programowych poszczególnych 
przedmiotów, wynikających z programów studiów oraz stosowanych form i metod 
dydaktycznych pozwala na stwierdzenie, że tworzą one spójną całość. 
 

  
 

4.  Liczba i jakość kadry dydaktycznej a możliwość zagwarantowania realizacji celów 
edukacyjnych programu studiów 
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1). Na kierunku „informatyka” prowadzonym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania 
w Bielsku-Białej zajęcia dydaktyczne realizuje w bieżącym roku akademickim 13 nauczycieli 
akademickich (bez uwzględnienia nauczycieli prowadzących zajęcia z języków obcych, 
przedmiotów humanistycznych oraz przedmiotów podstawowych). Struktura kwalifikacji 
kadry przedstawiona została w poniższej tabeli (tabelę przygotowano w oparciu o Raport 
samooceny oraz dane uzyskane w trakcie wizytacji). 

(*)  Dane w nawiasie dotyczą nauczycieli akademickich zaliczonych do minimum kadrowego 
studiów I stopnia 

Ogólna liczba wszystkich nauczycieli akademickich na ocenianym kierunku studiów jest 
wystarczająca. Również struktura kwalifikacji osób prowadzących zajęcia dydaktyczne 
umożliwia osiągnięcie zakładanych celów i efektów kształcenia.  

2).  Wydział Informatyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej  
przedstawił do minimum kadrowego dla kierunku „informatyka” 13 nauczycieli akademickich 
(5 osób w grupie osób posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego oraz 
8 osób posiadających stopień doktora). Zespół Oceniający PKA przeprowadził ocenę 
spełnienia wymagań dotyczących minimum kadrowego na podstawie Raportu samooceny, 
dokumentów przedstawionych podczas wizytacji i rozmów przeprowadzonych z Władzami 
Uczelni. W ocenie uwzględniono w szczególności posiadane stopnie naukowe i specjalizację 
naukową, dorobek naukowy, w tym zwłaszcza publikacyjny oraz doświadczenie zawodowe 
zdobyte poza Uczelnią. Sprawdzono również aktualne obciążenia dydaktyczne oraz złożone 
oświadczenia o wliczeniu do minimum kadrowego.  

 Wszystkim ze zgłoszonych do minimum kadrowego nauczycielom akademickich na 
kierunku „informatyka” zaplanowano na bieżący rok akademicki osobiste prowadzenie zajęć 
dydaktycznych w wymiarze przewidzianym w § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego tj. co najmniej 30 godzin w przypadku samodzielnych nauczycieli 
akademickich oraz co najmniej 60 godzin w przypadku nauczycieli posiadających stopień 
naukowy doktora. 

 Spośród nauczycieli akademickich zgłoszonych przez Uczelnię do minimum 
kadrowego ocenianego kierunku Zespół Oceniający PKA zaliczył 4 osoby w grupie 
samodzielnych nauczycieli akademickich oraz 6 osób w grupie nauczycieli akademickich ze 
stopniem naukowym doktora. 

Tytuł lub 

stopień 

naukowy albo 

tytuł zawodowy 

Liczba nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia 

Ogółem 

w tym reprezentujących 

obszar nauk technicznych 

dziedzinę nauk technicznych 

dyscyplinę naukową 

„informatyka” „elektronika” „automatyka i robotyka” 

prof. 2 (2) 2 (2) 
 

 

dr hab. 3 (2) 2 (2)  1 (0) 

dr 8 (6) 7 (6) 1 (0) 
 

mgr 
   

 

Razem 13 (10) 11 (10) 1 (0) 1 (0) 
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Stosunek liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe do liczby 
studentów kierunku wynosi ok. 1:12,4 i spełnia wymagania § 17 ust. 1 pkt. 6 w/w 
rozporządzenia.  Wynika to z danych przedstawionych w poniższej tabeli. 

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe na ocenianym 
kierunku studiów 

10 

Liczba studentów ocenianego kierunku studiów 124 

Relacje wymagane przepisami prawa dla ocenianego kierunku studiów 1:60 

Relacje w ocenianej jednostce 1:12,4 

Reasumując, minimum kadrowe dla kierunku „informatyka” spełnia wymogi § 14 ust. 1 
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 5 października 2011 r. w 
sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. 
U. Nr 243, poz. 1445).   

Analiza obsady zajęć dydaktycznych, dokonana na podstawie danych przedstawionych w 
Raporcie samooceny oraz dokumentów osobowych, dorobku pracowników, rozmów 
przeprowadzonych w trakcie wizytacji i uzupełniających danych przedstawionych w trakcie 
jej trwania, pozwala pozytywnie ocenić zgodność dyscyplin naukowych reprezentowanych 
przez nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku „informatyka” ze 
szczegółowymi efektami kształcenia zdefiniowanymi dla poszczególnych przedmiotów 
uwzględnionych w programie. 

Opierając się na analizie teczek osobowych nauczycieli akademickich oraz informacji 
uzyskanych w trakcie wizytacji można stwierdzić, że minimum kadrowe ocenianego kierunku 
charakteryzuje się stabilnością. Przeważająca większość nauczycieli akademickich jest 
zatrudniona w Uczelni nieprzerwanie od co najmniej kilku lat, a nawet od początku istnienia 
Uczelni. Liczba nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe kierunku 
„informatyka” zmieniała się w niewielkim stopniu w ostatnich kilku latach. Należy podkreślić, 
że prawie wszyscy nauczyciele akademiccy tworzący obecne minimum kadrowe należeli też 
do minimum kadrowego przedstawionego w czasie poprzedniej oceny PKA, 
przeprowadzonej na tym samym kierunku w 2011 roku.  

Podsumowując można stwierdzić, że dorobek naukowy i kwalifikacje dydaktyczne kadry, 
tworzącej minimum kadrowe, są adekwatne do realizowanego programu i zakładanych 
efektów kształcenia.  

Załącznik  nr  5  Nauczyciele akademiccy realizujący zajęcia dydaktyczne na ocenianym 
kierunku studiów, w tym stanowiący minimum kadrowe.  
Cz. I. Nauczyciele akademiccy stanowiący minimum kadrowe 
Cz. II. Pozostali nauczyciele akademiccy 

W trakcie wizytacji członkowie Zespołu Oceniającego PKA przeprowadzili hospitacje 
sześciu zajęć dydaktycznych. Wszystkie zajęcia odbyły się zgodnie z rozkładem zajęć. 
Frekwencja studentów była wysoka. Zajęcia były prowadzone starannie. Nauczyciele 
akademiccy realizujący zajęcia byli właściwie przygotowani i nawiązywali dość dobry kontakt 
ze studentami. Szczegółową ocenę hospitowanych zajęć przedstawiono w Załączniku nr 6. 

Załącznik nr 6  Informacja o hospitowanych zajęciach i ich ocena 
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3). W latach 2000-2008 pracownicy Uczelni uzyskali 15 stopni doktora (w tym dwa 
podwójne), 2 stopnie doktora habilitowanego oraz dwa tytuły naukowe (uzyskane w 
większości za granicą). Aktualnie czterech pracowników Uczelni ma zaawansowane prace w 
kierunku uzyskania stopnia doktora habilitowanego.Polityka kadrowa Uczelni ma na celu 
wspieranie rozwoju przede wszystkim młodej kadry dydaktycznej poprzez umożliwienie 
pracownikom zdobywania nowych kwalifikacji oraz poszerzania kompetencji. Elementem 
polityki kadrowej jest udział pracowników Instytutu w różnych przedsięwzięciach 
informatycznych realizowanych na potrzeby Jednostki oraz całej Uczelni. Ocena procedur 
zatrudniania nauczycieli akademickich i wspierania ich rozwoju naukowego jest pozytywna.  

Spotkanie Zespołu Oceniającego PKA z pracownikami Wydziału Informatyki Wyższej 
Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej odbyło się w dniu 31 stycznia 2013 roku o 
godz. 15:00. W spotkaniu uczestniczyło 11 pracowników WSIiZ. Na wstępie przewodniczący 
Zespołu Oceniającego przedstawił cele wizyty, zakres działalności i procedury stosowane 
przez PKA. W rozwiniętej następnie dyskusji poruszono szereg tematów, w odpowiedzi na 
następujące pytania członków Zespołu Oceniającego PKA:  

 Czy i jak Uczelnia wspiera rozwój naukowy kadry? 

W odpowiedzi pracownicy WSIiZ podali przykłady wsparcia w związku z uzyskiwanymi 
stopniami naukowymi, między innymi, na Ukrainie. 
 Jak przebiega wdrażanie KRK w Uczelni?  

W odpowiedzi wspomniano, że wdrażanie KRK rozpoczęto wcześniej niż w większości 
Uczelni w Polsce. 

 Dlaczego w dokumentacji dyplomowej znajdują się prace dyplomowe z poprawkami 
naniesionymi np. kolorem czerwonym? 
W odpowiedzi Zespół otrzymał wyjaśnienie, że są to uwagi promotora lub recenzenta, 
których dyplomant nie mógł już poprawić. 

 Jakie zalety ma podział semestru na dwa podsemestry? 
W odpowiedzi stwierdzono, że ten podział jest bardziej optymalny z punktu widzenia 
studentów. 

Całe spotkanie odbywało się w żywej atmosferze, pozwoliło na swobodną wymianę uwag i 
opinii. 

  

Ocena końcowa 4 kryterium ogólnego:  w pełni   

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1). Nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej 
prowadzący zajęcia na kierunku „informatyka” posiadają kwalifikacje naukowe i dydaktyczne 
umożliwiające osiąganie zakładanych efektów kształcenia. 

2). Uczelnia spełnia wymagania dotyczące minimum kadrowego dla studiów I stopnia 
kierunku „informatyka”.  

Specjalności naukowe reprezentowane przez nauczycieli akademickich zaliczonych przez 
Zespół Oceniający PKA do minimum kadrowego oraz ich doświadczenie zawodowe zdobyte 
poza Uczelnią odpowiadają obszarom wiedzy tworzącym kierunek „informatyka” oraz 
potrzebom tego kierunku w zakresie określonych efektów kształcenia.  
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3). Uczelnia prowadzi politykę kadrową sprzyjającą podnoszeniu kwalifikacji i stara się 
zapewnić pracownikom ocenianego kierunku właściwe warunki rozwoju naukowego 
i dydaktycznego. Jednostka zapewnia stabilność kadrową, w szczególności minimum 
kadrowego.  

 

5.  Infrastruktura dydaktyczna i naukowa, którą dysponuje jednostka a możliwość 
realizacji zakładanych efektów kształcenia oraz prowadzonych badań naukowych   

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej dysponuje budynkiem przy ul. 
Legionów 81, będącym własnością Uczelni. W budynku znajduje się miedzy innymi 5 sal 
wykładowych, 6 laboratoriów komputerowych (w tym jedno języków obcych) i 4 inne 
laboratoria (w tym fizyki i mikrokontrolerów). W budynku istnieje przewodowa i 
bezprzewodowa sieć komputerowa z dostępem do Internetu. Ponadto Uczelnia dysponuje 
Biblioteką i Czytelnią oraz pomieszczeniami administracyjnymi. 

Bardziej szczegółowo można stwierdzić, że proces dydaktyczny realizowany jest w 
oparciu o następujące pomieszczenia, znajdujące się w wyżej wymienionym budynku:  5 sal 
wykładowych (sale nr 11, 12, 21, 22, 23), 3 sale ćwiczeniowe, laboratoria: Laboratorium Sieci 
Komputerowych, Laboratorium Fizyki, Laboratorium Mikrokontrolerów, Laboratorium 
Lingwistyki Komputerowej, Laboratorium Systemów Multimedialnych, Laboratorium 
Systemów Internetowych, Laboratorium Programowania Komputerów, Laboratorium Baz 
Danych, Laboratorium Sieci Komputerowych, Laboratorium Sprzętu Komputerowego, 
Laboratorium Monitoringu.  

 Większość serwisów informatycznych Uczelni opiera się o oprogramowanie typu 
open-source, bazując na systemie operacyjnym Linux. Stacje klienckie oparte są na 
systemach Linux lub Windows. Uczelnia posiada umowę licencyjną oferując studentom 
darmowy dostęp do większości oprogramowania Microsoft.  

Biblioteka WSIiZ w Bielsku Białej znajduje się w budynku Uczelni. Biblioteka jest otwarta w 
godzinach funkcjonowania Uczelni. Ze zbiorów biblioteki i czytelni mogą korzystać zarówno 
studenci WSIiZ jak i pracownicy Uczelni oraz inne osoby – na podstawie umów zawartych 
pomiędzy Uczelnią i innymi instytucjami. W Bibliotece znajdują się książki do wszystkich 
przedmiotów objętych planem studiów oraz wszystkie prace dyplomowe inżynierskie. 
Uczelnia w ramach zasobów bibliotecznych posiada między innymi podręczniki akademickie 
napisane przez własnych nauczycieli akademickich. Uczelnia posiada również dostęp do 
Biblioteki Wirtualnej prowadzonej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku (grant 
ze środków Unii Europejskiej).  

 Ogółem dostępnych jest dla studentów ponad 100 stanowisk komputerowych 
przeznaczonych do pracy w trybie indywidualnym. Studenci korzystający z własnego sprzętu 
mają możliwość podłączenia swojego przenośnego komputera w każdej sali laboratoryjnej 
oraz w wyznaczonych miejscach na terenie uczelni. Ponadto na terenie uczelni znajdują się 
miejsca pracy własnej wyposażone w stanowiska komputerowe. 

 Liczba studentów kierunku „informatyka” zestawiona z liczbą i powierzchnią sal, w 
których odbywają się zajęcia jest zadowalająca. Natomiast liczba stanowisk w 
poszczególnych salach jest dostosowana do powierzchni tych pomieszczeń i liczby 
studentów. Wyposażenie pomieszczeń Uczelni należy ocenić jako wystarczające. Sprzęt, w 
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który wyposażona jest Uczelnia spełnia przyzwoite standardy jakości. Budynek Uczelni nie 
jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Miejsca obywania praktyk 
studenckich należy ocenić pozytywnie.  

 Reasumując można stwierdzić, że infrastruktura dydaktyczna Wydziału Informatyki 
jest w większości nowoczesna i całkowicie wystarczająca do profilu i rozmiarów 
prowadzonego kształcenia na ocenianym kierunku „informatyka”. 

Ocena końcowa 5 kryterium ogólnego:  w pełni  

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego 

Studenci kierunku „informatyka” Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej 
mają dobrą bazę dydaktyczną w zakresie sal wykładowych, sal ćwiczeniowych, ogólnych 
pracowni komputerowych oraz laboratoriów specjalistycznych. Wyposażenie sprzętowe 
i programowe wymienionych laboratoriów zapewnia możliwość osiągnięcia deklarowanych 
efektów kształcenia. Studenci pozytywnie oceniają księgozbiory dostępne w bibliotekach 
oraz możliwość korzystania z bezprzewodowego Internetu dostępnego na terenie Uczelni.  

 

6.  Badania naukowe prowadzone przez jednostkę w zakresie obszaru/obszarów 
kształcenia, do którego został przyporządkowany oceniany kierunek studiów 

Wydział Informatyki WSIiZ nie jest zobowiązany do prowadzenia badań naukowych w 
zakresie informatyki (Wydział prowadzi tylko studia I stopnia na kierunku „informatyka”), 
jednak Uczelnia dokłada starań by prócz działalności dydaktycznej prowadzić działalność 
naukową i badawczą.  

Uczelnia prowadzi badania naukowe realizowane przez nauczycieli akademickich w 
katedrach: 

1) Mikrokontrolerów i Technologii Informatycznych, 
2) Telekomunikacji i Bezpieczeństwa Informacji, 
3) Systemów Internetowych i Multimedialnych, 
4) Baz Danych i Programowania Komputerów, 
5) Informatycznych Systemów Projektowania, 
6) Informatycznych Systemów Zarządzania. 

W ostatnich 3 latach tematyka badań koncentrowała się w następujących obszarach: 
a) Sztuczna inteligencja, 
b) Informatyczne systemy logistyki, 
c) Informatyczne systemy finansów. 

Studenci biorą udział w badaniach naukowych, wykonując oprogramowanie systemów 
informatycznych w ramach: zespołowych projektów informatycznych oraz prac 
dyplomowych. W ostatnich latach aktywność Koła Naukowego Informatyków była niewielka. 

Uczelnia realizuje z powodzeniem strategię opracowywania podręczników akademickich 
na podstawie badań naukowych. Uczelnia dysponuje wystarczającą liczbą komputerów z 
szybkim dostępem do Internetu oraz Laboratorium Mikrokontrolerów – by prowadzić 
badania naukowe z udziałem studentów. Ograniczeniem prowadzenia badań naukowych jest 
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brak środków finansowych. W poprzednich latach Uczelnia przeznaczała na badania 
naukowe około 300 000 PLN rocznie.  

Efektem działalności naukowej Uczelni są monografie (między innymi 16 wydanych w 
USA oraz 10 na Ukrainie) oraz ponad 150 podręczników akademickich i ponad 300 artykułów 
i referatów naukowych. W latach 2004-2008 Uczelnia wydawała kwartalnik „Information & 
Telecommunication Systems”. Od 2009 roku, Uczelnia organizuje corocznie konferencje: 
„Information Logistics” oraz „Methods and Applications of Artificial Intelligence”. Na 
podstawie wygłoszonych referatów, z konferencji tych są wydawane monografie naukowe. 
Ponadto Uczelnia bierze udział w międzynarodowych pracach naukowo badawczych (wraz z 
uczelniami z Czech, Słowacji oraz Austrii). Działalność naukowa Uczelni, a szczególnie rozwój 
kadry jest finansowany z własnych środków. Uczelnia ubiegała się – jak dotychczas bez 
powodzenia - o granty na badania naukowe, finansowane przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego.  

Ocena końcowa 6 kryterium ogólnego:    nie dotyczy 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego  

Wydział Informatyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej nie jest 
zobowiązany do prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie „informatyka”, ale 
pracownicy Wydziału są aktywni naukowo i prowadzą badania w kilku obszarach.  

 

  

7. Wsparcie studentów w procesie uczenia się zapewniane przez Uczelnię 

1). Rekrutacja na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Wyższej Szkole 
Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej przeprowadzana jest w oparciu o zasady określane 
przez Senat Uczelni, zgodnie z art. 169 Ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). W trakcie wizytacji Zespół Oceniający PKA 
zapoznał się z uchwałą nr 03/2012/2013 Senatu WSIiZ z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 
rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej na rok 
akademicki 2013/2014.Z analizy w/w uchwały wynika, że rekrutacja kandydatów na studia 
Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej prowadzona była w oparciu o 
następujące zasady: 

 przyjęcia na studia stacjonarne odbywają się w oparciu o konkurs świadectw, przy czym 
ocena świadectwa maturalnego przeprowadzana jest z punktu widzenia profilu WSIiZ; 

 przyjęcia na studia niestacjonarne odbywają się na podstawie złożenia wymaganych 
dokumentów; w przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa od liczby miejsc, 
podstawą przyjęcia kandydata jest pozycja, jaką zajmuje w rankingu kandydatów, 
tworzonego w oparciu o konkurs świadectw; 

 postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana przez Rektora Komisja 
rekrutacyjna; 

 rekrutacja na studia jest prowadzona 2 razy w roku akademickim (na studia 
rozpoczynające się od października oraz na studia rozpoczynające się od marca); 

 limity przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne dla obu terminów rekrutacji w r. ak. 
2013/2014 zostały określone następująco: na studia rozpoczynające się od października 
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2013 roku: studia stacjonarne: 60 osób, studia niestacjonarne: 60 osób; na studia 
rozpoczynające się od marca 2014 roku: studia stacjonarne: 40 osób, studia 
niestacjonarne: 40 osób; 

 od decyzji Komisji rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi odwołanie do Rektora. 

W ramach rejestracji na studia kandydat powinien wypełnić 3 formularze (Podanie o 
przyjęcie na studia, Kartę osobową kandydata, Życiorys) oraz jedną ankietę (Ankietę 
kandydata na studia w WSIiZ). Dokumenty można wypełnić osobiście w dziekanacie Uczelni 
lub za pośrednictwem Internetu, korzystając z możliwości rejestracji internetowej. 
Internetowa procedura rejestracji umożliwia wypełnienie formularzy w serwisie WWW 
i automatyczne przesłanie ich do Bazy Studentów WSIiZ. W momencie gdy kandydat pojawi 
się osobiście w dziekanacie WSIiZ podpisuje wydrukowane dokumenty z możliwością 
naniesienia ewentualnych korekt lub uzupełnienia brakujących informacji. 

W roku akademickim 2013/2014, w wyniku rekrutacji przeprowadzonej w październiku 
2013r. na ocenianym kierunku „informatyka” rozpoczęło studia 22 kandydatów, wyłącznie 
na studiach niestacjonarnych. Z uwagi na zbyt małą liczbę kandydatów nie uruchomiono 
studiów stacjonarnych. 

Analiza zasad rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Bielsku-
Białej pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że zasady te umożliwiają dobór kandydatów 
posiadających przygotowanie niezbędne do uzyskania w wyniku realizacji programu studiów 
zakładanych efektów kształcenia. Oceniane zasady obowiązują zarówno kandydatów na 
studia stacjonarne, jak i niestacjonarne i nie zawierają żadnych regulacji dyskryminujących 
jakąkolwiek grupę kandydatów. 

Z informacji przekazanych Zespołowi Oceniającemu PKA przez kierownictwo Wydziału 
informatyki prowadzącego oceniany kierunek wynika, że istotnym problemem związanym z 
rekrutacją jest systematycznie zmniejszająca się w ostatnich latach liczb kandydatów na 
studia. Wynika stąd potrzeba prowadzenia szerokich akcji propagujących kierunek 
w szkołach średnich regionu. Oprócz typowych działań informacyjno-promocyjnych Uczelnia 
od lat praktykuje współpracę ze szkołami z regionu (wykłady, konkursy, wspólne zajęcia).  

 Biorąc pod uwagę potencjał kadrowy oraz infrastrukturę dydaktyczną, w tym bazę 
laboratoryjną Wydziału Informatyki, prowadzącego oceniany kierunek „informatyka” można 
stwierdzić, że liczba studentów rekrutowanych w ostanich kilku latach akademickich nie 
wyczerpuje możliwości jednostki i stwarza bardzo dobre warunki do zapewnienia wysokiej 
jakości kształcenia. 

2). Zasady systemu oceny osiągnięć studentów w procesie studiowania określa Regulamin 
studiów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej oraz uchwała Rady 
Wydziału Informatyki Nr 1/01/2013/2014z dnia 1 października 2013r.w sprawie weryfikacji 
efektów kształcenia w WSIiZ. 

System oceny osiągnięć studentów jest zorientowany na proces uczenia się. Zawiera 
standardowe wymagania i zapewnia przejrzystość oraz obiektywizm formułowania ocen. 
System ten opiera się na pisemnych kolokwiach, sprawdzianach, ćwiczeniach praktycznych 
na zajęciach laboratoryjnych, sprawozdaniach z projektów itp. Szczegółowe zasady 
i wymagania związane z zaliczeniem poszczególnych przedmiotów opisane są szczegółowo w 
sylabusach poszczególnych przedmiotów, poprzez podanie form zaliczenia, progów zaliczeń, 
wag poszczególnych składników oceny, a także opisu sposobów weryfikacji osiągania 
poszczególnych efektów kształcenia. Każdy przedmiot może być zaliczany/zdawany w 
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tradycyjny sposób (zaliczenie ćwiczeń rachunkowych lub laboratoryjnych, zaliczenie/zadanie 
egzaminu) lub poprzez opracowywanie tzw. dzieła informatycznego (programu 
komputerowego, układu elektronicznego, urządzenia itp.). Jeśli dzieło informatyczne 
zostanie ocenione na ocenę co najmniej dobrą, to ocena ta może stanowić zaliczenie 
przedmiotu. WSIiZ preferuje zaliczanie przedmiotów poprzez wykonanie dzieła 
informatycznego. 

Zgodnie z opiniami studentów, wyrażonymi w trakcie spotkania z Zespołem Oceniającym 
PKA system oceniania jest zrozumiały i przejrzysty.  

3). Realizacja procesu dydaktycznego na ocenianym kierunku „informatyka” odbywa się 
w oparciu o modułowe programy studiów bazujące na systemie punktów ECTS, co stwarza 
właściwe podstawy w zakresie krajowej i międzynarodowej mobilności studentów. Z danych 
przedstawionych w Raporcie samooceny wynika jednak, że Uczelnia oraz prowadzący 
oceniany kierunek studiów Wydział Informatyki nie stworzyły swoim studentom 
wystarczająco szerokiej i atrakcyjnej oferty w zakresie uczestnictwa studentów w krajowych 
i międzynarodowych programach wymiany. Z danych tych wynika bowiem że wprawdzie w 
ostatnich 3 latach 20 studentów ocenianego kierunku wyjechało w ramach programu LLP 
Erasmus do uczelni zagranicznych, ale były to jedynie trwające do dwóch tygodni wyjazdy 
wakacyjne, mające charakter krótkich praktyk i nie były związane z odbyciem części studiów 
w uczelni zagranicznej. W tym czasie żaden student z uczelni zagranicznej nie odbył części 
swoich studiów w WSIiZ. Zespołowi Oceniającemu PKA nie udało się uzyskać informacji 
dotyczących zagranicznych uczelni partnerskich, z którymi WSIiZ podpisała umowy 
bilateralne w ramach programów międzynarodowej wymiany studenckiej, w tym zwłaszcza 
w ramach programu LLP Erasmus. Zespół Oceniający PKA nie uzyskał także żadnych 
informacji na temat działań Uczelni oraz Wydziału Informatyki służących popularyzacji 
i zachęcaniu swoich studentów do korzystania z możliwości, jakie stwarzają programy 
wymiany międzynarodowej.  

Z danych zawartych w Raporcie samooceny wynika, że w każdym z ostatnich 3 lat 
akademicki 7 nauczycieli z zagranicy (z USA, Niemiec, Czech i Ukrainy) prowadziło zajęcia na 
ocenianym kierunku „informatyka”. Z uwagi na brak bliższych informacji o charakterze, 
wymiarze, przedmiotach, języku i udziale studentów w tych zajęciach trudno ocenić ich 
znaczenie dla prowadzonego procesu dydaktycznego. W ocenie wpływu współpracy 
naukowo-badawczej prowadzonej przez Uczelnię z partnerami zagranicznymi na realizowany 
proces dydaktyczny brakuje konkretów. Z informacji zawartych w tym zakresie w Raporcie 
samooceny wynika, że wpływ ten jest pośredni: współpraca przyczynia się do powstawania 
wartościowych publikacji nauczycieli akademickich, które są wykorzystywane w procesie 
dydaktycznym, będąc np. inspiracją dla studentów w wykonywanych przez nich dziełach 
informatycznych.  

Zdaniem studentów obecnych na spotkaniu z Zespołem Oceniającym PKA, procedury 
związane z ewentualną wymianą są przejrzyste i ogólnodostępne. W trakcie spotkania z 
Zespołem Oceniającym PKA formułowane były wypowiedzi, z których wynika, że osoby 
zainteresowane udziałem w wymianie międzynarodowej nie napotykają żadnych problemów 
związanych z dotarciem do potrzebnych informacji. W ocenie Zespołu Oceniającego PKA  
informowanie studentów wizytowanego kierunku o programach wymiany funkcjonuje 
prawidłowo. Należałoby jednak położyć większy nacisk na zwiększenie atrakcyjności oferty i 
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opracowanie mechanizmów motywujących studentów do większego zaangażowania i 
udziału w programach krajowej i międzynarodowej mobilności studentów. 

4). System opieki naukowej i dydaktycznej na ocenianym kierunku należy ocenić bardzo 
pozytywnie. System opiera się na bezpośrednich kontaktach kadry dydaktycznej Wydziału 
Informatyki ze studentami. Kadra dydaktyczna prowadzącą zajęcia na ocenianym kierunku 
„informatyka” stanowi stabilny zespół doświadczonych nauczycieli akademickich, 
prowadzących aktywną działalność naukową i publikacyjną, także za granicą. Kilku 
nauczycieli uzyskało stopnie naukowe w zagranicznych ośrodkach dydaktyczno-naukowych. 
Stosunkowo niewielka, jak na możliwości posiadanej bazy dydaktycznej, liczba studentów 
ocenianego kierunku pozwala na organizację procesu kształcenia w niewielkich grupach 
szkoleniowych, co znacząco wpływa na poprawę jakości kształcenia, istotnie zwiększając 
możliwości indywidualnego podejścia nauczycieli do studentów. 

Każda grupa studencka ma przydzielonego opiekuna – nauczyciela akademickiego, który 
zajmuje się całokształtem spraw studenckich. Ponadto w każdej grupie studenckiej jest 
powoływany starosta – z ramienia Samorządu Studenckiego. 

Proces uczenia się studentów jest wspomagany materiałami udostępnianymi w ramach 
każdego przedmiotu za pośrednictwem e-learningu, przy czym powszechną praktyką w tym 
zakresie jest ograniczenie udziału tej formy kształcenia do przekazywania treści w zakresie 
prezentacji programu kształcenia w ramach przedmiotu i warunków jego zaliczania, 
specyfikacji problemów projektowych, zadań lub tematów elaboratów oraz repetytorium 
przedmiotu. 

Studenci ocenianego kierunku mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe pracując 
w Studenckim Kole Naukowym Informatyków, przy czym z informacji zawartych w Raporcie 
samooceny wynika, że w ostatnich dwóch latach Koło nie działało aktywnie, ponieważ 
„spełniając zalecenie ostatniej wizytacji PKA, pozostawiono studentom organizację 
Studenckiego Koła Naukowego Informatyków.” Należy podkreślić, że z Raportu Zespołu 
Oceniającego PKA, przeprowadzającego ocenę jakości kształcenia w dniach 15-16 kwietnia 
2011r. wynika, że Zespół sformułował zastrzeżenia dotyczące „braku autonomii oraz 
samodzielności koła naukowego”. Reakcję Uczelni, polegającą na pozbawieniu Koła fachowej 
opieki nauczyciela akademickiego, w wyniku czego Koło praktycznie przestało działać, należy 
ocenić zdecydowanie negatywnie. 

W warunkach znaczącego zmniejszenia się liczby kandydatów na studia, 
obserwowanego w ostatnich kilku latach, prowadzący oceniany kierunek Wydział 
Informatyki podejmuje działania służące stworzenia warunków do wznawiania studiów przez 
studentów, którzy rozpoczęli studia w WSIiZ, ale z różnych powodów ich nie ukończyli. 
Przyjęte w tym zakresie zasady, procedury i regulacje określa Uchwała Senatu WSIiZ Nr 
41/2012/2013 z dnia 6 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wznawiania 
studiów w WSIiZ. Studia w WSIiZ może wznowić były student WSIiZ, który nie uzyskał 
dyplomu. W szczególnych przypadkach studia w WSIiZ mogą wznowić byli studenci innych 
uczelni, (którzy nie skończyli studiów) lub skończyli studia na kierunku studiów innym niż 
„informatyka”. Osoba wznawiająca studia może ubiegać się o uznanie: wcześniej zaliczonych 
semestrów lub wcześniej zaliczonych przedmiotów/modułów edukacyjnych. Studia w WSIiZ 
można wznowić wyłącznie w formie niestacjonarnej. Studia w WSIiZ może wznowić osoba, 
która przerwała studia po roku 2000, w szczególności byli studenci WSIiZ. Studia w WSIiZ 
można wznowić w dowolnym terminie. Wznowienie studiów następuje na tzw. semestrze 
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wyrównawczym, uwzględniającym różnice programowe. W szczególnym przypadku student 
może uzyskać więcej niż jeden semestr wyrównawczy. Po semestrze wyrównawczym, 
student jest wpisywany do odpowiedniej grupy studenckiej WSIiZ. Procedura wznawiania 
studiów obejmuje dwa etapy: ustalenie warunków wznowienia studiów w WSIiZ, w 
szczególności semestru, od którego można rozpocząć studia oraz ustalenie planu studiów, w 
szczególności indywidualnego planu studiów na wyrównawczym semestrze/semestrach. 
Studia w WSIiZ można wznowić na semestrach od drugiego do szóstego. W szczególnym 
przypadku można wznowić studia na semestrze siódmym. Semestr, od którego można 
wznowić studia w WSIiZ, określa Dziekan. Byłym studentom, którzy wznawiają studia w 
WSIiZ Dziekan przydziela tzw. doradcę edukacyjnego (nauczyciela akademickiego), który 
pomaga im w opracowywaniu i realizacji indywidualnego planu studiów. Zespół Oceniający 
PKA pozytywnie ocenia opisane działania kierownictwa Uczelni.  

Część studentów ma możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych prowadzonych 
przez nauczycieli akademickich Wydziału Informatyki, w tym we współpracy z zagranicznymi 
zespołami naukowymi. 

Studenci ocenianego kierunku mają zapewnione bardzo dobre warunki w zakresie 
możliwości realizacji tzw. dzieł informatycznych, powstających w ramach poszczególnych 
przedmiotów lub w ramach rozwijania własnych zainteresowań. Studenci mają praktycznie 
nieograniczony dostęp do bazy laboratoryjnej Uczelni, czemu sprzyja mała liczność grup 
studenckich na wszystkich latach studiów. Na podkreślenie zasługują konsekwentne 
działania Uczelni w zakresie przygotowania studentów do praktycznego wdrażania wyników 
tych prac.  

Uczelnia, zgodnie z §14 ust. 6 Regulaminu studiów, umożliwia studentom udział w 
zajęciach z wybranych przedmiotów prowadzonych w języku angielskim. WSIiZ posiada 
ofertę kilku przedmiotów, które mogą być prowadzone w języku angielskim. Oferta Uczelni 
w zakresie zajęć w języku angielskim obejmuje przedmioty: Systemy telekomunikacyjne, 
Technologie internetowe oraz biznes, Systemy agentowe, Fizyka kwantowa, Logistyka 
informatyczna. Do zajęć z w/w przedmiotów WSIiZ opublikowała podręczniki w języku 
angielskim Zajęcia w języku angielskim prowadzą polscy nauczyciele akademiccy (często 
także prowadzący zajęcia za granicą) oraz nauczyciele zagraniczni (zatrudnieni w WSIiZ na 
etatach profesorów wizytujących). Zajęcia są przeprowadzone w małych grupach. 
Z informacji przekazanych Zespołowi Oceniającemu PKA wynika jednak, że zainteresowanie 
studentów udziałem w tych zajęciach jest małe. Rozwiązaniem o charakterze 
kompromisowym przyjętym w tym zakresie przez kierownictwo Wydziału Informatyki jest 
prowadzenie zajęć w języku polskim, ale w oparciu o podręczniki w języku angielskim. 

Opis (sylabus) każdego przedmiotu znajdujący się w zbiorze sylabusów udostępnionych 
Zespołowi Oceniającemu PKA obejmuje określenie: nazwy modułu, nazwy i umiejscowienie 
przedmiotu w semestrze (pierwsza lub druga połowa semestru) i w planie studiów, formy 
studiów, wymiaru przedmiotu (w godzinach i punktach ECTS), rozbicia godzinowego na 
poszczególne formy zajęć, rozliczenia godzin pracy studenta, celów i efektów kształcenia 
w kategoriach wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne w ramach przedmiotu, 
wymagania wstępne, treści zajęć z rozbiciem na poszczególne formy realizacji przedmiotu, 
warunki zaliczenia przedmiotu, sposobów weryfikacji efektów kształcenia w ramach form 
zajęć, wykazu literatury podstawowej i uzupełniającej oraz wskazanie nauczycieli 
prowadzących poszczególne formy zajęć.  

Kompletność informacji zawartych w kartach opisu poszczególnych modułów 
(przedmiotów) i ich przydatności studentom w procesie uczenia się nie budzi zastrzeżeń, 
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chociaż zwraca uwagę brak odniesień przedmiotowych efektów kształcenia do zakładanych 
efektów kierunkowych. Zbiór sylabusów przedmiotów jest udostępniony studentom w 
Wirtualnym dziekanacie. 

 Osiągnięciu zakładanych celów i efektów kształcenia służą zalecane w ramach 
poszczególnych modułów (przedmiotów) materiały dydaktyczne, w tym zwłaszcza literatura 
podstawowa i uzupełniająca, a także materiały dydaktyczne udostępniane studentom na 
platformie e-learningowej. Znaczącym wsparciem procesu uczenia się są w tym zakresie 
zasoby Biblioteki Uczelni. Z opinii wypowiadanych przez studentów w trakcie spotkania z 
Zespołem Oceniającym PKA wynika, że studenci, zwłaszcza w trakcie przygotowywania prac 
dyplomowych, chętnie korzystają z udostępnianych przez Bibliotekę zasobów, w tym 
archiwum prac dyplomowych absolwentów WSIiZ.  

Regulamin studiów WSIiZ w Bielsku-Białej stwarza najlepszym studentom możliwość 
ubiegania się o przyznanie indywidualnego planu studiów i programu kształcenia, przy czym 
formalnym warunkiem w tym zakresie jest zaliczenie pierwszego roku studiów ze średnią 
oceną powyżej 4,0. W ramach indywidualizacji procesu kształcenia studenci mogą także 
podejmować studia na drugim kierunku oraz odbywać część swoich studiów w innej uczelni 
krajowej lub zagranicznej, przy czym realizacja określonej części programu studiów poza 
Uczelnią odbywa się za zgodą Rektora. Mobilność studencką w tym zakresie umożliwia 
przede wszystkim system punktów ECTS, dzięki któremu osiągnięcia studentów uzyskane w 
innych uczelniach (krajowych i zagranicznych, np. w ramach programu LLP Erasmus) są 
przenoszone i zaliczane po powrocie do uczelni macierzystej. 

Studenci Uczelni, a tym samym studenci ocenianego kierunku „informatyka” mogą 
korzystać z  systemu pomocy materialnej. Przyznawanie pomocy materialnej studentom 
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej określa Regulamin ustalania 
wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSIiZ w 
Bielsku-Białej, wprowadzony w życie Zarządzeniem Rektora WSIiZ z dnia 1 października 
2013 r. Z w/w Regulaminu wynika, że świadczeniami o jakie może ubiegać się student WSIiZ 
w ramach funduszu stypendialnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego są: stypendia 
socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora dla najlepszych 
studentów, zapomogi, stypendia MNiSzW za wybitne osiągnięcia sportowe, stypendia 
MNiSzW za wybitne osiągnięcia naukowe. Rozpatrywaniem wniosków dotyczących pomocy 
materialnej dla studentów zajmuje się komisja stypendialna powoływana na wniosek 
Samorządu Studenckiego przez Rektora WSIiZ na okres roku akademickiego. Bieżąca 
kadencja Komisja trwa od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. Komisja stypendialna 
jest powoływana w składzie: przewodniczący – pracownik WSIiZ, wiceprzewodniczący – 
student WSIiZ; członek – student WSIiZ. Skład powołanej komisji stypendialnej spełnia 
wymagania ustawowe, ponieważ studenci stanowią większość jej składu. Decyzje dotyczące 
przyznawania świadczeń pomocy materialnej zawierają wszystkie niezbędne elementy 
określone w art. 107 ust. 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Student ma 
prawo do złożenia (w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania decyzji) odwołania od 
decyzji komisji stypendialnej do Rektora WSIiZ. 
W Uczelni nie powołano odwoławczej komisji stypendialnej, co powinno mieć miejsce 
zgodnie z art. 177 ust. 1-6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z 
późn. zm.). Do uprawnień odwoławczej komisji stypendialnej powinno należeć 
rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów, a 
także odwołań od decyzji wydawanych przez komisję stypendialną. Zespół Oceniający PKA  
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zaleca zmianę obowiązującego Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 
świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSIiZ w Bielsku-Białej i dostosowanie 
przewidzianej w nim procedury przyznawania studentom pomocy materialnej do wymagań 
ustawowych, z uwzględnieniem powołania odwoławczej komisji stypendialnej lub 
pozostawienie jej kompetencji Rektorowi Uczelni.  

W celu zapewnienia pełnej zgodności Regulaminu z Ustawą – Prawo o szkolnictwie 
wyższym Zespół Oceniający PKA zaleca dokonanie w nim następujących zmian: 

1) uwzględnienie w pkt. 6 Regulaminu zmian wprowadzonych w ramach ostatniej 
nowelizacji Ustawy– Prawo o szkolnictwie wyższym; w konsekwencji dokonanych zmian 
art. 173 ust. 1 Ustawy stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe oraz 
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe zostały zastąpione jednym 
stypendium ministra, tj. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia; 

2) uwzględnienie w pkt. 16 Regulaminu faktu, że zgodnie z art. 179 ust. 1 Ustawy – Prawo o 
szkolnictwie wyższym stypendium socjalne jest przyznawane wyłącznie osobom w 
trudnej sytuacji materialnej, która jest potwierdzona wysokością dochodu na osobę w 
gospodarstwie domowym studenta; Ustawa nie przewiduje możliwości podwyższenia 
stypendium socjalnego ze względu na dodatkowe okoliczności;  

3) uwzględnienie w pkt. 20 Regulaminu faktu, że Dziekan nie posiada kompetencji do 
wnioskowania o wstrzymanie wypłat stypendium z chwilą podjęcia decyzji o skreśleniu 
studenta z listy studentów; należy podkreślić, że decyzja ta nie jest wiążąca od momentu 
jej podjęcia, ale od chwili doręczenia i jedynie wówczas, gdy nie zostanie skutecznie 
zaskarżona w trybie przewidzianym Kodeksem postępowania administracyjnego;  

4) rozważenie celowości wyodrębnienia Załącznika nr 1 do Regulaminu, który stanowi 
jedynie powielenie regulacji ustawowych, tym bardziej, że przytoczone regulacje są 
nieaktualne i mogą wprowadzać studentów w błąd; należy podkreślić, że tworzenie 
załączników do Regulaminu, zawierających fragmenty powszechnie obowiązujących 
aktów prawnych nie jest dobrą praktyką;  

5) rozważenie celowości wyodrębnienia Załącznika nr 2 do Regulaminu, ponieważ zgodnie 
z art. 186 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym Regulamin zawiera szczegółowe 
zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 
dla studentów, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń, wzory 
wniosków, wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów 
oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta; wszelkie inne dokumenty, 
w tym dokumenty MNiSzW skierowane do Uczelni nie stanowią przedmiotu regulacji, 
zarówno w tym akcie prawnym, jak i w jakimkolwiek innym tworzącym system pomocy 
materialnej dla studentów; dokumenty te są samoistne i nie wymagają włączenia w 
tworzone uczelniane regulacje prawne; 

6) zweryfikowanie treści Załącznika nr 5 do Regulaminu, który zawiera odrębne 
zarządzenie, określające maksymalny dochód przypadający na członka rodziny 
uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne; treścią jednego aktu prawnego 
(Regulaminu wraz z załącznikami) nie powinno być kolejne zarządzenie, zamieszczone w 
jego treści; 

7) zweryfikowanie treści Załącznika nr 9 do Regulaminu w zakresie, w jakim po pierwsze 
formułuje katalog zamknięty okoliczności uprawniających do otrzymania zapomogi, a po 
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drugie w zakresie w jakim uwzględnia w nim zdarzenia, takie jak śmierć rodziców, 
rodzeństwa lub dzieci, utrata pracy rodzeństwa czy utrata pracy przez rodzica, ponieważ 
zdarzenia te mogą być przesłanką do przyznania zapomogi tylko wówczas, jeżeli 
spowodowały przejściowo trudną sytuację materialną studenta z przyczyn losowych, 
czyli jeżeli utrata dochodu osiąganego przez te osoby wpłynęła na pogorszenie sytuacji 
materialnej studenta; nie zawsze bowiem utrata pracy np. przez rodzeństwo studenta, 
prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe, będzie spełniała przesłanki art. 183 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym; ponadto z całą pewności nie spełniają 
przesłanek wskazanego przepisu okoliczności, takie jak: narodzenie dziecka studenta, 
ślub studenta, inne tradycyjne uroczystości rodzinne (np. komunia dziecka itp.); 
zdarzenia te nie uprawniają do otrzymania zapomogi z funduszu pomocy materialnej dla 
studentów;  

8) doprecyzowanie treści Załącznika nr 11 do Regulaminu tak, aby jednoznacznie określał 
jaka liczba punktów powinna zostać przypisana za poszczególne wartości średnich ocen; 
sugeruje się przypisanie punktów do średniej określonej z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku tak, aby nie było wątpliwości, czy np. za średnią 4,9 należy przyznać 9 czy 
10 pkt.; 

9) zweryfikowanie treści Załącznika 11 do Regulaminu w zakresie, w jakim określa on, że 
odwołania od decyzji Komisji Stypendialnej lub Dziekana w zakresie stypendium Rektora 
rozpatruje Rektor. Zgodnie z art. 175 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym od 
decyzji o przyznaniu stypendium rektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie 
sprawy kierowany do organu, który wydał decyzję; ponadto zgodnie z art. 175 ust. 2 
Ustawy ani dziekan ani komisja stypendialna powoływana przez dziekana nie mają 
kompetencji do podejmowania decyzji w sprawie stypendium rektora. 

Należy zwrócić uwagę, że Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 
świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSIiZ w Bielsku-Białej może być niezrozumiały 
dla studentów. Liczne odsyłacze do załączników, których treść obejmuje np. cytowanie 
przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, albo wręcz pozostaje w sprzeczności z 
treścią Regulaminu utrudnia studentom zrozumienie zasad przyznawania świadczeń pomocy 
materialnej. Ponadto Zespół Oceniający PKA zwraca uwagę na fakt, że załączniki do 
Regulaminu stanowią jego integralną część i co za tym idzie nie podlegają samodzielnej 
nowelizacji. Regulamin wydawany jest zarządzeniem Rektora jako jeden spójny dokument 
wraz z załącznikami. Zespół Oceniający rekomenduje opracowanie nowe wersji Regulaminu 
ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 
studentów WSIiZ w Bielsku-Białej z uwzględnieniem wskazanych wcześniej uwag oraz według 
przyjętych standardów tworzenia regulacji prawnych i wyłącznie w zakresie dotyczących 
kwestii wskazanych w art. 186 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Z opinii studentów, wyrażanych w trakcie spotkania z Zespołem Oceniającym PKA 
wynika, że z uwagi na mało czytelne zasady przyznawania pomocy materialnej, studenci 
zmuszeni są często do zwracania się po stosowne wyjaśnienia lub informacje do członków 
komisji stypendialnej lub do pracowników administracji Wydziału i Uczelni.  

W Uczelni, w oparciu o Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Informatyki i 
Zarządzania w Bielsku-Białej, działa Samorząd Studencki, posiadający jednopoziomową, 
uczelnianą strukturę. Samorząd Studencki realizuje swoje ustawowe zadania, w tym opiniuje 
regulamin studiów, regulamin przyznawania pomocy materialnej, a także plany i programy 
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nauczania. Jego przedstawiciele nie uczestniczyli jednak w opracowywaniu poszczególnych 
dokumentów, w tym Regulaminu studiów i Regulaminu pomocy materialnej. 
Zdaniem przedstawicieli Samorządu Studenckiego Władze Uczelni wspierają działalność 
studencką na Uczelni, w tym działalność Samorządu Studenckiego. Jednakże, aktywne 
uczestniczenie w życiu Wydziału i Uczelni nie cieszy się dużym zainteresowaniem studentów. 
Wynika to zarówno z licznych pozauczelnianych zobowiązań studentów, jak i z faktu, że 
działalność w Samorządzie Studenckim nie wydaje się być dla studentów atrakcyjna. Ponadto 
studenci kierunku „informatyka” to w ostatnich latach wyłącznie studenci studiów 
niestacjonarnych, których życie koncentruje się wokół pracy zawodowej oraz rodziny. 
Władze Uczelni nie ograniczają nielicznych przejawów aktywności studenckiej. Z informacji 
uzyskanych od studentów Samorząd Studencki nie ma własnego budżetu wydzielonego ze 
środków finansowych Uczelni, a Uczelnia w ciągu ostatnich 3 lat nie przekazała żadnych 
środków finansowych na cele studenckie. Studenci nie uważają tego jednak za problem, 
ponieważ nie podejmują działalności, na którą niezbędne są środki finansowe. W ich ocenie 
byliby w stanie uzyskać dotację celową od Uczelni, gdyby wystąpili z takim postulatem. 
Należy podkreślić, że Samorząd Studentów ma zapewnione pomieszczenie, właściwie 
wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy. Zdaniem studentów komunikacja oraz współpraca 
pomiędzy kierownictwem Wydziału i studentami kierunku „informatyka” jest prawidłowa. 

Na spotkaniu z Zespołem Oceniającym PKA studenci podkreślali, że są zadowoleni 
z opieki naukowej i dydaktycznej w trakcie studiów. Studenci stwierdzili, że dostępność 
nauczycieli akademickich nie budzi żadnych zastrzeżeń. Godziny otwarcia dziekanatów oraz 
innych komórek administracyjnych odpowiadających za obsługę studenta zostały ocenione 
przez studentów za wystarczająco dostosowane do ich potrzeb. Pozytywnie oceniono także 
kompetencje pracowników administracji, w tym dziekanatu. W ramach serwisu 
internetowego Uczelni funkcjonuje Wirtualny dziekanat, ułatwiający kontakt studentów z 
dziekanatem i wykładowcami, co jest szczególnie cenne dla studentów studiów 
niestacjonarnych. Studenci bardzo chwalili także pracę kierowników prac dyplomowych, 
w tym ich dostępność. Studenci podkreślali, że czują się dobrze prowadzeni w trakcie 
przygotowywania prac dyplomowych. Jako mocne strony WSIiZ studenci wskazywali przede 
wszystkim dobrą kadrę nauczycieli akademickich oraz sprzyjającą uczeniu się atmosferę, 
będącą konsekwencją zapewnienia dobrych relacji pomiędzy kadrą, studentami oraz 
administracją. System organizacji studenckich praktyk zawodowych zdaniem studentów jest 
odpowiedni i odpowiada ich potrzebom. Zajęcia dla studentów studiów niestacjonarnych 
odbywają się w zjazdach, które rozpoczynają się w piątek o godzinie 16.00 i trwają do soboty 
wieczorem. Podczas spotkania z Zespołem Oceniającym studenci wyrazili pozytywną opinię 
na temat takiej organizacji zajęć. Cenią Uczelnię za dostosowanie do ich potrzeb i 
organizowanie zjazdów co tydzień, ale z wolną niedzielą. 

W wyniku poprzedniej oceny jakości kształcenia na kierunku „informatyka” w Wyższej 
Szkole Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej zastrzeżenia Zespołu Oceniającego PKA w 
zakresie wsparcia studentów w procesie uczenia się zapewnianego przez Uczelnię dotyczyły 
ograniczonego wpływu studentów na funkcjonowanie Studenckiego Koła Naukowego 
Informatyków. 

W wyniku przeprowadzonej wizytacji Zespół Oceniający PKA stwierdza, że w reakcji na 
sformułowane w Raporcie Zespołu Oceniającego PKA sugestie dotyczące zwiększenia 
samodzielności i autonomii Studenckiego Koła Naukowego Informatyków kierownictwo 
Wydziału Informatyki prowadzącego oceniany kierunek popadło w drugą skrajność, 
polegającą na pozbawieniu Koła fachowej opieki nauczyciela akademickiego, w wyniku czego 
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- zgodnie z informacjami zawartymi w Raporcie samooceny - Koło praktycznie przestało 
działać; dopiero w bieżącym roku akademickim powrócono do zapewnienia studentom 
pracującym w Kole profesjonalną opiekę nauczyciela akademickiego; należy podkreślić, że 
opisana reakcja Uczelni na postulat zwiększenia autonomii i samodzielności Studenckiego 
Koła Naukowego Informatyków jest niezrozumiała, tym bardziej, że okazała się szkodliwa. 

Ocena końcowa 7 kryterium ogólnego:  znacząco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1). Stosowane w Uczelni zasady i procedury rekrutacji studentów są przejrzyste, 
uwzględniają zasadę równych szans i zapewniają właściwą selekcję kandydatów na dany 
kierunek studiów. 

2). System oceny osiągnięć studentów jest zorientowany na proces uczenia się, zawiera 
standardowe wymagania i zapewnia przejrzystość oraz obiektywizm formułowania ocen. 
System jest powszechnie akceptowany przez studentów. 

3). Struktura i organizacja programu studiów na ocenianym kierunku „informatyka” sprzyja 
krajowej i międzynarodowej mobilności studentów. Uczelnia, w tym prowadzący oceniany 
kierunek Wydział Informatyki nie stworzyły jednak swoim studentom wystarczająco 
atrakcyjnej oferty w zakresie uczestnictwa w programach międzynarodowej wymiany 
studentów, w tym także w programie LLP Erasmus.  

4). Funkcjonujący na ocenianym kierunku system pomocy naukowej i dydaktycznej sprzyja 
rozwojowi naukowemu, społecznemu i zawodowemu studentów oraz skutecznemu 
osiąganiu zakładanych efektów kształcenia. Jednakże istniejący system udzielania studentom 
pomocy materialnej budzi szereg zastrzeżeń, w tym także w zakresie zgodności z ustawą – 
Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Kodeksem postępowania administracyjnego.  

 
 
8. Stosowanie na ocenianym kierunku studiów wewnętrznego systemu zapewnienia 

jakości kształcenia zorientowanego na osiągnięcie wysokiej kultury jakości kształcenia 
 
1).  System zarządzania jakością kształcenia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania  
w Bielsku-Białej został wprowadzony uchwałą Senatu nr 4 z dnia 1 października 2011 r. 
Następnie Uchwałą Nr 4 Senatu z dnia 1 października 2012 r. Senat uchwalił Zasady Systemu 
Zarządzania Jakością Kształcenia w Uczelni na rok akademicki 2012/2013. System 
zapewnienia jakości kształcenia w roku akademickim 2013/2014 funkcjonuje w oparciu  
o Uchwałę Nr 5 Senatu z dnia 1 października 2013 r. Cele Wewnętrznego Systemu 
Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmują diagnozowanie stanu jakości kształcenia, 
doskonalenie procesów jakości kształcenia, zapewnienie realizacji bieżących działań  
w ramach procesów jakości kształcenia, kształtowanie postaw projakościowych  
w środowisku akademickim Uczelni i budowanie kultury jakości. Działania Systemu obejmują 
m.in.: ocenę procesu kształcenia, ocenę programów kształcenia, planów studiów, analizę 
efektów kształcenia, badanie kariery zawodowej absolwentów oraz opinii pracodawców  
w zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej, przegląd aktów prawnych 
regulujących proces kształcenia, badania ankietowe.  

Do realizacji zadań Systemu powołana została Komisja Zarządzania Jakością 
Kształcenia uchwałą Senatu Nr 21/2010/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania 
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Komisji Zarządzania Jakością Kształcenia. Nadzór nad Komisją Zarządzania Jakością 
Kształcenia sprawuje Rektor jako Przewodniczący. Uchwała stanowi, iż Prezydium Komisji 
zbiera się co najmniej raz w miesiącu. Skład Prezydium jest następujący: Rektor jako 
Przewodniczący, Dziekan Wiceprzewodniczący, Sekretarz – Kanclerz Uczelni, Prorektor ds. 
Edukacji, Przedstawiciel Samorządu Studenckiego. Do zadań Komisji Zarządzania Jakością 
należy przede wszystkim opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych dotyczących 
jakości kształcenia, analiza funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w 
Uczelni, stymulowanie ciągłego doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni, podejmowanie 
działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadry dydaktycznej i naukowej, stałe 
monitorowanie jakości kształcenia i podejmowanie działań doskonalących proces 
kształcenia. 

W działaniach na rzecz jakości kształcenia istotną rolę odgrywa Konwent, który 
zajmuje się określaniem tendencji rozwoju informatyki oraz zapotrzebowaniem rynku pracy 
na specjalistów informatyków. W skład Konwentu wchodzą przedstawiciele organów 
samorządu terytorialnego, instytucji naukowych i zawodowych oraz przedsiębiorstw. 
Konwent formułuje swoje zalecenia w cyklu semestralnym. Ze statutu Uczelni wynika, iż 
Konwent jest organem kolegialnym. Zwraca się uwagę, iż zgodnie z art. 60 ust. 9 ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym w organach kolegialnych uczelni i organach wyborczych 
uczelni publicznej są reprezentowani nauczyciele akademiccy, doktoranci, studenci oraz 
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. W związku z powyższym konieczne jest 
dostosowanie składu Konwentu do w/w przepisu. 

Istotnym narzędziem diagnozy jakości pracy kadry dydaktycznej są ankietowe 
badania opinii studentów. Ankieta przeprowadzana jest po zakończeniu semestru w formie 
kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące wykonywania obowiązków dydaktycznych 
przez nauczycieli akademickich. Przepisy statutu stanowią, iż w ankiecie studenci oceniają: 
aktualność tematyki zajęć dydaktycznych, sposób przeprowadzania zajęć dydaktycznych, 
materiały dydaktyczne udostępnione w Internecie, konsultacje do prowadzonych 
przedmiotów, sposób przeprowadzania sprawdzianów wiedzy lub umiejętności. Opinii 
podlegają wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uczelni prowadzący zajęcia 
dydaktyczne. Ankieta jest dobrowolna i anonimowa. Nadzór nad procesem ankietyzacji 
sprawuje Dziekan. Analiza studenckich ankiet oceny zajęć dydaktycznych i formułowanie 
wniosków skierowanych do Rady Wydziału należy do kompetencji Dziekana. Po zakończeniu 
semestru wyniki przeprowadzanych ankiet mają być przedstawiane na posiedzeniu Rady 
Wydziału. Podstawowym ich celem jest zdobycie informacji na temat oczekiwań studentów 
dotyczących jakości pracy kadry. Uzyskane wyniki są jednym ze wskaźników jakości procesu 
dydaktycznego. Statut wskazuje, iż wyniki ankiet powinny być brane pod uwagę przy 
przydzielaniu zajęć dydaktycznych nauczycielom w nowym roku akademickim. 

Kolejnym narzędziem wykorzystywanym w ewaluacji procesu kształcenia są 
hospitacje zajęć. Zasady przeprowadzania hospitacji określa Uchwała Rady Wydziału 
Informatyki Nr 3/01/2013/2014 z dnia 1 października 2013 r. w sprawie zasad oceny  
i hospitacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014. Osobę hospitującą zajęcia 
dydaktyczne wyznacza Dziekan. Z hospitacji zajęć dydaktycznych należy sporządza się 
protokół, który zawiera między innymi ocenę dotyczącą: organizacji zajęć dydaktycznych, 
prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z programem kształcenia, sposobu prowadzenia 
zajęć dydaktycznych. Hospitacje są przeprowadzane jednoosobowo, na podstawie zleceń 
Dziekana. W skład Zespołu ds. hospitacji wchodzą: Prodziekan, Prorektor ds. Edukacji, 
Prorektor ds. Nauki, Sekretarz Komisji Zarządzania Jakością Kształcenia. Dokumentacja  
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z hospitacji jest przechowywana w Dziekanacie.  Roczne sprawozdanie z hospitacji dla Rady 
Wydziału opracowuje Dziekan. 

Znaczącym narzędziem ewaluacji procesu kształcenia jest okresowa ocena 
pracowników. Zasady i zakres oceny nauczycieli akademickich określa Statut Uczelni. 
Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, której dokonuje się we 
wrześniu każdego roku akademickiego. Ocena nauczyciela akademickiego może być 
przeprowadzona również w innym terminie, na wniosek Dziekana. Ocenę nauczycieli 
akademickich przeprowadza Komisja powołana przez Senat. Ocenę wraz z uzasadnieniem 
przedstawia się ocenianemu na piśmie. Wnioski wynikające z oceny nauczyciela 
akademickiego mogą mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia, wyróżnienia, powierzanie 
stanowisk kierowniczych, kierowanie do realizacji innych zadań dydaktycznych, naukowych  
i organizacyjnych oraz rozwiązanie stosunku pracy.  

Komisja Zarządzania Jakością Kształcenia inicjuje działania na rzecz weryfikacji 
efektów kształcenia. Uchwałą Rady Wydziału Informatyki Nr 1/01/2013/2014 z dnia  
1 października 2013 r. zostały przyjęte zasady weryfikacji efektów kształcenia. Monitoring 
zajęć dydaktycznych odbywa się przez Dziekana oraz Prowadzącego Moduł/Przedmiot 
edukacyjny. Dziekan organizuje losowo hospitacje zajęć dydaktycznych. Prowadzący 
Moduł/Przedmiot edukacyjny (osoba odpowiedzialna) kontroluje na bieżąco spójność 
problematyki wykładów oraz ćwiczeń. Po sesji Dziekan dokonuje oceny jej przebiegu  
i przedstawia wnioski na posiedzeniu Senatu WSIZ. Po semestrze Rada Wydziału dokonuje 
oceny zrealizowanych Modułów/Przedmiotów edukacyjnych i uchwala plan 
Modułów/Przedmiotów edukacyjnych na następny semestr uwzględniając wnioski grup 
studenckich. Senat może wprowadzić korekty do planu studiów po każdym semestrze. 
Przepisy wewnętrzne wskazują, iż weryfikacja efektów kształcenia stosowana w WSIZ 
obejmuje: Realizację zajęć dydaktycznych, Organizację Zaliczeń/Egzaminów, System oceny 
praktyk/staży, proces dyplomowania oraz kształcenie na odległość. 

W Uczelni wprowadzono obowiązek monitorowania karier zawodowych 
absolwentów. Senat Uczelni na wniosek Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich – 
podjął uchwałę Nr 3/2013/2014 z dnia 1 października 2013 r. w sprawie monitorowania 
karier zawodowych byłych studentów WSIZ, nowelizującą uchwały Senatu Nr 3/2012/2013  
z dnia 1 października 2012 r. w sprawie monitorowania karier zawodowych byłych studentów 
WSIZ oraz uchwałę Nr 3/2011/2012 z dnia 1 października 2011r. w sprawie monitoringu 
absolwentów WSIZ. Za proces monitorowania karier absolwentów odpowiada Pełnomocnik 
Rektora ds. Praktyk Studenckich, który m.in. oopracowuje metody nawiązania kontaktu  
z absolwentami Uczelni, analizuje kariery zawodowe byłych studentów Uczelni, opracowuje 
ankiety absolwentów. Celem tych działań jest uzyskanie danych dla Komisji Zarządzania 
Jakością Kształcenia.  

W Uczelni realizuje się również politykę zapobiegania zjawiskom patologicznym. Jako 
patologie w procesie kształcenia określa się zjawiska plagiatów popełnianych w projektach 
lub w pracach dyplomowych. W Uczelni przyjęto, że praca dyplomowa musi zawierać 
oryginalne/indywidualne dzieło informatyczne (hardware lub software). Praca dyplomowa 
musi zawierać: specyfikację, projekt, realizację i testowanie oryginalnego/indywidualnego 
dzieła informatycznego. Z powyższych względów w ostatnich 3 latach nie stwierdzono 
żadnych plagiatów. Ponadto w ramach każdego Modułu/Przedmiotu edukacyjnego 
uwzględnia się problematykę właściwych postaw społecznych studentów/absolwentów 
WSIZ. System Zarządzania Jakością ma służyć nie tylko poprawie, doskonaleniu, 
kontrolowaniu jakości, ale również promowaniu kultury jakości. 
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System informacyjny skierowany do środowiska studenckiego jest zadowalający. 
Studenci mogą odnaleźć niezbędne informacje dotyczące wewnętrznego systemu 
zapewniania jakości kształcenia poprzez Wirtualny dziekanat. System ten jest dostępny dla 
pracowników oraz studentów Uczelni. Źródłem informacji są też spotkanie z opiekunami – 
nauczycielami akademickimi. Każda grupa studencka ma opiekuna – nauczyciela 
akademickiego. Ponadto każdy student posiadający indywidualny plan/tok studiów ma 
przydzielonego opiekuna edukacyjnego.  

Obecna wersja Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia jest rozbudowana w 
stosunku do systemu z okresu 2011 roku. Pozytywnym efektem systemu jest szybka reakcja 
na uwagi z poprzedniej wizytacji, niemniej jednak system nie zauważył uchybień wskazanych  
w niniejszym raporcie. 
 
2). Studenci mają możliwość oceny zajęć w przeprowadzanych ankietach ewaluacyjnych oraz 

dotyczących kadry naukowo-dydaktycznej. Ankiety przeprowadzane są on-line po 

zakończeniu zajęć. Studenci odpowiadają na pytania w 10-punktowej skali. Ponadto 

pozostawiono miejsce na sformułowanie swobodnej wypowiedzi na dany temat. Wyniki z 

przeprowadzonych ankiet prezentowane są przedstawicielom Samorządu Studentów oraz 

starostom, którzy mogą przekazać je innym zainteresowanym studentom. W opinii 

studentów ankiety służą wyłącznie temu, aby zrealizować wymagania dotyczące ewaluacji 

zajęć. W ich ocenie bowiem bardziej efektywny jest system nieformalny, który na tak małej 

Uczelni działa w sposób zadowalający. Studenci podkreślali, że nie mają problemu ze 

zgłaszaniem na bieżąco swoich uwag Władzom Wydziału. Zasługuje to na pozytywną ocenę. 

W ocenie Zespołu Oceniającego wartym rozważanie jest wprowadzenie organizowania 

otwartych spotkań dla studentów, na których zostaną omówione wyniki ewaluacji. Pozwoli 

to na większe zaangażowanie studentów w tworzenie programów studiów oraz w 

formułowanie efektów kształcenia. Studenci mają także swojego przedstawiciela w gremiach 

odpowiedzialnych za jakość kształcenia. Zaangażowanie studentów w proces zapewniania 

jakości jest jednak niewielkie.  

 Dla doskonalenia systemu zapewnienia jakości kształcenia WSIiZ korzysta  z zespołu 
konsultantów wyznaczonych przez Konwent. Konsultantami są: 

a) pracownicy WSiZ, którzy przebywają na urlopach bezpłatnych z uwagi na pracę 
zawodową w kraju, 

 b) pracownicy WSIiZ, którzy pracują równocześnie za granicą, 
 c) absolwenci WSIiZ pracujący w firmach regionalnych, 
 d) nauczyciele akademiccy z zagranicy, na stanowiskach profesorów wizytująch WSIiZ. 
System Zapewnienia Jakości Kształcenia jest stosowany i nadal doskonalony przez wszystkich 
aktualnych pracowników i studentów WSIiZ  

Zespół Oceniający PKA nie spotkał się z żadnymi przykładami wpływu  
- ocen programów kształcenia przez interesariuszy zewnętrznych, 
- wyników monitorowania losów byłych studentów WSIiZ  

na doskonalenie jakości procesu kształcenia oraz dostosowanie efektów kształcenia do 
oczekiwań absolwentów i otoczenia społeczno-gospodarczego (w tym rynku pracy). 
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Poprzednia wizytacja programowa była przeprowadzona w dniach 15-16 kwietnia 
2011 r. i dotyczyła oceny jakości kształcenia na kierunku „informatyka” prowadzonym na 
Wydziale Informatyki i Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. W uchwale Nr 
677/2011 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 1 września 2011 r. w sprawie 
oceny jakości kształcenia na kierunku „informatyka” wydano ocenę pozytywną. Podkreślono, 
że Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne do prowadzenia 
studiów pierwszego stopnia na kierunku „informatyka”. Poziom prowadzonych studiów 
odpowiada podstawowym kryteriom jakościowym. Określono termin następnej oceny 
jakości kształcenia na kierunku „informatyka” na rok akademicki 2013/2014. Uzasadnienie 
krótszego okresu obowiązywania powyższej oceny zawierał załącznik do w/w uchwały.  

Uczelnia spełniła jedynie podstawowe wymagania warunkujące kształcenie na 
kierunku „informatyka” na poziomie studiów pierwszego stopnia. W wyniku wizytacji w 2011 
roku sformułowano jednak uwagi krytyczne i zalecenia, które miały zostać wprowadzone w 
celu podniesienia jakości kształcenia.  

W odpowiedzi na poprzedni raport z 2011 roku Uczelnia odniosła się do wymienionych 

wyżej nieprawidłowości deklarując podjęcie działań naprawczych oraz określając zakres i 

sposób realizacji zamierzonych zmian. Spełnienie podstawowych wymagań uzasadniało 

ocenę pozytywną, jednak wyniki realizacji podjętych działań wymagały weryfikacji w toku 

kolejnej oceny jakości kształcenia zaplanowanej na rok akademicki 2013/2014.  

Oceniając podjęte w 2011 roku przez Uczelnię działania naprawcze należy stwierdzić, że 

nie wszystkie zalecenia z poprzedniej wizytacji zostały zrealizowane w całości.  

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia nadal wymaga dalszego 

doskonalenia. 

  
 
Tabela nr 1  Ocena możliwości realizacji zakładanych efektów kształcenia (odrębnie dla każdego 

poziomu kompetencji). 

 
Zakładane 

efekty 

kształcenia 

Program  

i plan 

studiów 

Kadra Infrastru

ktura 

dydaktycz

na/ 

biblioteka 

Działalność 

naukowa 

Działalność  

międzynaro

dowa 

Organizacja 

kształcenia 

wiedza +/- + + Nie dotyczy +/- + 

 +/-      
umiejętności +/- + + Nie dotyczy +/- +/- 

 +/-      
kompetencje 

społeczne 
+/- + + Nie dotyczy +/- +/- 

 
+      - pozwala na pełne osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia 
+/-   - budzi zastrzeżenia- pozwala na częściowe osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia 
-- nie pozwala na   osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia 

 
Ocena końcowa 8 kryterium ogólnego  - znacząco 
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Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
 
1. Uczelnia przedstawiła kompleksowy projekt Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia (WSZJK). System ma jasne umocowanie w strukturze jakości kształcenia. 

System zapewniania jakości kształcenia obejmuje wszystkie podstawowe elementy procesu 

kształcenia. Jednostka wypracowała przejrzystą strukturę zarządzania kierunkiem studiów 

oraz dokonuje systematycznej oceny programów i efektów kształcenia. Efektywność systemu 

jednak nie jest najwyższa..Zbiór procedur formalnych powinien być wzbogacony, gdyż służy 

to utrwaleniu i upowszechnieniu działań na rzecz kultury jakości 
2) Zaprojektowany System nie zapewnia aktywnego udziału wszystkich uczestników i 

beneficjentów procesu kształcenia w podnoszeniu jego jakości. Udział wszystkich 

interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych nie jest w pełni zapewniony, aktywność 

studentów i interesariuszy zewnętrznych powinna się zwiększyć.   
 

9. Podsumowanie  

Tabela nr 2  Ocena spełnienia kryteriów oceny programowej   

 

Kryterium  

 

Stopień spełnienia kryterium 

wyróżniająco w pełni znacząco częściowo niedostatecznie 

 

koncepcja rozwoju 

kierunku  

 

 
 

 

X 

   

cele i efekty 

kształcenia oraz 

system ich 

weryfikacji 

  

 

 
X 

  

 

program studiów 
   

X 

  

 

zasoby kadrowe  
  

X 

   

infrastruktura 

dydaktyczna  
  

X 

   

prowadzenie badań 

naukowych  
  

Nie dotyczy 

   

system wsparcia 

studentów w 

procesie uczenia się 

  

 

 

 

 

X 

  

wewnętrzny system 

zapewnienia jakości 
    

X 
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 Komisja Akredytacyjna PKA po wizytacji kierunku informatyka prowadzonym w ramach 
obszaru nauk technicznych na poziomie studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim 
realizowanych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Wyższej Szkoły 
Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej stwierdza, że wizytowana Uczelnia posiada dobre 
warunki do prowadzenia kształcenia.   
 Kierunek kształcenia dobrze wypełnia misję Uczelni. Wypowiedzi studentów wskazują 
na dużą atrakcyjność kierunku „informatyka”, a także zainteresowanie kandydatów ciekawą 
ofertę edukacyjną. Baza dydaktyczna Uczelni jest w bardzo dobrym stanie technicznym i 
bardzo dobrze utrzymana, zapewnia prawidłową realizację zajęć.    
 Spełnione są wymagania dotyczące minimum kadrowego. Należy podkreślić 
stabilność kadry naukowo-dydaktycznej. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez kadrę 
dydaktyczną posiadającą dorobek naukowy jak i doświadczenie praktyczne reprezentujące 
wszystkie elementy wiedzy objęte programem studiów, co gwarantuje wysoki poziom 
nauczania i uzyskiwanie odpowiednich efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i 
kompetencji. Pracownicy kierunku „informatyka” prowadzą bardzo bogatą działalność 
badawczą. Wysoko oceniany, ze względu na dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe, 
skład kadry dydaktycznej zaliczanej do minimum programowego, gwarantuje stały rozwój 
zarówno kierunku jak i Uczelni. Rezultaty prowadzonych badań naukowych są 
wykorzystywane w procesie kształcenia. Uczelnia wspiera pracowników w pracach 
badawczych przeznaczając środki na ich wyjazdy naukowe i konferencyjne.  Uczelnia posiada 
własny potencjał i „ukryte” możliwości do prowadzenia studiów na kierunku informatyka II 
stopnia. Z przeprowadzonych badań i analiz wynika potrzeba otworzenia studiów II stopnia 
w Bielsku-Białej. 

Wyniki wizytacji dotyczące oceny jakości kształcenia jednoznacznie wskazują, że Uczelnia 
i kierunek „informatyka” cieszy się uznaniem studentów i władz lokalnych. Na podkreślenie 
zasługuje profesjonalne działanie dziekanatu, przyjazne studentom.  

Jednak w opinii Zespołu Oceniającego system zapewnienia jakości kształcenia w Uczelni 
nie do konca funkcjonuje poprawnie. Kadra uczestniczy w rozwijaniu zasad i procedur 
zapewnienia jakości kształcenia, studenci i interesariusze zewnętrzni aktywniej powinni się 
włączyć do prac nad doskonaleniem systemu.  

 System zapewniania jakości kształcenia obejmuje wszystkie podstawowe elementy 
procesu kształcenia. Jednostka wypracowała przejrzystą strukturę zarządzania kierunkiem 
studiów, ale nie dokonuje systematycznej oceny programów, nie ocenia możliwości 
uzyskania zakładanych efektów kształcenia i rozwoju ocenianego kierunku informatyka w 
WSIiZ  oraz zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, np.:  

 zakładane efekty kształcenia nie pokrywają wszystkich efektów kształcenia obszaru 
nauk technicznych,  

  w zbiorze kierunkowych efektów kształcenia nie ma efektów odnoszących się do 
efektów obszarowych o numerach T1A_K02 oraz T1A_K06, nie zostały pokryte wszystkie 
efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich. 

  w opisie zbioru kierunkowych efektów kształcenia dla ocenianego kierunku brak jest 
odniesień do efektów prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich,   

  w macierzy efektów kształcenia nie uwzględniono odniesień do efektów 
prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich. Plany studiów niestacjonarnych, 
realizowanych na ocenianym kierunku „informatyka” dla naborów 2011/2012 nie spełniają 
wymagań standardu kształcenia dla kierunku „informatyka” odnośnie wymaganej, 
minimalnej liczby godzin zajęć w grupie treści podstawowych. W konsekwencji wątpliwości 



45 

budzi możliwość pełnego osiągnięcia celów i efektów kształcenia sformułowanych w zakresie 
przedmiotów realizujących te treści oraz uzyskania zakładanej struktury kwalifikacji 
absolwenta, 

  istniejący system udzielania studentom pomocy materialnej budzi szereg zastrzeżeń, w 
tym także w zakresie zgodności z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Kodeksem 
postępowania administracyjnego, 

 Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia wymaga dalszego doskonalenia, 

system ten nie zauważył uchybień wskazanych  w niniejszym raporcie. 

 
Wyjaśnienia przedstawione w odpowiedzi na raport uzasadniają zmianę uprzednio 
sformułowanych ocen. Ostateczną ocenę umieszczono w Tabeli nr 3. 

 

Tabela nr 3  

 

Kryterium  

 

Stopień spełnienia kryterium 

wyróżniająco w pełni znacząco częściowo niedostatecznie 

cele i efekty 

kształcenia oraz 

system ich 

weryfikacji 

 

 

 

X 

 

 

  

program studiów  X    

wewnętrzny system 

zapewnienia jakości 

 X    

 

Uzasadnienie zmiany ocen: W odpowiedzi na raport z wizytacji Władze Wyższej Szkoły 
Informatyki i Zarządzania w Bielsku Białej złożyły obszerne wyjaśnienia w piśmie Rektora 
Uczelni z dnia 30 maja 2014 roku, zgodziły się ze wszystkimi uwagami zawartymi w Raporcie 
ZO PKA. 
 Na wspólnym posiedzeniu Senatu i Rady Wydziału WSIZ zostały omówione szczegółowo 
uwagi i zalecenia zawarte w Raporcie Zespołu Oceniającego PKA z wizytacji programowej na 
kierunku informatyka. Uczelnia z satysfakcją przyjęła projekt oceny ZO, jako oceny 
sprawiedliwej dla działalności WSIZ. Przygotowała odpowiedzi na wskazane uwagi i zalecenia 
w sprawie opisu efektów kształcenia na kierunku informatyka, liczby godzin dla przedmiotów 
podstawowych, składu komisji obron prac dyplomowych (powołano na przewodniczącego 
komisji obron prac dyplomowych pracownika ze stopniem naukowym "dr hab."), wskazano 
na zajęcia z BHP i ergonomii, reaktywowano koło naukowe. Opracowano nowy regulamin 
Pomocy Materialnej dla studentów WSIZ, zgodny z aktualną ustawą "Prawo o szkolnictwie 
wyższym" i został on uchwalony przez Senat WSIZ w dniu 30 maja 2014 r. 
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 W piśmie Rektora WSIZ przedstawiono również szczegółowe informacje o podjętych już i 
planowanych działaniach naprawczych dotyczących nieprawidłowości stwierdzonych 
podczas wizytacji oraz uwag szczegółowych ZO PKA sformułowanych w niniejszym Raporcie. 
Wyjaśnienia brzmią bardzo przekonywująco, jednak można je będzie zweryfikować i uznać 
dopiero po przeprowadzeniu kolejnej akredytacji ocenianego kierunku przez PKA.   
 System Zapewnienia Jakości Kształcenia jest doskonalony ciągle. Problematyka jakości 
kształcenia obejmuje całokształt działalności WSIZ (od prowadzących zajęcia do Założyciela, 
który może zlikwidować WSIZ). Komisja ZJK opracowuje (w cyklu tygodniowym) projekty 
aktów prawnych, które są podejmowane przez organy WSIZ: 

 Uchwały Senatu, Rady Wydziału oraz Konwentu, 

 Zarządzenia Rektora, Dziekana, Kanclerza. 
Problematyka jakości kształcenia w WSIZ jest ciągle aktualna, ponieważ zmieniają się 
studenci, pracownicy, akty prawne oraz wymagania rynkowe.  
 Na podstawie obszernych wyjaśnień, uzupełnień realizacji programu naprawcze czego, 
ZO PKA przeprowadził powtórną weryfikację ocen, co uzasadnia podniesienie oceny ze 
„znacząco” na „w pełni” w kryterium ogólnym 2, 3, 8. 
 

  
 
                                                                                                   Przewodniczący  
                                                                                           Zespołu Oceniającego PKA 
                                                                                              dr hab. Zygmunt Mazur 
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