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Informacja o wizytacji i jej przebiegu 

 

Wizytacja została przeprowadzona w związku z upłynięciem okresu, na jaki została 

wydana ocena na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji”. Wydział jednocześnie spełnił 

warunki wynikające z art. 48a ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 6 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie 

warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej (Dz. U. Nr 207, poz. 1232). 

Ocena instytucjonalna Polskiej Komisji Akredytacyjnej została dokonana po raz pierwszy 

w wizytowanej jednostce. Wizytacja została przygotowana i przeprowadzona zgodnie z 

obowiązującą procedurą. Raport Zespołu Oceniającego PKA został opracowany na podstawie 

przedłożonego przez Uczelnię raportu samooceny oraz przedstawionej w toku wizytacji 

dokumentacji, spotkań i rozmów przeprowadzonych z władzami Uczelni, Wydziału oraz 

wchodzących w jego skład Instytutów i Katedr, reprezentantami interesariuszy zewnętrznych, 

pracownikami i studentami ocenianego kierunku.  

Władze Uczelni i Wydziału stworzyły bardzo dobre warunki do pracy Zespołu 

Oceniającego PKA.  

 

 

Załącznik nr 1   Podstawa prawna wizytacji 

 

 

 

 

Załącznik nr 2  Szczegółowy harmonogram przeprowadzonej wizytacji   

uwzględniający podział zadań pomiędzy członków zespołu oceniającego.  

 

 

 

 

RAPORT Z WIZYTACJI 

(ocena instytucjonalna) 



1. Strategia realizowana przez jednostkę
 
 

 

Tabela nr 1 Liczba osób kształcących się w Uczelni i ocenianej jednostce  

Forma kształcenia 

Liczba studentów 

 

Liczba uczestników 

studiów 

doktoranckich 

Liczba słuchaczy 

studiów 

podyplomowych 

uczelni jednostki uczelni Jednostki uczelni jednostki 

studia stacjonarne 10073 1161 363 42   

studia niestacjonarne 2867 391 29 5   

RAZEM: 12940 1552 392 47 678 17 

 

  

      1) Strategia rozwoju Wydziału Informatyki została przyjęta Uchwałą nr 99/zw/2011/2012 

Rady Wydziału Informatyki ZUT z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii 

Rozwoju Wydziału Informatyki na lata 2011 – 2020. Strategia Wydziału powstała na 

podstawie Strategii ZUT przyjętej Uchwałą nr 30 Senatu ZUT z dnia 27 czerwca 2011 r. w 

sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie na lata 2011 – 2020. 

Strategia rozwoju Wydziału Informatyki jest dokumentem otwartym. Zakłada się, że 

może i powinna być korygowana w przyszłości w warunkach zmieniającego się otoczenia 

społeczno-gospodarczego. Strategia Rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego i Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki są dostępne na stronach  
 http://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/info/strategia_rozwoju_2011-2020.pdf  
 http://www.wi.zut.edu.pl/swot-wi  

Strategia Rozwoju Wydziału jest zasadniczo zbieżna ze Strategią Rozwoju ZUT. 

Jednakże wynika to głównie z faktu, iż dokument dotyczący Wydziału opracowany jest w 

sposób bardzo ogólny, formułujący zasadniczo bardzo mało celów szczegółowych, 

określający natomiast ogólną wizję kierunków rozwoju Wydziału.  

Głównym kierunkiem rozwoju Wydziału, akcentowanym wyraźnie w wielu miejscach 

Strategii, jest orientacja działalności Wydziału na podnoszenie jakości działalności naukowej. 

Jednocześnie jest to najbardziej spójny element strategii, jednoznacznie definiujący przyszły 

profil Wydziału. Należy również jednoznacznie zauważyć, iż władze Wydziału podejmują 

konsekwentne działania w zakresie realizacji tego kierunku rozwoju Wydziału. 

Kierunki rozwoju określone w Strategii Rozwoju Wydziału jednoznacznie identyfikują 

istotną rolę Wydziału w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Jednocześnie, co jest dość 

niezrozumiałe, w strategii brak jest odniesień do działalności Wydziału w zakresie kształcenia 

ustawicznego, w naturalny sposób związanego z potrzebami otoczenia Wydziału. 

Strategia identyfikuje również kierunki rozwoju i działalności Wydziału związane 

z jakością kształcenia. Wskazują one na silną wolę Wydziału w podnoszeniu jakości 

kształcenia oraz orientacji procesu kształcenia na potrzeby studentów. Należy jednak 

zauważyć, iż Strategia nie definiuje jednoznacznych celów związanych z podnoszeniem 

jakości kształcenia, w przeciwieństwie do pozostałych elementów Strategii. 

Niewątpliwie mocnym elementem Strategii jest długookresowość, co jest szczególnie 

uzasadnione ambitnymi celami, które są w niej określone. Jednocześnie w tym kontekście, 

http://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/info/strategia_rozwoju_2011-2020.pdf
http://www.wi.zut.edu.pl/swot-wi


słabości metodologiczne strategii, w postaci braku jednoznacznego sformułowania oraz 

operacjonalizacji celów strategicznych, określenia zakresu odpowiedzialności organów 

realizujących poszczególne cele, jak również narzędzi i procedur mających na celu 

monitoring stopnia realizacji celów, mogą poważnie utrudnić jej realizację. 

 

     2) Strategia Wydziału zakłada kształcenie kadr dla wysokorozwiniętej gospodarki 

i antycypację wychowania – kształtowania kompetencji społecznych, które powinno być 

kontynuowane na stanowiskach pracy. 

Misją Wydziału jest zaspokajanie potrzeb lokalnego rynku pracy w sektorze IT  

i kształcenie na wysokim poziomie, umożliwiającym twórcze funkcjonowanie absolwentów 

w skali globalnej. 

Głównymi celami strategicznymi są: 

- osiągnięcie wysokiego poziomu badań naukowych umożliwiającego rozwój kadry 

naukowej o wybitnych predyspozycjach i badawczych i dydaktycznych; 

- osiągnięcie wysokiej jakości dydaktyki, adekwatnej do potrzeb rynku, 

zawierającej komponenty wychowania w kierunku oczekiwanych przez rynek 

(lokalny i światowy) postaw społecznych; 

- zbudowanie klimatu dla dokonywania odkryć naukowych, budowania środowiska 

innowacyjnego, aktywnego w obszarze badań, współpracującego z rynkiem 

informatycznym. 

Jednocześnie władze Wydziału angażują przedstawicieli pracodawców w proces 

formułowania zakładanych celów i efektów kształcenia w ramach prac Rady ds. Kompetencji 

Absolwenta Wydziału Informatyki.  

Wydział opracował koncepcję kształcenia obejmującą studia I i II stopnia, studia 

doktoranckie i podyplomowe, spójną z jej celami strategicznymi, Jednocześnie należy 

zauważyć, iż działania koncentrują się one głównie na kształceniu w ramach kierunku 

informatyka.  W strategii brak jest odniesień do działalności Wydziału w zakresie kształcenia 

ustawicznego, w naturalny sposób związanego z potrzebami otoczenia Wydziału. 

 

     3) Strategia Rozwoju identyfikuje rolę Wydziału, jako istotnej na regionalnym rynku 

edukacyjnym jednostki kształcącej w zakresie informatyki, posiadającej pełne prawa 

akademickie w zakresie nadawania stopni naukowych. W szczególności jest to dobrze 

podkreślone w analizie SWOT Wydziału, w zakresie mocnych stron Wydziału. Jednocześnie 

dość słabo oraz w znacznej części niepoprawnie pod względem metodologicznym 

zidentyfikowane są szanse płynące z otoczenia, które mogłyby być wykorzystane z 

uwzględnieniem mocnych stron Wydziału. Szczególnie widoczne jest to w kontekście 

wykorzystania możliwości Wydziału w zakresie prowadzenia kształcenia ustawicznego, które 

mogłoby stanowić przewagę konkurencyjną Wydziału.  

Wydział dostrzega również w swojej Strategii duże dysproporcje pomiędzy kształceniem 

w zakresie informatyki a zarządzania i inżynierii produkcji. Identyfikuje również obszar do 

rozwoju, w postaci stworzenia nowego, innowacyjnego kierunku studiów, na wzór 

„bioinformatyki” prowadzonej razem z Wydziałem Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT. 

 

4) Strategia Wydziału sformułowana została wyłącznie w gronie władz dziekańskich, 

zgodnie z trybem określonym w art. 70 ust. 1 Ustawy. Strategia Wydziału jest znana 

szerszemu gronu nauczycieli akademickich, jak również kadrze kierowniczej jednostek 

wydziałowych. Mieli oni również możliwość wyrażenia swojej opinii na jej temat za pomocą 

konsultacji drogą poczty elektronicznej, jednakże jedynie nieliczni przedstawiciele kadry 

akademickiej skorzystało z tej możliwości. Pracownicy, którzy skorzystali z tej możliwości, 

jednoznacznie wskazali, iż ich uwagi zostały w ostatecznym dokumencie uwzględnione. 



Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych nie zostali włączeni w proces formułowania 

strategii Wydziału. Jednocześnie władze Wydziału angażują przedstawicieli pracodawców w 

proces formułowania zakładanych celów i efektów kształcenia w ramach prac Rady ds. 

Kompetencji Absolwenta Wydziału Informatyki. Prace te są na początkowym etapie 

zaawansowania. Jednocześnie należy zauważyć, iż koncentrują się one tylko na kształceniu w 

ramach kierunku informatyka. Pomijają jednocześnie pozostałe formy i kierunki kształcenia, 

prowadzone przez Wydział. 

 

Załącznik nr 3 Informacja o kierunkach studiów prowadzonych w jednostce oraz 

wynikach dotychczasowych ocen jakości kształcenia  

 

Załącznik nr 4 Informacja o studiach doktoranckich i podyplomowych prowadzonych  

w jednostce oraz o uprawnieniach do nadawania stopni naukowych, w zakresie których 

nie są prowadzone studia doktoranckie 

 

Ocena końcowa 1 kryterium ogólnego: w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych  

1) Strategia Wydziału jest zbieżna z misją i Strategią Uczelni. Strategia Wydziału jest 

oparta o dogłębną analizę sytuacji wewnętrznej Wydziału, jego mocnych i słabych stron. 

Jednocześnie słabością Strategii jest identyfikacja szans i zagrożeń Wydziału. Zdecydowanej 

poprawy wymaga również metodologia formułowania samego dokumentu określającego 

strategię rozwoju Wydziału. 

2) Główne kierunki rozwoju Wydziału zostały określone na lata 2011–2020 i obejmują 

zarówno obszar działalności naukowo-badawczej jak również obszary kształcenia we 

wszystkich rodzajach i formach studiów. Są one zgodne ze strategią Wydziału. Strategia 

Wydziału zakłada kształcenie kadr dla wysokorozwiniętej gospodarki i antycypację 

wychowania – kształtowania kompetencji społecznych, które powinno być kontynuowane na 

stanowiskach pracy. 

3) Wydział w sposób prawidłowy identyfikuje swoją rolę na rynku edukacyjnym, 

jednocześnie problematyka jakości kształcenia w kontekście poziomu naukowego Wydziału 

powinna zostać w sposób bardziej wyraźny zaakcentowana.  

4) Interesariusze wewnętrzni są włączeni w proces kształtowania oferty edukacyjnej 

Wydziału w niewielkim stopniu, mając jedynie możliwość jej zaopiniowania. Interesariusze 

zewnętrzni nie zostali włączeni w określenie kierunków rozwoju Wydziału na poziomie 

strategicznym, co może być przyczyną braku celów strategicznych związanych z rozwojem 

kształcenia ustawicznego. Jednocześnie Wydział podejmuje dynamiczne działania mające na 

celu włączenie pracodawców w kształtowanie polityki edukacyjnej Wydziału. 

  

  

2. Skuteczność stosowanego wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia 

1) Wewnętrzny system zapewniania jakości jest w Uczelni wdrażany na podstawie 

uchwały nr 59 Senatu ZUT z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia. Procedury wewnętrznego systemu zapewniania jakości na 

poziomie Uczelni znajdują się dopiero na początkowym etapie wdrażania. Jest to związane i 

po części uzasadnione niedawnym utworzeniem ZUT na skutek połączenia dwóch uczelni – 

Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie.  

Wskazana Uchwała Senatu precyzuje jednak tylko cele, które ma realizować wewnętrzny 

system oraz obszary jego działania. Uchwała określa również schemat organizacyjny 



wewnętrznego systemu, który precyzuje zależność organizacyjną poszczególnych organów 

systemu, Uczelni i wydziałów pomiędzy sobą. Nie wskazuje jednak przepływu informacji 

pomiędzy organami wewnętrznego systemu a organami decyzyjnymi w zakresie jakości. 

Dużo bardziej precyzyjnym aktem wewnętrznym, określającym zadania i podział 

kompetencji pomiędzy poszczególnymi ciałami tworzącymi wewnętrzny system oraz tryb ich 

pracy, jest Zarządzenie nr 29 Rektora ZUT z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia.  

Na poziomie Wydziału utworzona została Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia 

w skład której wchodzą przedstawiciele studentów oraz doktorantów. Funkcjonują również 

pełnomocnicy Dziekana ds. Jakości Kształcenia oraz ds. Ankietyzacji Zajęć Dydaktycznych. 

Wszelkie decyzje związane z zapewnianiem jakości podejmowane są natomiast przez 

Dziekana Wydziału, który również inicjuje szereg działań mających na celu ewaluację 

różnych obszarów funkcjonowania Wydziału. Należy przy tym zauważyć, iż główny nacisk w 

podejmowanych działaniach ukierunkowany jest na podnoszenie poziomu naukowego 

Wydziału. 

Niewątpliwie ważną i cenną decyzją na podjętą na poziomie Uczelni było opracowanie 

tzw. księgi procedur dydaktycznych, która zawiera szereg procedur regulujących różne 

obszary funkcjonowania procesu kształcenia. Określenie tego typu katalogu procedur jest 

szczególnie uzasadnione w kontekście połączenia Uczelni. 

Struktura podejmowania decyzji w zakresie zapewniania jakości jest przejrzysta. 

Jednakże w ostatnim okresie jej efektywność na poziomie Uczelni jest zdecydowanie 

obniżona, jako iż od 2010 roku, po opracowaniu ww. księgi procedur, nie podejmowano na 

poziomie Uczelni dynamicznych działań mających na celu dalsze działania w zakresie 

zarządzania jakością, a w szczególności ewaluacji procedur już funkcjonujących. Na tym tle 

zdecydowanie wyróżnia się dynamika i zdecydowanie działań podejmowanych przez władze 

Wydziału. Jednakże należy zwrócić uwagę, iż przez to marginalizowana jest rola 

wydziałowych ciał powołanych w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości. 

Wpływ interesariuszy zewnętrznych na podejmowanie istotnych decyzji dotyczących 

jakości na Wydziale Informatyki jest niewątpliwie zauważalny. Na Wydziale funkcjonuje 

bowiem Rada ds. Kompetencji Zawodowych Absolwentów. Należy jednak zauważyć, iż 

dotychczasowa działalność Rady ma dość ograniczony zasięg oddziaływania. Koncentruje się 

ona głównie na kierunku informatyka poprzez określanie potencjalnych, pożądanych efektów 

kształcenia. 

     2) Wewnętrzne procedury zapewnienia jakości mają charakter kompleksowy, 

przeciwdziałają powstawaniu zjawisk patologicznych i zapewniają weryfikację i ocenę 

efektywności wszystkich czynników wpływających na jakość kształcenia. 

     a) W Uczelni opracowano procedurę przechowywania i oceny efektów kształcenia w 

przedmiocie/module. W zakresie oceny osiągania zakładanych efektów kształcenia, 

przewiduje się tworzenie dla każdego przedmiotu sprawozdania z realizacji efektów 

kształcenia. Sprawozdanie zawiera podstawowe dane statystyczne dotyczące liczby studentów 

osiągających zakładane efekty kształcenia w różnym stopniu, oraz opis sposobu weryfikacji 

poszczególnych efektów kształcenia. 

 Sprawozdanie ma zawierać również  opis oraz identyfikację przyczyn trudności w 

osiąganiu zakładanych efektów kształcenia. Nauczyciel powinien również wskazać środki 

zaradcze i usprawniające proces kształcenia w przedmiocie w celu zwiększenia efektywności 

kształcenia. 

 Poszczególne sprawozdania mają być analizowane przez kierowników 

poszczególnych katedr, którzy sporządzają zestawienia zbiorcze przekazywane Wydziałowej 



Komisji ds. Jakości Kształcenia. Wydziałowa Komisja sporządza sprawozdanie z realizacji 

efektów kształcenia oraz wskazuje zalecenia do realizacji w przyszłym roku akademickim.  

 Procedura ta nie została jeszcze wdrożona, a zatem nie można ocenić jej skuteczności. 

Jednakże na poziomie planu, uznać należy, iż rzetelna jej realizacja ma szansę dostarczyć 

wartościowych informacji. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, na potrzebę jej korelacji 

z informacjami płynącymi z innych źródeł np. studentów, pracodawców, etc. Zwraca również 

uwagę fakt, iż identyfikacja niektórych przyczyn braku skuteczności w osiąganiu efektów 

kształcenia, może leżeć poza możliwościami każdego nauczyciela. Może mieć to miejsce w 

szczególności w przypadku konieczności korekty doboru metod dydaktycznych w zakresie 

umiejętności i kompetencji społecznych. 

      b) W dotychczasowej praktyce funkcjonowania Wydziału w działania projakościowe 

oprócz nauczycieli akademickich i kadry kierowniczej, zaangażowani byli jedynie 

przedstawiciele studentów. Środowisko doktorantów zostało w prace Wydziałowej Komisji 

ds. Jakości Kształcenia włączone stosunkowo niedawno. Przedstawiciele interesariuszy 

zewnętrznych nie są natomiast włączeni w proces badania i oceny jakości kształcenia. Udział 

taki byłby szczególnie cenny w procesach weryfikacji osiąganych efektów kształcenia. 

Natomiast bardzo ważną inicjatywą Wydziału jest stworzenie Rady ds. Kompetencji 

Absolwentów Wydziału Informatyki, która ma za zadanie opiniowanie zakładanych efektów 

kształcenia oraz identyfikowanie potencjalnych efektów kształcenia, które mogłyby zostać 

włączone do programu kształcenia. 

 Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż znacząca większość wysiłków Wydziału 

koncentruje się wokół kierunku „informatyka” oraz studiach I i II stopnia w tym zakresie. 

Pomijane są pozostałe kierunki prowadzone przez Wydział oraz inne rodzaje studiów i formy 

kształcenia. 

      c) W Uczelni oraz w ramach Wydziału nie prowadzono dotychczas badania losów 

zawodowych absolwentów. W końcowym etapie opracowania jest natomiast kwestionariusz 

badania losów zawodowych absolwentów. Jednakże z punktu widzenia przydatności do 

badania zbieżności zakładanych i osiąganych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy 

jest on całkowicie nieprawidłowy. Nie pozwala na uzyskanie jakichkolwiek opinii zarówno 

na temat osiągniętych efektów kształcenia, jak i efektów kształcenia potencjalnie pożądanych 

do wdrożenia do programu kształcenia. Wymaga on więc gruntownej zmiany. 

 Opracowano natomiast procedurę wdrożoną Zarządzeniem nr 5 Rektora ZUT z dnia 

18 stycznia 2012 roku, wprowadzającą różnego rodzaju badania ankietowe mające na celu 

m.in. opinię absolwentów ZUT oraz badanie potrzeb pracodawców. Kwestionariusz 

ankietowy zawiera pytania bardzo ogólne, dotyczące generalnych wrażeń po studiach. 

Szczególny nacisk kładzie na pozytywne elementy procesu kształcenia, nie dając możliwości 

wskazania propozycji jego doskonalenia. Należy, więc uznać, iż kwestionariusz ten jest 

nieprzydatny do celów doskonalenia procesu kształcenia. 

 Analiza konstrukcji kwestionariusza do badania potrzeb pracodawców pozwala 

stwierdzić, iż jest w żaden sposób nie pozwala on osiągnąć celów stawianych przed takim 

badaniem. Opracowany kwestionariusz ma na celu badanie potrzeb pracodawców, jak 

również opinii pracodawców o absolwentach ZUT (w odniesieniu do całej uczelni, bez 

możliwości doprecyzowania kierunku studiów lub wydziału). Pytania są sformułowane 

bardzo ogólnie, zaś całość nie pozwala na przeprowadzenie jakiejkolwiek analizy zebranego 

materiału, który byłby możliwy do wykorzystania przez konkretny wydział lub kierunek 

studiów. Wobec czego nie dziwi fakt, iż zwrotność kwestionariuszy ankietowych jest 

niezwykle niska. Należy zwrócić uwagę, iż zastosowanie kwestionariusza oraz metodologii 

badania ilościowego, jest w przypadku celów tego badania wysoce wątpliwie, choćby z uwagi 



na bardzo ograniczoną przydatność potencjalnych wyników, ich zakres oraz 

reprezentatywność próby badawczej.  

 Na tym tle należy podkreślić pozytywne rezultaty i doświadczenia Wydziału w 

zakresie badania potrzeb rynku pracy poprzez Radę ds. Kompetencji Absolwentów Wydziału 

Informatyki. Prace nad badaniami losów zawodowych absolwentów wymagają natomiast 

dynamicznego zintensyfikowania. 

      d) W Uczelni przygotowano w 2012 roku procedury dotyczące: planowania oraz zmiany 

planów studiów i programów kształcenia oraz przygotowania oferty przedmiotów obieralnych 

i specjalności. Procedury te są niewątpliwie użyteczne z punktu widzenia porządkowania 

czynności związanych z opracowaniem nowych lub modyfikacją istniejących programów 

kształcenia. Przebieg procedury jest również prawidłowo zaprojektowany. Jednocześnie 

rozwiązania zarówno Uczelniane jak i Wydziałowe, nie przewidują jakiejkolwiek 

regularności w jej stosowaniu.  

 Należy zwrócić uwagę, iż na Wydziale wprowadzono również procedurę zgłaszania 

uwag i zmian do planu studiów i programu kształcenia, która jest niewątpliwie wartościowa i 

pomocna dla nauczycieli akademickich oraz studentów, niezaangażowanych w proces 

projektowania procesu kształcenia. 

 Warto również podkreślić, iż Wydział opracował również procedurę doskonalenia 

efektów kształcenia we współpracy z Radą ds. Kompetencji Absolwentów Wydziału 

Informatyki, która zakłada systematyczne podejście do pozyskiwania informacji dotyczących 

potrzeb lokalnego rynku pracy.  

 Na Wydziale przyjęto również praktykę monitoringu programów kształcenia 

dokonywaną co najmniej raz w roku przez Wydziałowe Komisje Programowe dla 

poszczególnych kierunków studiów. Monitoring dotyczy głównie zgodności programów 

kształcenia z KRK oraz ma na celu badanie jego wewnętrznej spójności. 

      e) Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia przyjęty w Uczelni, jak również 

rozwiązania wydziałowe, nie przewidują systematycznej ewaluacji zasad oceniania 

studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. W Uczelni opracowano 

Procedura przebiegu egzaminu dyplomowego na studiach I i II stopnia. Na Wydziale 

opracowano natomiast szczegółowe zasady procesu dyplomowania Uchwałą Rady Wydziału 

nr 104/zw/2011/2012 z dnia 18 września 2012r. Określają one ustandaryzowany przebieg 

egzaminu dyplomowego oraz całego procesu dyplomowania, co należy ocenić pozytywnie. 

 W odniesieniu do studiów podyplomowych wprowadzono natomiast na Wydziale 

Procedura postępowania dotyczącego ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale 

Informatyki ZUT. Systematyzuje ona proces dyplomowania na studiach podyplomowych. 

 W końcowej fazie projektowania jest wspomniana wyżej procedura dotycząca 

przechowywania i oceny efektów kształcenia w przedmiocie/module. Nie uwzględnia ona 

jednak oceny zasad oceniania studentów, choć niewątpliwie należałoby rozważyć 

uwzględnienie w niej tego aspektu.  

      f) Rozwiązania Wydziału w zakresie oceny jakości kadry naukowej i dydaktycznej 

zdecydowanie należą do najmocniejszych działań projakościowych prowadzonych na 

Wydziale. Jednocześnie opracowane w Uczelni rozwiązania dotyczące okresowej oceny 

pracowników zdecydowanie wymagają gruntownej zmiany.  

 Dziekan Wydziału opracował na potrzeby ewaluacji pracy naukowej i organizacyjnej 

poszczególnych pracowników konkurs Dean Cup. W konkursie ocenia się różnego typu 

działalność naukową oraz organizacyjną. Dodać należy, iż kryteria w konkursie są znacznie 



szersze niż w okresowej ocenie kadry, opracowanej przez Uczelnię. Premiują np. aplikacje o 

granty naukowe. Wyniki konkursu Dean Cup są wykorzystywane w polityce awansowej oraz 

finansowej prowadzonej przez władze Wydziału. Kryteria konkursu są skorelowane z celami 

strategicznymi Wydziału. 

 Ocena okresowa nauczycieli akademickich prowadzona jest na podstawie Uchwały nr 

68 Senatu ZUT z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie okresowej oceny nauczycieli 

akademickich przeprowadzanej w ZUT w Szczecinie. Kryteria oceny dydaktycznej ocenić 

można jako demotywujące do rozwoju. Powodowane jest to faktem, iż ocena pozytywna 

działalności dydaktycznej jest osiągana już w przypadku samego tylko wypełnienia pensum 

dydaktycznego. Zatem tak określone kryteria nie motywują do rozwoju jakościowego w tym 

obszarze działalności nauczyciela akademickiego.  

 Niezależnie wprowadzonej Zarządzeniem nr 34 Rektora z dnia 6 maja 2010 w sprawie 

wdrożenia procedury „Zasady prowadzenia ankietyzacji” w ZUT w Szczecinie, władze 

Wydziału prowadzą własne badania mające na celu uzyskanie opinii studentów na temat 

satysfakcji z prowadzonych zajęć dydaktycznych. Kryteria przyjęte w tym badaniu są węższe 

względem kryteriów przyjętych w ww. Zarządzeniu Rektora, są zaś bardziej dostosowane do 

specyfiki Wydziału. Jednocześnie badanie prowadzone przez władze Wydziału dotyczy 

jedynie studiów I i II stopnia. 

 Wspomniana procedura badania ankietowego wprowadzona na poziomie Uczelni, 

prowadzona jest jedynie w odniesieniu do studiów I i II stopnia. Procedura jest określona 

bardzo szczegółowo, z uwzględnieniem harmonogramu jej realizacji, jasnego podziału 

odpowiedzialności oraz mapy procesu, co należy ocenić jednoznacznie pozytywnie. Również 

wzory kwestionariuszy ankietowych określone w Zarządzeniu nr 35 Rektora ZUT  z dnia 7 

maja 2010, ocenić można pozytywnie, choć ich zdecydowaną słabością jest brak możliwości 

wypowiedzi własnej studenta na temat ocenianego przedmiotu i nauczyciela. Nie mniej 

jednak planowana częstotliwość przeprowadzania badania ankietowego – raz na dwa lata, zaś 

w przypadku nauczycieli akademickich z tytułem naukowym – raz na cztery lata, jest dalece 

niewystarczająca. Wątpliwa jest bowiem miarodajność, a w związku z tym wiarygodność 

pojedynczego pomiaru w badanym okresie czasu. 

 Wartym podkreślenia faktem jest, iż wyniki ankiet studenckich jest skorelowana z 

procedurą hospitacji zajęć dydaktycznych, tj. jest wszczynana w stosunku do nauczycieli 

negatywnie ocenionych w ankietach studenckich. Procedura hospitacyjna wszczynana jest 

również na wniosek dziekana lub w wyniku oficjalnej skargi studentów, wniesionej do 

prorektora ds. kształcenia. Pozytywną praktyką jest również skład zespołu hospitacyjnego, 

który składa się z dziekana, pełnomocnika dziekana ds. jakości kształcenia lub członka 

wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia oraz nauczyciela akademickiego ze stopniem 

naukowym równym lub wyższym hospitowanemu nauczycielowi. Istotnym jest również fakt, 

iż protokół hospitacyjny jest dość rozbudowany i zawiera kompleksową ocenę w obszarach: 

formalnych, metodycznych, merytorycznych oraz technicznych aspektów prowadzonych 

zajęć dydaktycznych. Nie mniej jednak istotną słabością tej procedury jest brak wskazania 

przynajmniej minimalnej częstotliwości jej odbywania w stosunku do każdego nauczyciela 

akademickiego.  

 Należy natomiast pozytywnie ocenić, iż na Wydziale opracowano procedurę hospitacji 

zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych. 

      g) Wewnętrzny system zapewniania jakości wprowadzony na poziomie Uczelni 

kształcenia nie przewiduje procedury ewaluacji działalności naukowej Wydziału. Natomiast 

w tym celu na poziomie Wydziału wykorzystywane są wyniki konkursu Dean Cup, 

zagregowane dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Wydziału.  



 Wyniki konkursu są podstawą do prowadzenia polityki finansowej względem 

poszczególnych jednostek. W planach władz jest również wykorzystanie ich do decyzji 

strategicznych dotyczących struktury organizacyjnej Wydziału. 

      h) W ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia opracowano na 

potrzeby Wydziału procedurę badania i oceny bazy laboratoryjnej oraz materialnej do 

realizacji dydaktyki. Kształt procedury jest dość ogólny i budzący zastrzeżenia w kontekście 

spójności, jako iż nie zawiera określenia chociażby zakresu, metod ani kryteriów badania. 

Procedura ta nie była natomiast dotychczas stosowana, jako iż pierwsze jej zastosowanie 

przewidziano do końca roku akademickiego 2012/2013. 

 Nie prowadzi się natomiast ewaluacji stosowanych środków i form wsparcia 

studentów. 

       i) Większość procedur opracowanych w ramach wewnętrznego systemu zapewniania 

jakości na poziomie Uczelni i Wydziału określa precyzyjnie przepływ informacji 

wykorzystywanej w celach projakościowych. Dokładnie określone są również narzędzia oraz 

metody gromadzenia informacji. 

 Zdecydowanie słabszą stroną stosowanych procedur jest brak określonych form i 

kanałów komunikacji zwrotnej na temat działań projakościowych, skierowanych do 

interesariuszy zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. W ograniczonym zakresie 

prezentowane są jedynie wyniki ankietyzacji prowadzonej wśród studentów, na stronie 

internetowej Wydziału. 

 Dobrze natomiast komunikowane są wyniki konkursu Dean Cup, jako iż informacja o 

wynikach jest prezentowana na posiedzeniach Rady Wydziału, zaś wyniki najlepszych 

nauczycieli akademickich prezentowane są na stronie internetowej Wydziału.  

      j) Wdrażany uczelniany wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia nie 

przewiduje analizy dostępu do informacji niezbędnych w procesie kształcenia. Wydział 

również dotąd nie prowadził podobnych analiz o charakterze systemowym. 

     Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia nie obejmuje swoim zasięgiem w 

sposób sformalizowany badania jakości w odniesieniu do powszechnego dostępu  

do aktualnych i obiektywnie przedstawionych informacji o programach studiów, zakładanych 

efektach kształcenia, organizacji i procedurach toku studiów.  

     Na poziomie Uczelni wprowadzono jedynie procedurę badania ankietowego kandydatów 

na studia, która sądząc po budowie kwestionariusza ankietowego, ma na celu pozyskanie 

informacji o preferowanych źródłach informacji, nie zaś ich jakości. 
 

Załącznik nr 4  Funkcjonowanie wewnętrznego  systemu zapewnienia jakości 

kształcenia  

 

 3) Uczelniane oraz Wydziałowe rozwiązania związane z zapewnianiem jakości są 

dopiero na etapie wdrażania, co w pewnym stopniu jest uwarunkowane niedawnym 

powstaniem Uczelni. W związku z powyższym ocena efektywności wewnętrznego systemu 

zapewniania jakości jest niemożliwa. Warto jednak zauważyć, iż wewnętrzny system 

zapewniania jakości na poziomie Uczelni, już na etapie projektowania, nie zawiera procedur 

mających na celu badanie efektywności i skuteczności stosowanych procedur, co wymaga 

natychmiastowego uzupełnienia. 



 W przypadku Wydziału warte odnotowania jest natomiast podejmowanie 

samodzielnych działań mających na celu badanie różnych aspektów jakości funkcjonowania 

Wydziału. Władze Wydziału wskazywały również przykłady skuteczności stosowanych 

procedur, w szczególności opracowanych na Wydziale. Szczególnie pozytywny efekt z 

punktu widzenia celów strategicznych Wydziału, ma konsekwentne stosowanie konkursu 

Dean Cup. Przykładem może być ujęcie w kryteriach konkursu aplikacji o środki w 

konkursach zewnętrznych. Wynikiem jest znaczący wzrost liczby pracowników aplikujących 

o takie środki, co z kolei przełożyło, zdaniem władz Wydziału, się na liczbę grantów 

pozyskanych. 

 Wskazano również niedawne przykłady efektów oceny okresowej pracowników 

(zwolnień pracowników), wynikające jednak bardziej z determinacji władz Wydziału, niż 

właściwego opracowania narzędzia oceny. 

 Rozwiązania uczelniane w zakresie badania potrzeb pracodawców spotykają się z 

bardzo niewielkim odzewem, mierzonym zwrotnością ankiet. Wskazuje to jednoznacznie na 

nieodpowiedni dobór metody badawczej. 

 Dotychczas nie stosowano usystematyzowanych metod monitorowania procedur 

mających na celu doskonalenie jakości kształcenia. Również rozwiązania przyjęte w 

wewnętrznym systemie zapewniania jakości kształcenia nie przewidują stosowania procedur 

w zakresie monitorowania lub doskonalenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości. 

Szczególnie istotny jest fakt, iż pomimo kilkuletniej praktyki prowadzenia badania opinii 

studentów na temat prowadzonych zajęć dydaktycznych lub procedury okresowych ocen 

pracowników, jak dotąd nie dokonywano systemowej ewaluacji tych procedur, w 

szczególności badania ich skuteczności.  

 Wydział niemal w pełni wdrożył zalecenia wynikające z poprzednich raportów 

powizytacyjnych PKA. W dalszym ciągu nie wprowadzono natomiast procedur mających na 

celu rozwiązanie problemów dotyczących zawyżonych ocen prac dyplomowych, jak również 

metod doskonalenia procedur zapewniania jakości kształcenia. 

 Wewnętrzny system zapewniania jakości nie przewiduje natomiast wewnętrznych 

procedur badających stopień wdrożenia zaleceń wynikających z oceny zewnętrznych 

instytucji akredytacyjnych. 

 

 

Załącznik nr 7.  Efektywność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia  

w odniesieniu do obszarów wymagających działań korygujących, naprawczych lub 

doskonalących wskazanych podczas poprzedniej oceny instytucjonalnej dokonanej 

przez Polską Komisję Akredytacyjną. 

 

 

 Ocena końcowa 2 kryterium ogólnego: w pełni  

 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych  

 1) struktura podejmowania decyzji w zakresie jakości kształcenia pomimo 

wprowadzenia odrębnych regulacji jest prawidłowa. Zauważalna jest natomiast dominacja 

inicjatywy władz Wydziału w zakresie działań projakościowych, co obniża zaangażowanie 

pozostałych interesariuszy wewnętrznych w ten proces. 

 2) Wewnętrzny system zapewniania jakości znajduje się na etapie wdrażania, co ma 

związek z niedawnym utworzeniem Uczelni. Pozytywnie należy ocenić podejście zarówno 



władz Uczelni, jak i Wydziału do opracowania sformalizowanych procedur regulujących 

proces kształcenia oraz zapewniania jakości, które były niezbędne na etapie ujednolicania 

działalności jednostek organizacyjnych uczelni w procesie ich łączenia. Nie mniej jednak 

część procedur związanych w szczególności z badaniem losów zawodowych absolwentów, 

potrzeb rynku pracy oraz okresowej oceny nauczycieli akademickich wymagają gruntownej 

zmiany, gdyż ich narzędzia opracowane w ich ramach budzą poważne zastrzeżenia w 

kontekście możliwości realizacji celów tych procedur. 

 Wydział stosuje szereg sformalizowanych i niesformalizowanych praktyk w zakresie 

oceny, zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, wykraczających poza uwarunkowania 

funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości przyjętego w Uczelni.  

 3) Dotychczas stosowane procedury w zakresie zapewniania jakości opracowane na 

Wydziale przynoszą pozytywne rezultaty. Natomiast skuteczność procedur uczelnianych 

powodowana jest głównie determinacją władz Wydziału, nie zaś efektywnością wynikającą z 

prawidłowego zaprojektowania samych procedur.  

    

  

 

3. Spójność stosowanego w jednostce opisu celów i efektów kształcenia na oferowanych 

studiach doktoranckich i podyplomowych oraz sprawność i wiarygodność systemu 

weryfikującego i potwierdzającego ich osiągnięcie 

  

 1) Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk 

technicznych w dyscyplinie „informatyka” z dniem 30.03.1998 r.  

 Od 27.10.2003 r. Wydział posiada także uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 

doktora habilitowanego w tej dyscyplinie.  

 Aktualnie oceniany Wydział Informatyki jest jednym z 7 wydziałów Zachodniopomor-

skiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, prowadzących studia doktoranckie. 

Funkcjonowanie tych studiów regulują: 

 Uchwała nr 26 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad rekrutacji na I rok studiów 

doktoranckich oraz form studiów w poszczególnych dyscyplinach naukowych 

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok 

akademicki 2012/2013; 

 Uchwała nr 2 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów 

dotyczących planów i studiów doktoranckich; 

 Uchwała nr 19 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku 

akademickiego 2012/2013 studiów wyższych i  studiów doktoranckich; 

 Zarządzenie nr 40 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów 

doktoranckich w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. 

Szczegółowe informacje na temat studiów III stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie 

Technologicznym w Szczecinie są dostępne na stronie internetowej:  



http://www.zut.edu.pl/pion-prorektora-ds-ksztalcenia/sekcje-dzialu-ksztalcenia/studia-

doktoranckie/rekrutacja.html. 

Program kształcenia na studiach doktoranckich, obejmujący m.in. efekty kształcenia oraz 

plan studiów, prowadzonych na Wydziale Informatyki został przyjęty uchwałą Rady 

Wydziału Informatyki nr 113/zw/2011/2012 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie 

zatwierdzenia programu studiów, efektów kształcenia i programu kształcenia dla studiów 

doktoranckich. 

Z Raportu samooceny oraz dokumentacji przedłożonej Zespołowi Oceniającemu PKA 

w trakcie wizytacji wynika, że studia doktoranckie prowadzone są na ocenianym Wydziale 

w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Dla obu form studiów III stopnia opracowany został 

wspólny program kształcenia, w tym plan studiów. Doktoranci obu form studiów odbywają 

zajęcia wg tego samego planu zajęć, dostępnego na stronie: 

 http://www.wi.zut.edu.pl/plan-doktoranci.  

Plan studiów doktoranckich przewiduje obowiązkowe przedmioty w pierwszych pięciu 

semestrach studiów. W kolejnych semestrach odbywają się jedynie seminaria doktoranckie, 

spotkania z promotorami oraz pedagogiczne praktyki zawodowe. Wszystkie zajęcia 

wynikające z planu studiów prowadzone są w weekendy, mimo, że większość doktorantów 

studiuje w systemie studiów stacjonarnych. Z wyjaśnień udzielonych Zespołowi 

Oceniającemu PKA w trakcie wizytacji wynika, że połączenie zajęć dla obu form studiów 

doktoranckich odbyło się na prośbę doktorantów studiów stacjonarnych, którzy w większości 

pracują zawodowo, w związku z czym łatwiej jest im przyjeżdżać na zajęcia w soboty 

i niedziele. Należy podkreślić, że doktoranci obecni na spotkaniu z Zespołem Oceniającym 

PKA nie zgłaszali żadnych zastrzeżeń co do sposobu organizacji kształcenia. 

Zbiór efektów kształcenia na studiach doktoranckich w zakresie dyscypliny 

„informatyka”, prowadzonych na ocenianym Wydziale Informatyki obejmuje 15 efektów, 

z czego 5 – w kategorii „wiedza”, 5 – w kategorii „umiejętności” oraz 5 – w kategorii 

„kompetencje społeczne”. Sposób sformułowania poszczególnych efektów, ich spójność oraz 

możliwości ich weryfikacji nie budzi żadnych zastrzeżeń. Efekty kształcenia są opublikowane 

na stronie http://www.wi.zut.edu.pl/efekty-ksztalcenia-studia-doktoranckie. 

Program studiów doktoranckich dla naboru 2012/2013 obejmuje przedmioty 

obowiązkowe, obieralne, seminaria doktoranckie i pedagogiczne oraz pedagogiczną praktykę 

zawodową doktoranta. Łączna, objęta planem studiów liczba godzin na studiach 

doktoranckich wynosi 335 godzin zajęć/60 pkt. ECTS, w tym 173 godziny wykładów, 75 

godzin lektoratu z języka obcego, 27 godzin zajęć laboratoryjnych oraz 60 godzin seminariów 

doktoranckich. Na łączną liczbę 335 godzin zajęć/60 pkt. ECTS przypada 215 godzin zajęć 

/41 pkt. ECTS w ramach przedmiotów obowiązkowych, 60 godzin zajęć /9 pkt. ECTS 

w ramach bloku przedmiotów obieralnych oraz 60 godzin zajęć/10 pkt. ECTS w ramach 

seminarium doktoranckiego. Pedagogiczna praktyka zawodowa doktoranta, realizowana w 

wymiarze 60 godzin zajęć nie jest wliczana do łącznej liczby godzin zajęć w ramach studiów 

doktoranckich i nie ma przypisanej liczby punktów ECTS. 

Z analizy programu kształcenia na studiach doktoranckich, prowadzonych na ocenianym 

Wydziale Informatyki wynika, że program ten obejmuje następujące bloki przedmiotów: 

 blok przedmiotów obowiązkowych o charakterze ogólnym: Dydaktyka i metodyka 

nauczania w szkole wyższej, Metodologia badań naukowych, Matematyka, Statystyka 

i analiza regresji, Metody optymalizacji i identyfikacji, Język obcy; łącznie blok tych 

przedmiotów obejmuje 215 godzin zajęć/41 pkt. ECTS; 

 blok przedmiotów obieralnych, obejmujących 120 godzin zajęć/19 pkt. ECTS, w tym:  

http://www.zut.edu.pl/pion-prorektora-ds-ksztalcenia/sekcje-dzialu-ksztalcenia/studia-doktoranckie/rekrutacja.html.
http://www.zut.edu.pl/pion-prorektora-ds-ksztalcenia/sekcje-dzialu-ksztalcenia/studia-doktoranckie/rekrutacja.html.
http://www.wi.zut.edu.pl/plan-doktoranci
http://www.wi.zut.edu.pl/efekty-ksztalcenia-studia-doktoranckie


 grupę przedmiotów o charakterze specjalistycznym dla dyscypliny „informatyka”, 

o stopniu zaawansowania właściwym dla studiów III stopnia, obejmujących łącznie 

60 godzin zajęć/9 pkt. ECTS; blok przedmiotów obieralnych tworzą 3 przedmioty, 

przy czym każdy z nich jest wynikiem wyboru przez doktoranta 1 przedmiotu 

z następującej listy 3 przedmiotów do wyboru:  

- Przedmiot obieralny I (Wybrane metody systemów informatycznych, Wybrane 

metody sztucznej inteligencji, Metody i techniki identyfikacji osób);  

- Przedmiot obieralny II (Wybrane problemy kryptografii, Wybrane problemy 

informatyki, Wybrane zagadnienia rozpoznawania wzorców); 

- Przedmiot obieralny III (Wybrane zagadnienia cyfrowego przetwarzania 

sygnałów, Metody ekstrakcji wiedzy z danych, Wybrane zagadnienia 

zrównoleglenia oprogramowania); 

 seminaria doktoranckie, realizowane w wymiarze 60 godzin zajęć/10 pkt. ECTS, 

mające na celu m.in.: 

- zapoznanie doktoranta z istotą badań naukowych w zakresie informatyki i ze 

sposobami ich skutecznej realizacji; 

- wdrożenie doktoranta do obserwacji aktualnych, światowych osiągnięć 

naukowych w dziedzinie jego doktoratu i uwzględnianie ich w realizacji jego 

badań związanych z rozprawą doktorską; 

- wdrożenie doktoranta do publikowania wyników własnych badań i do 

prezentacji ich na konferencjach i seminariach naukowych i do starań o 

załatwianie pobytów naukowych w światowych ośrodkach naukowych 

przodujących w dziedzinie badań przez niego prowadzonych; 

- wdrożenie doktoranta w proces ciągłych starań o zdobywanie środków na 

wsparcie prowadzonych badan naukowych.  

Analizowany plan studiów doktoranckich, prowadzonych na ocenianym Wydziale 

Informatyki, zawiera także odniesienia poszczególnych efektów kształcenia, zdefiniowanych 

dla poszczególnych przedmiotów (modułów) programu kształcenia do efektów kształcenia na 

studiach doktoranckich. Z analizy tych odniesień wynika, że wszystkie efekty kształcenia (w 

kategoriach Wiedza, Umiejętności i Kompetencje społeczne) zostały „pokryte” przez 

przedmiotowe efekty kształcenia. 

Ocena systemu weryfikacji założonych efektów kształcenia wynika z analizy sylabusów 

ww. bloków przedmiotów (modułów) kształcenia, ujętych w planie studiów. Zbiór sylabusów 

nie został dołączony do Raportu samooceny, ale zostały one przedłożone Zespołowi 

Oceniającemu PKA w trakcie wizytacji. Analiza tych sylabusów pozwala na stwierdzenie, że 

w ich konstrukcji uwzględniono m.in.: 

- informacje ogólne o przedmiocie, w tym jego nazwę, kod przedmiotu, umiejscowienie 

w planie studiów, poziom i formę studiów oraz profil kształcenia; 

- wymiar godzinowy przedmiotu, z uwzględnieniem poszczególnych form jego realizacji 

i zaliczenia oraz wymiar punktów ECTS; 

- wymagania wstępne i cele przedmiotu; 

- efekty kształcenia w ramach przedmiotu w kategoriach: wiedza, umiejętności, 

kompetencje społeczne; 

- treści kształcenia w ramach przedmiotu; 

- stosowane metody i narzędzia dydaktyczne; 

- sposoby oceny studentów; 

- obciążenie godzinowe studenta w ramach realizacji przedmiotu, w tym pracę własną 

studenta; 



- literaturę podstawową i uzupełniającą; 

- macierz odniesień efektów kształcenia w ramach przedmiotu do efektów kształcenia na 

studiach doktoranckich; 

- szczegółowe formy oceny, w odniesieniu do poszczególnych efektów kształcenia 

w ramach przedmiotu i ocen studenta (w obowiązującej skali ocen 2,0 – 5,0); 

- informacje o autorze sylabusa i jednostce odpowiedzialnej za realizację przedmiotu. 

Kompletność i poprawność merytoryczna poszczególnych sylabusów nie budzi zastrzeżeń.  

Szczegółowa analiza programu studiów doktoranckich prowadzonych na ocenianym 

Wydziale Informatyki oraz jego realizacji w zakresie możliwości osiągnięcia zakładanych 

efektów kształcenia pozwala na stwierdzenie, że program ten – z uwzględnieniem wcześniej 

sformułowanych zastrzeżeń natury formalnej – jest zgodny z Rozporządzeniem MNiSzW 

z dn. 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach 

i jednostkach naukowych (Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1169). Zajęcia wynikające 

z programu kształcenia właściwie przygotowują doktorantów do:  

- uzyskania zaawansowanej wiedzy dotyczącej najnowszych osiągnięć nauki w dyscyplinie 

„informatyka”; 

- nabycia umiejętności w zakresie metodyki i metodologii prowadzenia badań naukowych; 

- współpracy naukowej w zespołach badawczych; 

- samodzielnego przygotowywania publikacji naukowych, w tym opracowania rozprawy 

doktorskiej pod opieką promotora albo promotora i promotora pomocniczego; 

- wykształcenia u doktorantów kompetencji społecznych odnoszących się do działalności 

naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego lub artysty. 

W opinii doktorantów obecnych na spotkaniu z Zespołem Oceniającym PKA, program 

studiów doktoranckich na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie w dyscyplinie „informatyka” przewiduje szereg zajęć 

dotyczących najnowszych osiągnięć nauki w dziedzinie i dyscyplinie prowadzonych badań. 

Zdaniem doktorantów oferowane przedmioty umożliwiają ich rozwój naukowy oraz 

pozwalają utrwalić i uporządkować dotychczas zdobytą wiedzę. 

Praktyki dydaktyczne są odbywane przez doktorantów w każdym semestrze studiów. 

Zgodnie z §7 pkt. f Regulaminu Studiów Doktoranckich w Zachodniopomorskim 

Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie obowiązkiem doktoranta „jest odbywanie 

praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w liczbie nie mniejszej niż 
dziesięć i nie większej niż dziewięćdziesiąt godzin rocznie; dodatkowo, z polecenia kierownika 

jednostki organizacyjnej wydziału (instytutu, katedry, zakładu), w uzgodnieniu z kierownikiem 

studiów doktoranckich, doktorant ma obowiązek uczestniczenia w prowadzeniu zajęć 
dydaktycznych, jednak łączna liczba godzin prowadzonych zajęć oraz uczestniczenia w ich 

prowadzeniu nie może przekraczać dziewięćdziesiąt rocznie”. Realizacja praktyki polega na 

samodzielnym prowadzeniu ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych bądź projektowych. 

Organizacja praktyk zawodowych leży w gestii kierownika jednostki, w której realizowane są 

badania naukowe doktoranta. Podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA doktoranci 

potwierdzili, że prowadzą zajęcia dydaktyczne lub asystują w ich prowadzeniu. Część 

doktorantów uzyskała w tym zakresie pomoc ze strony opiekunów naukowych, którzy 

udzielali wskazówek i porad związanych z właściwym prowadzeniem zajęć dydaktycznych.  

Oceniając program studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Informatyki oraz 

jego realizację w zakresie możliwości osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia można 

stwierdzić, że zajęcia wynikające z tego programu umożliwiają doktorantom zdobycie 

kwalifikacji i umiejętności dydaktycznych i zawodowych w zakresie nowoczesnych metod 



i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych, wymaganych do wykonywania zawodu 

nauczyciela akademickiego. 

Zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich w Zachodniopomorskim Uniwersytecie 

Technologicznym w Szczecinie, wprowadzonym w życie Uchwałą Nr 1 Senatu ZUT z dnia 

30 stycznia 2012 r. Wydział Informatyki, jako jednostka organizacyjna prowadząca studia 

doktoranckie, ma obowiązek zapewnienia swoim doktorantom odpowiednich warunków do 

realizacji badań i przygotowania rozprawy doktorskiej. Konkretne obowiązki w tym zakresie 

ww. Regulamin nakłada na opiekuna naukowego doktoranta, który w szczególności jest 

zobowiązany do (§6 ust. 1 pkt a-g): 

a) ustalenia propozycji tematu rozprawy doktorskiej w okresie pierwszych trzech miesięcy 

studiów doktoranckich, 

b) ustalenia z doktorantem metodyki badań oraz harmonogramu wykonania 

poszczególnych etapów rozprawy doktorskiej w pierwszym semestrze studiów, 

c) zapewnienia warunków realizacji pracy doktorskiej w ramach indywidualnych grantów, 

badań młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich lub innych 

środków instytutu, katedry bądź zakładu, 

d) czuwania nad realizacją planu i programu studiów oraz nad przebiegiem pracy 

doktoranta przy przygotowaniu rozprawy doktorskiej, 

e) oceny postępów doktoranta w pracy naukowej, 

f) opiniowania sprawozdań doktoranta i powiadamianie kierownika studiów 

doktoranckich o braku postępów w pracy naukowej doktoranta, 

g) wydawania opinii o postępach w pracy naukowej i realizacji programu studiów 

doktoranckich doktoranta na wniosek rektora, dziekana wydziału, kierownika studiów 

doktoranckich. 

 Z informacji zawartych w Raporcie Samooceny oraz przedstawionych Zespołowi 

Oceniającemu PKA w trakcie wizytacji wynika, że tematyka prac badawczych doktorantów 

jest bezpośrednio związana z działalnością naukową jednostek, w których pracują ich 

opiekunowie naukowi. Do realizacji badań prowadzonych przez doktorantów udostępniana 

jest cała baza naukowa instytutów, katedr i zakładów Wydziału, dzięki czemu doktoranci 

mogą korzystać z unikatowej aparatury badawczej. Doktoranci mają także pełny dostęp do 

zasobów bibliotecznych Wydziału i Uczelni, w tym do pełnotekstowych elektronicznych baz 

danych o światowym zasięgu, takich jak np.: ScienceDirect, SpringerLink, American 

Chemical Society, ProQuest Information&Learning, Knovel Library, baza patentowa. 

Doktoranci uczestniczą w pracach zespołów badawczych realizujących projekty badawcze 

statutowe i rozwojowe, w tym finansowane ze źródeł zewnętrznych w jednostkach 

organizacyjnych, do których zostali skierowani.. 

Raport samooceny zawiera tylko nieliczne przykłady ilustrujące możliwości, jakie 

oceniany Wydział stwarza swoim doktorantom w zakresie prowadzenia samodzielnych badań 

naukowych, w tym również poza Wydziałem, jednakże z materiałów przedstawionych 

Zespołowi Oceniającemu PKA w trakcie wizytacji wynika, że doktoranci aktywnie 

uczestniczą w pracach zespołów naukowo-badawczych Wydziału. Najważniejsze prace 

badawcze wykonywane i kontynuowane są w ramach katedr Wydziału lub w nieformalnych 

zespołach międzykatedralnych, niekiedy z udziałem partnerów zewnętrznych, 

w następujących obszarach: przetwarzanie równoległe i rozproszone, inteligentne systemy 

monitoringu w aspekcie biometrycznym, systemy internetowe, w tym internetowe systemy 

inżynierii finansowej, bezpieczeństwo teleinformatyczne, synteza i analiza obrazów, 

zastosowania informatyki w technice, badanie i modelowanie procesów gospodarczych 

i procesów informacyjnych w organizacjach, modelowanie i symulacja procesów, systemy 

informatyczne. Okazane na życzenie Zespołu Oceniającego PKA materiały dostarczyły 



licznych przykładów udziału doktorantów w pracach zespołów badawczych, w tym także 

międzynarodowych.  

W trakcie wizytacji infrastruktury dydaktycznej Wydziału przez Zespół Oceniający PKA 

prezentowane były przykłady udziału doktorantów w tworzeniu stanowisk badawczych 

i pomiarowych w poszczególnych laboratoriach. Wartościowym przykładem związku 

prowadzonych na Wydziale badań naukowych z realizowanym kształceniem i ich wpływu na 

osiągane efekty kształcenia jest związek tematów wielu prac doktorskich z realizowanymi na 

Wydziale pracami naukowo-badawczymi. Wskazywano także na przykłady realizacji przez 

doktorantów badań naukowych, tematyka których pozostaje w ścisłym związku z potrzebami 

firm i instytucji, kierujących doktorantów na studia. Dla potrzeb realizacji tych prac 

doktorantom udostępnia się laboratoria dydaktyczne i naukowe, gdzie - w zależności od 

tematyki pracy - doktoranci mogą korzystać z całej, dostępnej w tych laboratoriach aparatury 

badawczej. W trakcie spotkań Zespołu Oceniającego PKA z doktorantami podawane były 

przykłady realizacji takich prac. W ocenie możliwości osiągania zakładanych efektów 

kształcenia na studiach doktoranckich na podkreślenie zasługuje zgodność tematyki badań 

naukowych prowadzonych przez doktorantów z  tematyką realizowanych na ocenianym 

Wydziale Informatyki prac naukowo-badawczych. W trakcie spotkania Zespołu Oceniającego 

PKA z doktorantami podawane były przykłady uczestnictwa doktorantów w pracach 

zespołów badawczych w ramach realizacji projektów lub prac naukowo-badawczych, w tym 

w ramach zespołów międzynarodowych. Przykłady udziału doktorantów w pracach 

badawczych, realizowanych w ośrodkach zagranicznych nie są jednak liczne. Doktoranci 

podkreślali, że zobowiązania osobiste i zawodowe utrudniają, a wręcz uniemożliwiają, im 

długoterminowe wyjazdy zagraniczne, w tym ramach programu LLP Erasmus. Z tego 

powodu, pomimo intensywnej współpracy Wydziału z innymi ośrodkami w kraju i za granicą, 

niewielu doktorantów korzysta z możliwości wyjazdów zagranicznych. Ramach stwarzania 

doktorantom warunków do prowadzenia badań naukowych poza siedzibą Wydziału, w tym na 

uczelniach zagranicznych i w firmach zagranicznych, doktoranci Wydziału przebywali 

i prowadzili badania  np. w Ecole Nationale Superiere de Mines de Saint Etienne we Francji,  

w Universite de Technologie de Troyes (Francja)  czy w firmie Siemens. Wydział do roku 

2011 w ścisłej współpracy z Oddziałem Gdańskim PAN wspomógł wydawanie czasopisma 

naukowego „Metody Informatyki Stosowanej”, a od roku 2012 wspomaga czasopismo 

naukowe: Journal of Theoretical and Applied Computer Science. Stwarza to doktorantom 

Wydziału korzystne warunki do publikowania wyników swoich badań w tych czasopismach 

naukowych. Poza tym wydział organizuje corocznie Międzynarodową Konferencję ACS 

(Advanced Computer Systems) oraz krajową konferencję naukową RUC (Reprogramowalne 

Układy Cyfrowe), w których doktoranci biorą udział (np. w 2012 r. w konferencji ACS 

wzięło udział 12 doktorantów). Doktoranci biorą także udział w naukowych konferencjach 

zewnętrznych, uzyskując na ten cel stosowne dofinansowanie.  

Raport samooceny nie zawiera żadnych konkretnych informacji, w tym przykładów 

dotyczących metod i form wspierania doktorantów w zakresie przygotowania przez nich 

publikacji naukowych, a także zapewnienia warunków w zakresie przygotowania rozprawy 

doktorskiej i do egzaminu doktorskiego. Z przedstawionych w trakcie wizytacji materiałów 

wynika jednak, że doktoranci Wydziału z powodzeniem publikują wyniki swoich prac 

i badań. Doktoranci obecni na spotkaniu z Zespołem Oceniającym PKA stwierdzili, że 

Wydział, katedry oraz instytuty w pełni wspierają ich w przygotowywaniu publikacji 

naukowych, w tym finansowo i merytorycznie, co dobrze świadczy o skuteczności metod 

wspierania przez oceniany Wydział działalności publikacyjnej doktorantów. Obecni na 

spotkaniu z Zespołem Oceniającym PKA doktoranci wyrażali opinie, że oceniany Wydział 



stwarza doktorantom dobre warunki do przygotowywania publikacji, rozpraw doktorskich 

i przygotowywania się do egzaminów. 

Z informacji uzyskanych przez Zespół Oceniający PKA w trakcie wizytacji wynika, że 

zasadnicze wsparcie udzielane doktorantom w zakresie przygotowywania przez nich 

publikacji naukowych polega na umożliwieniu aktywnego uczestniczenia w prowadzonych na 

Wydziale pracach naukowo-badawczych. Zapewnienie doktorantom dostępu do bardzo 

dobrze wyposażonych laboratoriów, z często unikatową infrastrukturą badawczą 

i specjalistycznym sprzętem, stwarza doktorantom realne możliwości uzyskiwania 

wartościowych rezultatów swoich badań, co sprzyja prowadzeniu aktywnej działalności 

publikacyjnej. Istotne znaczenie dla wyników działalności publikacyjnej doktorantów ma 

finansowe wspieranie tej działalności przez Władze Wydziału, poprzez pokrywanie kosztów 

publikacji w czasopismach naukowych i wydawnictwach zwartych, a także finansowanie 

udziału w konferencjach naukowych, skutkujących publikacjami w materiałach 

konferencyjnych, wydawanych ostatnio często w postaci monografii. W trakcie spotkania 

Zespołu Oceniającego PKA z doktorantami podawane były przykłady, potwierdzające 

stosowanie takiej praktyki na ocenianym Wydziale. Doktoranci podkreślali także inspirującą 

rolę i pomoc opiekunów naukowych w przygotowywaniu przez nich publikacji naukowych. 

W analizie czynników wsparcia zapewnianego przez oceniany Wydział doktorantom 

w zakresie prowadzenia badań naukowych i przygotowywania rozprawy doktorskiej warto 

zwrócić uwagę na dodatkowe możliwości, jakie w tym zakresie stwarza Regulamin studiów 

doktoranckich w ZUT. Zgodnie bowiem z tym Regulaminem doktorant może studiować 

według indywidualnego planu i programu studiów doktoranckich na zasadach ustalonych 

przez Radę Wydziału. Indywidualny plan studiów nie może powodować wydłużenia okresu 

studiów doktoranckich (§8 ust. 2). Doktorant może realizować za zgodą Rady Wydziału część 

programu studiów poza Wydziałem i Uczelnią w ramach studiów indywidualnych. Rada 

Wydziału równocześnie z udzieleniem zgody zatwierdza przedłożony przez kierownika 

studiów doktoranckich indywidualny harmonogram studiów doktoranckich oraz zasady 

uznawania osiągniętych, poza Wydziałem, wyników (§8 ust. 3). Doktorant ma także prawo do 

ubiegania się o zmianę formy studiów doktoranckich. Decyzję o zmianie formy studiów 

podejmuje kierownik studiów doktoranckich (§8 ust. 3). 

Z danych przedstawionych w Raporcie Samooceny wynika, że w roku akademickim 

2012/2013 zajęcia na studiach doktoranckich na kierunku „informatyka” prowadzi 18 

nauczycieli akademickich, spośród których 13 (72,2% pełnego składu kadry) to profesorowie 

tytularni lub doktorzy habilitowani oraz 5 (27,8% składu kadry) doktorów. W grupie 

samodzielnych nauczycieli akademickich znajduje się 10 (55,6%) samodzielnych 

pracowników naukowych, reprezentujących dyscyplinę „informatyka”, 1 (5,6%) samodzielny 

pracownik naukowy, reprezentujący dyscyplinę „geodezja i kartografia” oraz 2 (11,1%) 

samodzielnych pracowników naukowych, reprezentujących dyscyplinę „ekonomia” z obszaru 

nauk społecznych. Wszyscy nauczyciele akademiccy ze stopniem naukowym doktora 

uzyskali swoje stopnie naukowe w dyscyplinie „informatyka”. Nauczyciele prowadzący 

zajęcia na studiach doktoranckich są etatowymi pracownikami Wydziału Informatyki lub 

innych wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

Większość z nich jest członkami Rady Wydziału oraz sprawuje opiekę naukową nad 

doktorantami. 

Z informacji przekazanych Zespołowi Oceniającemu PKA w trakcie wizytacji wynika, że 

zajęcia na studiach III-go stopnia prowadzą nauczyciele akademiccy o najwyższych 

kwalifikacjach naukowych i dydaktycznych, posiadający niekwestionowany dorobek 

naukowy i prowadzący aktywną działalność publikacyjną. Prowadzący zajęcia dydaktyczne 

nauczyciele akademiccy specjalizują się w ważnych gałęziach dyscypliny „informatyka”, 



takich jak: techniki programowania, grafika komputerowa i systemy multimedialne, sztuczna 

inteligencja, systemy informatyczne, poligrafia komputerowa, architektura komputerów, 

teleinformatyka, zastosowanie informatyki w zarządzaniu i ekonomii. Niektóre osoby 

prowadzące zajęcia na studiach doktoranckich mają duże doświadczenie praktyczne, ze 

względu na współpracę z krajowymi, a także zagranicznymi firmami informatycznymi 

wytwarzającymi rynkowe produkty informatyczne. Pozwala to na realizację różnorodnych 

tematów rozpraw doktorskich dopasowanych do zainteresowań doktorantów, którzy często 

przychodząc na studia mają już wyraźnie sprecyzowane cele badawcze, które chcieliby 

realizować w ramach studiów. Proces kształcenia przyszłych doktorów prowadzony jest 

z wykorzystaniem specjalistów wydziałowych (przedmioty podstawowe informatyczne, 

przedmioty specjalistyczne-obieralne informatyczne, metodologia badań naukowych) i tylko 

częściowo, z kadry innych jednostek organizacyjnych Uczelni (np. przedmiot dydaktyczny, 

języki obce). Dalsze pogłębianie wiedzy specjalistycznej doktoranta zarówno w aspekcie 

metodologicznym jak i teoretycznym odbywa się indywidualnie pod kontrolą opiekuna 

naukowego/promotora i ewentualnie opiekuna pomocniczego, reprezentującego wybraną 

przez doktoranta specjalność naukową. W doborze kadry dydaktyczno-naukowej dla studiów 

doktoranckich brane są także pod uwagę osobiste predyspozycje do pracy z młodymi 

pracownikami nauki i posiadane w tym zakresie doświadczenie (potwierdzone np. 

pomyślnym, wcześniejszym promotorstwem rozpraw doktorskich). W opinii władz Wydziału 

tylko taka polityka kadrowa w zakresie obsady dydaktycznej studiów III-go stopnia 

gwarantuje osiąganie założonych efektów kształcenia dla tych studiów. 

Podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA doktoranci pozytywnie ocenili 

zgodności kwalifikacji naukowych opiekunów/promotorów z tematyką swoich badań 

i rozpraw doktorskich. Wskazali również, że w ich przekonaniu, kwalifikacje nauczycieli 

akademickich prowadzących zajęcia na studiach III stopnia właściwie odpowiadają tematyce 

wykładanych przedmiotów. 

Z danych uzyskanych przez Zespół Oceniający PKA w trakcie wizytacji wynika, że 

w latach 2007-2012 Rada Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie zakończyła pomyślnymi obronami 53 przewody doktorskie, 

a autorzy tych rozpraw uzyskali stopnie naukowe doktora nauk technicznych. Daje to bardzo 

dobre świadectwo promotorom tych przewodów w zakresie skuteczności sprawowania przez 

nich opieki naukowej nad doktorantami. Zgodność kwalifikacji naukowych kadry naukowo-

dydaktycznej, prowadzącej zajęcia na studiach doktoranckich i sprawującej opiekę naukową 

nad doktorantami, z celami i efektami kształcenia na tych studiach nie budzi żadnych 

zastrzeżeń.  

2). Funkcjonowanie studiów podyplomowych na ocenianym Wydziale Informatyki regulują 

Uchwała Nr 40 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wytycznych Senatu ZUT, dotyczących planów 

i programów studiów podyplomowych, ze zmianami wprowadzonymi do tej Uchwały 

Uchwałą Nr 61 Senatu ZUT z dnia 19 grudnia 2011 r. oraz Regulamin Studiów 

Podyplomowych, wprowadzonego Uchwałą nr 39 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 26 

września 2011r., w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych prowadzonych 

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Regulamin Studiów 

Podyplomowych jest dostępny na stronie: 

 http://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/ dzkszt/2011/regstud11.pdf. 

 

Z danych zawartych w Raporcie Samooceny wynika, że w latach akademickich 

2009/2010-2011/2012 Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego uruchomił i prowadził następujące studia podyplomowe: 

http://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/%20dzkszt/2011/regstud11.pdf


- Systemy Informacji Geograficznej (3 edycje, po jednej w r.a. 2009/2010, 2010/2011oraz 

2011/2012): 2-semestralne studia podyplomowe umożliwiające przygotowanie do 

projektowania, wdrażania i eksploatacji systemów informacji przestrzennej; 

- Informatyka i technologie informacyjne (1 edycja w roku akademickim 2009/2010): 3-

semestralne studia podyplomowe, których celem jest przygotowanie nauczycieli 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz absolwentów szkół wyższych do  

posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi. 

We wszystkich edycjach ww. studiów podyplomowych prowadzonych przez oceniany 

Wydział w latach 2009/2010 - 2011/2012 uczestniczyło łącznie 80 uczestników studiów 

podyplomowych, z czego 61 pomyślnie je ukończyło. 

Na rok akademicki 2012/2013 Wydział Informatyki oferował kolejną edycję studiów 

podyplomowych Systemy Informacji Geograficznej, których nie uruchomił z powodu zbyt 

małej liczby kandydatów. Oferta tych studiów ciągle jest dostępna na stronie 

www.zut.edu.pl/pion-prorektora-ds-ksztalcenia/dzial-ksztalcenia/studia-podyplomowe-

dk/studia-podyplomowe-i-kursy/wydzial-informatyki/podyplomowe-studia-system. 

Z informacji przekazanych przez władze Wydziału wynika, że znaczące zmniejszenie 

zainteresowania studiami podyplomowymi oferowanymi przez oceniany Wydział Informatyki 

wynika z dużej liczby bezpłatnych studiów podyplomowych, uruchamianych przez różne 

szczecińskie ośrodki akademickie, które w bieżącym roku akademickim stanowią znaczną 

konkurencję dla płatnych form tych studiów. 

Obecnie na Wydziale nie są prowadzone studia podyplomowe. W 2011 r. Wydział 

zakończył ostatni cykl dydaktyczny studium podyplomowego „informatyka i technologie 

informacyjne”, zaś z końcem września 2012 r. – ostatni cykl kształcenia na studium 

podyplomowym „systemy informacji geograficznej”. Wydział jest przygotowany do 

reaktywacji tych studiów, zarówno w aspekcie kadrowym jak i dostosowania ich formuły do 

znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Jeśli studia podyplomowe zostaną 

reaktywowane, będą one równoprawnym elementem funkcjonującego na Wydziale systemu 

zapewnienia jakości kształcenia i przedmiotem zainteresowania Rady ds. Kompetencji 

Absolwentów Wydziału Informatyki. 

  Studia podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej przeznaczone są przede 

wszystkim dla osób zainteresowanych problemami przetwarzania i wizualizacji danych 

przestrzennych, głównie dla użytkowników i projektantów systemów informacji 

geograficznej, a także osób zainteresowanych opracowywaniem i wdrażaniem systemów 

informatycznych w instytucjach i firmach zajmujących się przetwarzaniem danych 

przestrzennych. Zajęcia odbywały się w trybie niestacjonarnym, w postaci dwudniowych 

zjazdów co dwa tygodnie (łącznie osiem zjazdów w semestrze). Podczas zjazdów słuchacze 

mają dostęp do specjalistycznych pracowni, laboratoriów i oprogramowania Wydziału 

Informatyki. Program tych studiów podyplomowych obejmował 2 semestry: semestr 1: 120 

godzin, w tym 45 godzin wykładów i 75 godziny zajęć laboratoryjnych oraz semestr 2: 108 

godzin, w tym 33 godziny wykładów, 12 godzin seminarium dyplomowego i 63 godziny 

zajęć laboratoryjnych. Realizowane przedmioty: Podstawy systemów informacji 

przestrzennej, Bazy geodanych, Pozyskiwanie geodanych, Analiza geodanych, Projektowanie 

i użytkowanie systemów informacji przestrzennej, Seminarium dyplomowe, Praca dyplomowa. 

W konstrukcji programu kształcenia studiów podyplomowych Systemy Informacji 

Geograficznej nie uwzględniono wymogów organizacji zawodowych, w tym Stowarzyszenia 

Geodetów Polskich ani wymagań Głównego Geodety Kraju, ponieważ wymagania takie nie 

zostały sformułowane (głównie ze względu na interdyscyplinarność tematyki – geodezja, 

kartografia, geografia, informatyka oraz wiedza szczegółowa z obszaru zastosowań). 

http://www.zut.edu.pl/pion-prorektora-ds-ksztalcenia/dzial-ksztalcenia/studia-podyplomowe-dk/studia-podyplomowe-i-kursy/wydzial-informatyki/podyplomowe-studia-system
http://www.zut.edu.pl/pion-prorektora-ds-ksztalcenia/dzial-ksztalcenia/studia-podyplomowe-dk/studia-podyplomowe-i-kursy/wydzial-informatyki/podyplomowe-studia-system


Kandydaci na omawiane studia podyplomowe pochodzili z szerokich kręgów instytucji 

i podmiotów gospodarczych: Lasy Państwowe, organizacje samorządowe, ochrona 

środowiska, hydrografia, energetyka, telekomunikacja. Adresowane były głównie do 

projektantów i zaawansowanych użytkowników systemów GIS. 

Studia podyplomowe Informatyka i technologie informacyjne, prowadzone w r.a. 

2009/2010 (była to wówczas IV edycja tych studiów) były adresowane do nauczycieli szkół 

średnich ogólnokształcących i gimnazjów oraz absolwentów wyższych uczelni spoza 

szkolnictwa, zamierzających nabyć wiedzę i umiejętności posługiwania się nowoczesnymi 

technologiami informacyjnymi. Podstawowym zadaniem studiów było przygotowanie 

czynnych nauczycieli do nauczania przedmiotów Informatyka i Technologie informacyjne w 

szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych. Celem pośrednim, ale również ważnym, było 

przekazanie nauczycielom umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami 

informatycznymi i zmniejszenie barier w ich codziennym stosowaniu oraz kreatywnym 

rozwiązywaniu problemów także natury dydaktycznej. Absolwenci studiów winni stać się 

orędownikami idei tworzenia społeczeństwa informacyjnego w swoim najbliższym otoczeniu 

zawodowym i być nieformalnymi doradcami dla swoich kolegów nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjnych. Słuchaczami były także osoby nie pracujące w szkolnictwie, 

a pragnące zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności w opisanym zakresie.  

Studia prowadzone były systemem zaocznym 2 dni w tygodniu (sobota i niedziela). Zajęcia 

trwały 3 semestry i obejmowały 360 godzin w formie wykładów, zajęć laboratoryjnych, 

ćwiczeniowych i projektowych, po 120 godz. w każdym semestrze. Studia zakończone były 

obroną pracy końcowej przed komisją egzaminacyjną. Program kształcenia w kolejnych 

semestrach obejmował następujące przedmioty: 

 Semestr I: Metodyka nauczania technologii informacyjnej (18 godzin), Metody 

reprezentowania informacji (14 godzin), Podstawy systemów operacyjnych (12 godzin), 

Podstawy grafiki komputerowej (12 godzin), Źródła informacji i komunikacja 

w Internecie (12 godzin), Redagowanie dokumentów tekstowych (12 godzin), 

Algorytmika - tworzenie i reprezentowanie algorytmów (20 godzin);  

 Semestr II: Algorytmika - zaawansowane problemy algorytmiczne (20 godzin), 

Programowanie w języku wysokiego poziomu (30 godzin), Metodyka nauczania 

informatyki (22 godziny), Podstawy baz danych (20 godzin), Podstawy projektowania 

i tworzenia stron internetowych (22 godziny), Technologia informacyjna jako pomoc 

w nauce różnych przedmiotów (projekt: 6 godzin);  

 Semestr III: Prezentacje multimedialne (12 godzin), Aktywne strony WWW (20 godzin), 

Sieci komputerowe (16 godzin), Wybrane aspekty przetwarzania informacji (12 godzin), 

Przetwarzanie danych i wykonywanie obliczeń (18 godzin), Systemy zarządzania treścią 

(22 godziny), Praca końcowa (20 godzin). 

Zgodnie z cytowanym wcześniej Regulaminem Studiów Podyplomowych w/w studia 

podyplomowe kończyły się napisaniem i obroną pracy końcowej oraz złożeniem egzaminu 

końcowego. Ocena ukończenia studiów podyplomowych wynikała z ocen uzyskiwanych 

przez słuchaczy w trakcie studiów, oceny pracy końcowej oraz wyników egzaminu 

końcowego.  

Studia podyplomowe prowadzone na ocenianym Wydziale Informatyki nie były 

związane z uzyskiwaniem uprawnień zawodowych. Jedynie słuchacze studiów Informatyka 

i technologie informacyjne uzyskiwali uprawnienia nauczania przedmiotów informatycznych 

w szkołach średnich.  

Jak wynika z przedłożonej Zespołowi Oceniającemu PKA dokumentacja ww. studiów 

podyplomowych, prowadzonych przez oceniany Wydział w latach 2009/2010 – 2011/2012, 



została opracowana w Instytucie Informatyki Wydziału Informatyki ZUT, zgodnie 

z przepisami obowiązującym przed wejściem w życie Ustawy z dn. 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 

(Dz. U. Nr 84, poz. 455). Ustawa ta m.in. zmodyfikowała Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), 

dostosowując ją do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji. 

Z analizy materiałów przedłożonych Zespołowi Oceniającemu PKA w trakcie wizytacji 

jednoznacznie wynika, że oceniany Wydział nie dopełnił obowiązku dostosowania programu 

studiów podyplomowych Systemy Informacji Geograficznej, przewidzianych do 

uruchomienia począwszy od roku akademickiego 2012/2013 do wymogów zmienionej ww. 

nowelizacją Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 

z późn. zm.) W szczególności, w odniesieniu w/w studiów podyplomowych Rada 

Wydziału Informatyki nie przyjęła następujących dokumentów, wymaganych znowelizowaną 

Ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym: 

- efektów kształcenia na ww. studiach podyplomowych, sposobu ich weryfikowania 

i dokumentacji (wymóg wynikający z Art. 8a Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym); 

- planu i programu studiów podyplomowych, zgodnych z wytycznymi ustalonymi przez 

Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (wymóg wynikający 

z Art. 68 pkt 1 ust. 4 Ustawy); należy podkreślić, że Senat Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego wypełnił ten wymóg ustawowy Uchwałą Nr 40 z dnia 

26 września 2011r. oraz Uchwałą Nr 61 z dnia 19 grudnia 2011 r. 

Bezpośrednią konsekwencją w/w zaniechań jest prowadzenie przez oceniany Wydział 

rekrutacji na studia podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej, w oparciu 

o dokumentację niezgodną z Ustawą z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), a także niezgodną z §1 ust. 4 Uchwały 

Nr 40 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 

września 2011 r., w sprawie wytycznych Senatu ZUT, dotyczących planów i programów 

studiów podyplomowych. 

Pomimo nieuchwalenia przez Radę ocenianego Wydziału formalnych dokumentów, 

składających się na program kształcenia na studiach podyplomowych Systemy Informacji 

Geograficznej, zgodnych  ze znowelizowaną Ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym 

w trakcie wizytacji przedłożono Zespołowi Oceniającemu PKA propozycje tych 

dokumentów, w tym: 

 efekty kształcenia na studiach podyplomowych Systemy Informacji Geograficznej, 

system ich weryfikacji i dokumentacji; 

 plan i program kształcenia, uwzględniający system punktów ECTS, zgodny 

z wymaganiami Art. 8a Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz zgodne 

z wytycznymi Senatu ZUT, określonymi w Uchwałach Nr 40 z dnia 26 września 2011r. 

oraz Uchwałą Nr 61 z dnia 19 grudnia 2011 r.; program kształcenia dla omawianych 

studiów podyplomowych jest dostępny na stronie: http://gis.wi.zut.edu.pl/. 

Z Raportu Samooceny oraz materiałów przedłożonych Zespołowi Oceniającemu PKA 

w trakcie wizytacji wynika następująca charakterystyka kadry realizującej zajęcia 

dydaktyczne na poszczególnych studiach podyplomowych, prowadzonych przez oceniany 

Wydział w latach 2009/2010 - 2011/2012: 

- Systemy Informacji Geograficznej: zajęcia prowadziło 7 nauczycieli akademickich, 

reprezentujących dyscypliny naukowe „informatyka” (4), w tym 2 samodzielnych 

http://gis.wi.zut.edu.pl/


pracowników naukowych oraz 2 ze stopniem naukowym doktora oraz „geodezja 

i kartografia” (3), w tym 2 doktorów i 1 ze stopniem zawodowym magistra inżyniera; 

- Informatyka i technologie informacyjne: zajęcia prowadziło 12 nauczycieli akademickich, 

reprezentujących dyscypliny naukowe „informatyka” (10), w tym 1 samodzielny 

pracownik naukowy, 7 ze stopniem naukowym doktora i 1 ze stopniem zawodowym 

magistra inżyniera, „filozofia” (1), ze stopniem naukowym doktora oraz „mechanizacja 

rolnictwa” (1) ze stopniem zawodowym magistra inżyniera. 

Obsada zajęć dydaktycznych, zarówno z uwagi na zgodność kwalifikacji poszczególnych 

nauczycieli akademickich z prowadzonymi przedmiotami, jak i liczbę osób prowadzących 

zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych nie budzi zastrzeżeń i stwarza możliwości 

uzyskania zakładanych celów kształcenia oraz zapewnienia właściwej jakości kształcenia. 

 3) W trakcie wizytacji Zespół Oceniający PKA spotkał się z różnymi przykładami 

zrozumienia roli i znaczenia opinii interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie 

kształtowania programów kształcenia na studiach wyższych, doktoranckich 

i podyplomowych.  

 Z analizy udziału interesariuszy wewnętrznych w procesie opracowywania koncepcji 

kształcenia na ocenianym kierunku „informatyka” wynika, że uczestniczą w nim następujące 

podmioty: 

 osoby funkcyjne (dziekan Wydziału Informatyki, prodziekani kierownicy instytutów, 

katedr i zakładów); 

 statutowe ciała kolegialne (Rada Wydziału, Senat); 

 zespoły powołane w ramach wewnętrznego systemu jakości kształcenia; 

 statutowe ciała studenckie i doktoranckie (samorząd studencki, samorząd doktorantów); 

 nauczyciele akademiccy; 

 studenci (poprzez udział ich przedstawicieli w pracach ciał kolegialnych oraz poprzez 

ankiety). 

 W trakcie wizytacji, głównie w trakcie spotkań Zespołu Oceniającego PKA ze 

studentami oraz doktorantami, widoczna była stosunkowo niska świadomość studentów 

i doktorantów w zakresie KRK i efektów kształcenia. W trakcie obu ww. spotkań jedynie 

z wypowiedzi pojedynczych osób wynikało, że brały one jakikolwiek udział w procesie 

opracowywania efektów kształcenia. Zdecydowanie wyższą świadomość prezentowali 

nauczyciele akademiccy kierunku, którzy na spotkaniu z Zespołem Oceniającym PKA 

podawali konkretne przykłady swojego wpływu na końcowy kształt efektów kształcenia na 

studiach wyższych i doktoranckich (studia podyplomowe nie zostały w r. a. 2012/2013 

uruchomione na ocenianym Wydziale Informatyki). 

 Uczelnia dostrzega możliwości, jakie stwarza dla oceny jakości realizowanego procesu 

kształcenia monitorowanie losów swoich absolwentów oraz opinii pracodawców nt. ich 

wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Uczelnia w sposób ciągły podejmuje 

działania mające na celu aktywizację studentów m.in. poprzez podkreślanie ważności ich 

głosu w procesie kształtowania polityki jakości w Uczelni. Oprócz bezpośredniego udziału 

przedstawicieli studentów we wszystkich organach kolegialnych Wydziału i Uczelni, 

podstawową formą wpływania studentów na jakość realizowanego w Uczelni procesu 

kształcenia jest system powszechnej ankietyzacji studentów. W trakcie wizytacji 

przedstawiono Zespołowi Oceniającemu PKA przykłady odsunięcia od prowadzenia zajęć 

wykładowców, których praca w opinii studentów (wyrażona w ankietach) była niewłaściwa 

lub naganna. W trakcie spotkania z Zespołem Oceniającym PKA nauczyciele akademiccy 



zwracali także uwagę na brak w wewnętrznym systemie zapewnienia jakości kształcenia 

mechanizmów nagradzania nauczycieli, uzyskujących systematycznie najwyższe oceny 

w ankietach studenckich. 

 W trakcie wizytacji Zespół Oceniający PKA spotkał się z wieloma przykładami 

zrozumienia roli i znaczenia opinii interesariuszy zewnętrznych, w tym przede wszystkich 

pracodawców, w procesie kształtowania programów kształcenia na studiach wyższych, 

doktoranckich i podyplomowych. Współpraca z działającymi na terenie Szczecina i regionu, 

liczącymi się na krajowym i światowym rynku firmami branży IT ma charakter trwały od 

kilku już lat. Obecnie Wydział posiada podpisane oficjale umowy o współpracy 

z siedemnastoma firmami, na podstawie których realizowane są praktyki i staże studentów, 

prowadzone są działania włączania przedstawicieli firm bezpośrednio do prowadzenia 

wybranych zajęć w procesie dydaktycznym, jak również podejmowane są wspólne 

przedsięwzięcia badawcze i promujące nowe technologie i kierunki rozwoju przemysłu 

informatycznego. Wśród tych firm są najważniejsze firmy informatyczne Szczecina, takie  

jak: Tieto, BLStream, Unizeto i wiele mniejszych, mniej znanych. Głównym celem 

kontaktów Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest zapewnienie studentom 

i absolwentom dobrej znajomości wymagań rynku pracy – poprzez bezpośrednie kontakty 

z przedstawicielami firm na organizowanych poza zajęciami seminariach oraz warsztatach 

i wykładach w ramach planowych zajęć. Ta forma współpracy poszerza znakomicie ofertę 

praktyk i staży umożliwiając studentom wybór odpowiadający indywidualnym 

zainteresowaniom. W roku 2010 przy Wydziale została powołana Rada ds. Kompetencji 

Absolwentów Wydziału Informatyki ZUT (w skrócie KAWI), w składzie której 

reprezentowane są 32 firmy i instytucje związane z branżą informatyczną i jej rozwojem.  

Głównym obszarem działalności Rady jest ocena kompetencji absolwentów Wydziału, 

a także formułowanie oczekiwań pracodawców względem tych absolwentów. Firmy branży 

IT przynależne do Rady czynnie uczestniczą w kreowaniu oferty edukacyjnej Wydziału, 

włączają się w proces dydaktyczny (realizacja tematycznych wykładów i ćwiczeń związanych 

zarówno z działalnością firmy jak również z treściami programowymi kształcenia), składają 

oferty praktyk programowych i staży zawodowych, współuczestniczą w organizacji 

seminariów i szkoleń oraz wspomagają studentów Wydziału w realizacji prac przejściowych 

i dyplomowych (konsultacje, definiowanie projektów realizacyjnych). Podstawowy zakres 

zadań,  jakie postawiono Radzie KAWI obejmuje: formułowanie oczekiwań pracodawców 

wobec absolwentów Wydziału Informatyki, ocenę kompetencji absolwentów, współudział 

firm w kreowaniu oferty edukacyjnej Wydziału przystosowanej do aktualnych  potrzeb rynku 

oraz czynne włączanie się w proces dydaktyczny, przygotowanie dla studentów WI oferty 

praktyk programowych i staży  zawodowych, wspieranie procesu realizacji prac 

dyplomowych, współudział w organizowaniu seminariów i szkoleń, a także wymiana 

doświadczeń i poglądów na temat kierunków rozwoju branży IT – również  w aspekcie 

prowadzenia badań naukowych. Działalność Rady związana jest zarówno z kierunkiem 

”informatyka” jak i z kierunkiem „zarządzanie i inżynieria produkcji”, który to kierunek 

zorientowany jest głównie na produkcję niematerialną, a jego absolwenci mają kompetencje 

do kierowania projektami informatycznymi. Dzięki bardzo szerokiej reprezentacji 

pracodawców w Radzie, Wydział Informatyki ZUT uzyskuje – obok oceny swoich 

absolwentów na różnych etapach wdrażania ich do pracy zawodowej – cenne informacje 

o aktualnych wymaganiach i potrzebach rynku pracy, co pozwala dostosowywać do nich 

ofertę edukacyjną i lepiej szacować zapotrzebowanie rynku na kadrę inżynierską. 

W omawianym kontekście warto wspomnieć, że w strategii rozwoju Szczecina do 

roku 2025 za sektor strategiczny uznany został Business Process Outsourcing,  ze 

szczególnym uwzględnieniem outsourcingu IT wraz z aktywną działalnością badawczo-



rozwojową. W strategii tej uznano, że warunkiem pomyślnego rozwoju tego sektora jest 

zapewnienie odpowiedniej infrastruktury biurowej. 

Dziś, w 2012 roku, znane są plany dynamicznego rozwoju Szczecińskiego Parku Naukowo-

Technologicznego zapewniającego tysiące miejsc pracy. W tym kontekście Wydział 

Informatyki, oferujący bardzo dobrze wyedukowaną kadrę jawi się jako komponent 

akademicki, niemalże strategicznie istotny dla rozwoju miasta i zmiany jego 

postindustrialnego oblicza. Wydział wydaje się także być dostrzegany i dowartościowywany 

w aspekcie społeczno-politycznym. Urząd Miasta w poprzedniej i bieżącej kadencji nie 

szczędzi wyrazów uznania dla ocenianego Wydziału. Gośćmi Wydziału bywali wielokrotnie 

Prezydent Miasta Szczecina i kilku wiceprezydentów. Ścisła jest współpraca z Wydziałem 

Informatyki Urzędu Miasta. Doskonale układa się też współpraca z organizacjami 

pracodawców (NOT, PIG), organizacjami społecznymi typu PTI, SEP i organizacjami 

otoczenia biznesu. Wzorcowe są relacje z drugim technicznym wydziałem regionu, 

funkcjonującym w obszarze IT – Wydziałem Elektroniki i Informatyki Politechniki 

Koszalińskiej.  

Istotne dla oceny jakości kształcenia oraz relacji ocenianego Wydziału z jego otoczeniem 

społeczno–gospodarczym są opinie uzyskane w trakcie rozmów Zespołu Oceniającego PKA 

z przedstawicielami tego otoczenia, w tym głównie z pracodawcami. W trakcie dyskusji, 

która miała miejsce w ramach tego spotkania, formułowane były opinie świadczące o bardzo 

dobrym przygotowaniu absolwentów Wydziału, w tym absolwentów studiów wyższych, 

studiów podyplomowych oraz absolwentów studiów doktoranckich Wydziału do pracy 

zawodowej, a także o żywych związkach pracodawców z Wydziałem i Uczelnią. Generalnie, 

oferta edukacyjna Wydziału w zakresie tych studiów jest zdaniem tej kategorii interesariuszy 

zbieżna z potrzebami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców. W trakcie tego spotkania 

formułowane były opinie, z których wynikało, że w procesie opracowywania efektów 

kształcenia dla studiów doktoranckich brali udział przedstawiciele tych pracodawców, 

których pracownicy są aktualnymi lub byłymi uczestnikami studiów doktoranckich 

prowadzonych przez oceniany Wydział. Podawane były także przykłady wpływu firm 

zewnętrznych na wyposażenie laboratoriów Wydziału. Wskazywane były przykłady 

prowadzenia wybranych zajęć dydaktycznych przez praktyków, a także przykłady konkursów 

organizowanych przez wybrane przedsiębiorstwa, np. MindFlow Multimedia sp. z o.o., 

konkursy, w tym np. Inżynier przyszłości oraz Staż drogą do sukcesu zawodowego. 

Wskazywano także przykłady firm, sukces których nierozerwalnie związany jest 

z zatrudnionymi w nich absolwentami Wydziału. 

Relacje ocenianego Wydziału Informatyki ZUT z otoczeniem społeczno–gospodarczym 

w zakresie zapewnienia zgodności oferty i programów kształcenia na studiach doktoranckich 

i podyplomowych z aktualnymi potrzebami rynku pracy należy ocenić jednoznacznie 

pozytywnie. W tym obszarze, mając na uwadze konieczność dostosowania przez Wydział 

oferty studiów podyplomowych do wymogów znowelizowanej Ustawy - Prawo 

o szkolnictwie wyższym warto rozważyć podjęcie przez Wydział pewnych dalszych działań, 

które pogłębią i poszerzą dotychczasową współpracę z przedstawicielami pracodawców, 

takich jak np.: 

- zapewnienie udziału pracodawców w procesie opracowywania efektów kształcenia dla 

oferowanych przez Wydział studiów podyplomowych (deklaracje chęci udziału 

w realizacji takich studiów formułowane były na spotkaniu Zespołu Oceniającego PKA 

z pracodawcami); 

- uszczegółowienie, sformalizowanie i rozwinięcie koncepcji udziału pracodawców 

w procesie budowania wysokiej kultury jakości kształcenia na poziomie wewnętrznego 



systemu zapewniania jakości kształcenia (np. poprzez udział pracodawców w pracach 

ciał kolegialnych realizujących zadania tego systemu); 

- opracowanie i wdrożenie systemu pozyskiwania informacji od pracodawców na temat 

sytuacji zawodowej i losów absolwentów, a w szczególności ich mocnych i słabych stron 

(ich dokładna identyfikacja pozwoli na prowadzenie skutecznych i efektywnych działań 

służących ustalaniu i ocenie efektów kształcenia, w tym także ewentualnych działań 

korekcyjnych). 

Monitorowaniem losów absolwentów, w celu badania zbieżności zakładanych efektów 

kształcenia z potrzebami rynku pracy, zajmuje się w Biuro Karier, które jest jednostką 

ogólnouczelnianą i sporządza analizę tego monitoringu dla wszystkich wydziałów Uczelni, 

a jej wyniki umieszcza na stronach internetowych Uniwersytetu. Wyniki tych analiz są 

wykorzystywane w procesie doskonalenia planów studiów i programów kształcenia.  

Biuro Karier Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego działa od początku 

istnienia Uczelni, czyli od 1 stycznia 2009 r. i udziela pomocy studentom i absolwentom 

w aktywnym wejściu na rynek pracy poprzez:  

- indywidualne rozmowy doradcze,  

- prezentacje technik poszukiwania pracy oraz standardów rekrutacji,  

- powiadamianie o możliwościach podnoszenia lub poszerzania kwalifikacji zawodowych, 

- przedstawianie perspektyw rozwoju zawodowego,  

- informowanie o dynamice zmian na lokalnym rynku pracy, możliwościach podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych poprzez kursy, szkolenia, studia podyplomowe,  

- zapoznawanie z europejskimi standardami rekrutacji,  

- prowadzenie grupowych zajęć warsztatowych dla studentów i absolwentów, 

- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami poprzez:  

- gromadzenie informacji o firmach działających w kraju,  

- pozyskiwanie atrakcyjnych ofert pracy, 

- przeprowadzanie naboru i preselekcji na zlecenie pracodawcy, 

- organizowanie prezentacji firm na Uczelni oraz corocznych targów pracy "KARIERA".  

Biuro aktywnie współpracuje z Radą ds. Kompetencji Absolwentów Wydziału 

Informatyki oraz z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości, Regionalnym Centrum 

Innowacji i Transferu Technologii oraz z Zachodniopomorskim Centrum Zaawansowanych 

Technologii uzyskując realistyczny obraz zgodności zakładanych efektów kształcenia 

z potrzebami rynku pracy. 

 

 4) Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), zarówno programy kształcenia na 

studiach doktoranckich, jak i na studiach podyplomowych powinny uwzględniać system 

ECTS. W trakcie przeprowadzonej wizytacji Zespół Oceniający PKA ustalił, że wymagania 

Ustawy w tym zakresie spełnia zarówno program kształcenia na studiach doktoranckich, jak 

program kształcenia opracowany dla nieuruchomionej w b. r. a. edycji studiów 

podyplomowych Systemy Informacji Geograficznej, przy czym zgodnie z uwagami z pkt. 3.2 

Rada Wydziału nie uchwaliła następujących dokumentów, wymaganych znowelizowaną 

Ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym: efektów kształcenia na ww. studiach 

podyplomowych, sposobu ich weryfikowania i dokumentacji (wymóg wynikający z Art. 8a 

Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym) oraz planu i programu studiów podyplomowych. 

Program kształcenia na studiach doktoranckich, prowadzonych na Wydziale Informatyki, 

obejmujący m.in. efekty kształcenia oraz plan studiów, został przyjęty uchwałą Rady 

Wydziału Informatyki nr 113/zw/2011/2012 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie 

zatwierdzenia programu studiów, efektów kształcenia i programu kształcenia dla studiów 



doktoranckich. Elementem ww. programu kształcenia jest system punktowy ECTS, założenia 

którego są zgodne z Rozporządzeniem MNiSzW z dn. 1 września 2011 r. w sprawie 

kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych. System 

obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013.  

Program kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych przez oceniany Wydział, 

przedłożony Zespołowi Oceniającemu PKA w trakcie wizytacji, zakłada uzyskanie przez ich 

uczestników 60 punktów ECTS, z czego 41 pkt. ECTS  w ramach bloku przedmiotów 

obowiązkowych o charakterze ogólnym oraz blok przedmiotów obieralnych, obejmujących 

19 pkt. ECTS.  Ww. Rozporządzenie stanowi, że łączny wymiar zajęć objętych programem 

całego toku studiów odpowiada od 45 do 60 punktów ECTS, w tym od 20 do 30 punktów 

ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, rozwijających umiejętności dydaktyczne lub 

zawodowe.  

Analiza programu studiów doktoranckich, prowadzonych na ocenianym Wydziale 

Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pozwala 

na stwierdzenie, że jego konstrukcja jest całkowicie zgodna z zapisami w Uchwale nr 2 

Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 30 

stycznia 2012 r., w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących planów i studiów 

doktoranckich. Zwraca jednak uwagę, że ww. Uchwała i program studiów doktoranckich na 

ocenianym kierunku „informatyka” nie spełnia wszystkich wymagań, wynikających 

z Rozporządzenia MNiSzW z dnia 1 września 2011 r., w sprawie kształcenia na studiach 

doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1169). 

W szczególności, zgodnie z §4 ust.1 ww. Rozporządzenia program całego toku studiów 

doktoranckich powinien obejmować od 20 do 30 punktów ECTS w ramach zajęć 

fakultatywnych, rozwijających umiejętności dydaktyczne lub zawodowe, w wymiarze co 

najmniej 15 godzin. Tymczasem, jak wynika z przedstawionej wcześnie analizy ocenianego 

programu studiów, w ramach realizacji przedmiotów obieralnych, łącznie z blokiem 

seminariów doktoranckich, doktorant może uzyskać jedynie 19 pkt. ECTS. Ponadto, zgodnie 

z § 4 ust.2 cytowanego Rozporządzenia program studiów doktoranckich powinien obejmować 

zajęcia fakultatywne, w ramach których doktorant zdobywa kwalifikacje w zakresie 

nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych, w wymiarze 

odpowiadającym od 10 do 15 punktom ECTS. W ocenianym programie studiów znajduje się 

przedmiot Dydaktyka i metodyka nauczania w szkole wyższej, ale nie ma on charakteru 

fakultatywnego i umożliwia doktorantowi uzyskanie aż 20 pkt. ECTS. 

Dla potrzeb oceny stosowanego systemu ECTS w zakresie prawidłowości określenia 

nakładu pracy i czasu niezbędnego do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia na 

studiach doktoranckich Zespół Oceniający PKA zapoznał się z sylabusami poszczególnych 

przedmiotów, ujętych w programie kształcenia dla tych studiów. Z analizy tych sylabusów 

wynikają następujące wnioski i spostrzeżenia: 

- w ocenie wymaganych nakładów czasu pracy doktoranta uwzględniono liczbę godzin 

zajęć z bezpośrednim udziałem nauczyciela (wykłady, laboratoria, seminaria, 

konsultacje) oraz liczbę godzin wymaganych do właściwego przygotowania się 

doktoranta do zajęć z nauczycielem, w tym do zaliczeń i egzaminów; 

- sposób przeliczenia liczby godzin, stanowiących przewidywany nakład czasu pracy 

doktoranta, w związku z realizacją poszczególnych modułów, oparty jest o przelicznik: 

jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od 

studenta średnio 25—30 godzin pracy, co oznacza pełną zgodność z Rozporządzeniem 

MNiSzW z dn. 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć 

zaliczonych przez studenta. 



Zgodnie z uwagami z pkt. 3.2 pomimo nieuchwalenia przez Radę ocenianego Wydziału 

formalnych dokumentów, składających się na program kształcenia na studiach 

podyplomowych Systemy Informacji Geograficznej zgodnych  ze znowelizowaną Ustawą - 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) w trakcie wizytacji 

przedłożono Zespołowi Oceniającemu PKA propozycje tych dokumentów, w tym: 

 efekty kształcenia na studiach podyplomowych Systemy Informacji Geograficznej, 

system ich weryfikacji i dokumentacji; 

 plan i program kształcenia, uwzględniający system punktów ECTS, zgodny 

z wymaganiami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, 

z późn. zm.) oraz zgodne z wytycznymi Senatu ZUT, określonymi w Uchwałach Nr 40 

z dnia 26 września 2011r. oraz Uchwałą Nr 61 z dnia 19 grudnia 2011 r. 

System punktów ECTS na studiach podyplomowych Systemy Informacji Geograficznej 

gwarantuje uczestnikom tych studiów uzyskanie 60 pkt. ECTS, w trakcie dwóch semestrów 

trwania tych studiów, co jest  zgodne z wymaganiami Art. 8a Ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). Uszczegółowiony w przedstawionych 

Zespołowi Oceniającemu PKA sylabusach poszczególnych przedmiotów sposób naliczania 

punktów ECTS, związanych z zaliczeniem tych przedmiotów nie budzi żadnych zastrzeżeń. 

Oparcie programu kształcenia na studiach doktoranckich o system ECTS stwarza duże 

możliwości indywidualizacji tego programu, w tym poprzez wymianę międzyuczelnianą 

i międzynarodową, z uwzględnieniem potrzeb i preferencji poszczególnych doktorantów. 

Sprzyja temu zapisana w Regulaminie Studiów Doktoranckich ZUT możliwość studiowania 

według indywidualnego planu i programu studiów doktoranckich, na zasadach ustalonych 

przez Radę Wydziału, przy czym indywidualny plan studiów nie może powodować 

wydłużenia okresu studiów doktoranckich (§8 ust. 2). W trakcie wizytacji nie przedstawiono 

jednak Zespołowi Oceniającemu PKA żadnych, konkretnych przykładów w tym zakresie, 

głównie z uwagi na fakt, że programem tym objęty jest dopiero pierwszy rok studiów 

doktoranckich. W trakcie omawiania tego aspektu kształcenia na studiach doktoranckich 

przedstawiciele władz Wydziału zwracali uwagę na możliwości, jakie w tym zakresie stwarza 

wymiana międzyuczelniana krajowa (np. w ramach programu MOSTECH) oraz 

międzynarodowa (np. w ramach programu LLP–Erasmus). Z dotychczasowych doświadczeń 

Wydziału w zakresie krajowej i międzynarodowej wymiany studentów i doktorantów wynika 

jednak, że ich udział w takiej wymianie jest stosunkowo niewielki: w okresie 2008/2009 – 

2011/2012 w ramach  programu LLP–Erasmus wyjechało łącznie tylko 32 studentów, a tylko 

2 studentów zagranicznych odbyło część swoich studiów w ZUT. W wymianie 

międzynarodowej praktycznie nie uczestniczą doktoranci. Oznacza to dla władz Wydziału 

konieczność zintensyfikowania wysiłków na rzecz stworzenia doktorantom warunków do 

odbywania części ich studiów doktoranckich w innych uczelniach, w tym zagranicznych 

i popularyzacji takich wyjazdów. 

 5) System oceny stopnia osiągnięcia zakładanych celów i efektów kształcenia na studiach 

doktoranckich i podyplomowych opiera się na systemie oceniania i ocen zdefiniowanych 

w Regulaminie Studiów Doktoranckich oraz Regulaminie Studiów Podyplomowych. 

Regulamin Studiów Doktoranckich, wprowadzony  w życie Uchwałą Nr 1 Senatu ZUT z dnia 

30 stycznia 2012 r. stanowi m.in., że: 

- przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się klasyczną skalę ocen od 2.0 do 5.0 (§9 ust. 1); 

- zajęcia mogą się kończyć wpisem „zal.” (zaliczone) lub „nzal.” (niezaliczone), jeżeli 

program studiów to przewiduje; wpisem „zal” i „nzal” kończą się zajęcia, którym nie 

przyporządkowuje się punktów ECTS (§9 ust. 2); 



- ocenie podlegają wszystkie efekty kształcenia zdefiniowane w programie kształcenia dla 

danego modułu/przedmiotu w ramach studiów doktoranckich; za moduł/przedmiot 

doktorantowi przyznaje się punkty ECTS wtedy, gdy opanuje co najmniej w stopniu 

dostatecznym, wszystkie założone efekty kształcenia; liczba punktów ECTS nie zależy 

od oceny, jaką doktorant uzyskał w wyniku przeprowadzonego zaliczenia lub złożonego 

egzaminu (§9 ust. 3); 

- okresem rozliczeniowym dla doktoranta jest rok akademicki (§9 ust. 4); 

- zaliczenie roku następuje po uzyskaniu pozytywnych ocen (zaliczeń i egzaminów) 

z modułów/przedmiotów ujętych w programie studiów doktoranckich, zadowalającej 

realizacji programu badawczego i po zrealizowaniu praktyki zawodowej w formie 

prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu (§9 ust. 5). 

Regulamin Studiów Doktoranckich w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym 

w Szczecinie jest dostępny na stronie:  

http://www.zut.edu.pl/pion-prorektora-ds-ksztalcenia/sekcje-dzialu-ksztalcenia/studia-

doktoranckie/rekrutacja.html. 

 

Szczegółowe warunki i wymagania w zakresie zaliczania poszczególnych modułów 

studiów doktoranckich określone są w sylabusach tych modułów (przedmiotów). 

W szczególności, każdy sylabus określa rygory wymagane dla zaliczenia przedmiotu oraz 

podzbiory efektów kształcenia, konieczne dla uzyskania poszczególnych ocen zaliczających 

poszczególne przedmioty.  

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich oraz sylabusy poszczególnych modułów 

(przedmiotów) zostały udostępnione doktorantom na stronie www Wydziału Informatyki pod 

adresem http://www.wi.zut.edu.pl/efekty-ksztalcenia-studia-doktoranckie. 

W ocenie wiarygodności i przejrzystości systemu oceny stopnia osiągnięcia zakładanych 

celów i efektów kształcenia, stosowanego w ramach studiów doktoranckich prowadzonych na 

ocenianym Wydziale Informatyki zwraca uwagę brak możliwości oceny poziomu kształcenia 

na tych studiach za pośrednictwem systemu ankiet doktoranckich. Jest to niewątpliwy 

mankament wdrażanego Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 

 Doktoranci ze względu na podejmowaną pracę zarobkowa nie dopuszczają możliwości 

wyjazdu na 15 tygodniowe staże czy wymiany doktoranckie które oferuje wydział, głównie ze 

względów finansowych. Przez ostatnie 5 lat żaden doktorant nie skorzystał z oferty Wydziału 

w tym zakresie. Wydział realizuje międzynarodowe projekty badawcze, w ramach których 

doktoranci są zapraszani do zespołów naukowych realizujących poszczególne zadania. 

Na podstawie spotkania z doktorantami nie stwierdzono działań służących internacjonalizacji 

procesu kształcenia i ich wpływu na określenie, modyfikację i osiąganie efektów kształcenia 

oraz realizację procesu kształcenia. Doktoranci wykorzystują i rozwijają tylko takie 

umiejętności np. lingwistyczne, które stanowią wartość dodatnia do ich dorobku 

zawodowego. Niemniej Wydział stwarza możliwości m.in. poprzez dofinansowanie 

uczestnictwa w konferencjach zagranicznych, dofinansowywanie inicjatyw najaktywniejszych 

naukowo doktoratów w formie stypendiów wyjazdowych.   

 Nie stwierdzono ścisłej współpracy międzynarodowej z ośrodkami akademickimi, 

która ma znaczący wpływ na prowadzone kształcenie na studiach III stopnia. W odniesieniu 

do współpracy krajowej przekładającej się na prowadzone kształcenie na studiach III stopnia 

można mówić o potencjale w odniesieniu kształcenia na studiach III stopnia na potrzeby m.in. 

http://www.zut.edu.pl/pion-prorektora-ds-ksztalcenia/sekcje-dzialu-ksztalcenia/studia-doktoranckie/rekrutacja.html.
http://www.zut.edu.pl/pion-prorektora-ds-ksztalcenia/sekcje-dzialu-ksztalcenia/studia-doktoranckie/rekrutacja.html.
http://www.wi.zut.edu.pl/efekty-ksztalcenia-studia-doktoranckie


przemysłu o ile rozwinie się współpraca z powołaną w 2010 roku Radą ds. Kompetencji 

Absolwentów Wydziału Informatyki. 

  System oceny stopnia osiągnięcia zakładanych dla poszczególnych studiów 

podyplomowych celów i efektów kształcenia, realizowanych na ocenianym Wydziale 

w latach 2009/201 – 2011/2012, był zgodny z Regulaminem Studiów Podyplomowych 

w ZUT wprowadzonym Uchwałą Nr 26 Senatu ZUT z dnia 23 lutego 2009 r., obowiązującym 

w okresie od dn. 1 października 2009 r. do dn. 30 września 2011 r. oraz wprowadzony 

Uchwałą nr 39 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 26 września 2011r., obowiązującym od dn. 1 

października 2011 r.). Zgodnie z aktualnym Regulaminem Studiów Podyplomowych: 

 Kierownik studiów podyplomowych jest bezpośrednim przełożonym słuchaczy 

i podejmuje wszystkie decyzje dotyczące toku studiów. Od decyzji kierownika studiów 

przysługuje odwołanie do dziekana w terminie 14 od daty otrzymania decyzji  (§2 

ust.2). 

 Szczegółowy rozkład zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości 

przed rozpoczęciem semestru (§2 ust.9). 

 Informacje dotyczące toku i organizacji studiów podyplomowych, zasad zaliczania 

przedmiotów oraz form zakończenia studiów podawane są do wiadomości słuchaczy na 

zajęciach rozpoczynających edycję studiów (§2 ust.10). 

 Do postępowania końcowego tj. egzaminu końcowego, pracy końcowej lub innej formy 

zakończenia studiów, może być dopuszczony słuchacz, który uzyskał wszystkie 

określone programem studiów zaliczenia i zdał wszystkie egzaminy oraz uiścił 

wymagane opłaty, związane z tokiem studiów (§2 ust.11). 

 Słuchacz otrzymuje indeks słuchacza studiów podyplomowych oraz kartę osiągnięć 

słuchacza (§4 ust.3). 

 Wykłady kończą się egzaminem lub zaliczeniem. Zaliczeniu podlegają wszystkie 

przedmioty objęte programem studiów (§4 ust.4). 

 Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej z egzaminu lub zaliczenia jest opanowanie 

w stopniu co najmniej dostatecznym wszystkich, określonych w programie studiów 

podyplomowych efektów kształcenia (§4 ust.5). 

 Słuchaczowi przysługuje prawo wglądu do sprawdzonej pracy i ocenionej pracy, 

projektu lub pisemnej pracy zaliczającej albo egzaminacyjnej (§4 ust.6). 

 W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej słuchacz ma prawo do 

dwóch egzaminów poprawkowych (§4 ust.8). 

 W uzasadnionych przypadkach, na wniosek słuchacza złożony na piśmie w terminie do 

3 dni od daty egzaminu (zaliczenia), dziekan Wydziału może zarządzić 

przeprowadzenie egzaminu (zaliczenia) komisyjnego (§4 ust.9). 

 Na egzaminach i zaliczeniach stosuje się skalę ocen od 2.0 do 5.0. W przypadkach 

zaliczeń stosuje się także wpis „zal” lub „nzal”, jeżeli jest to określone w planie 

studiów. Przypisaną liczbę punktów ECTS danemu przedmiotowi słuchacz uzyskuje 

z chwilą zaliczenia tych przedmiotów (§4 ust.12). 

 Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie wszystkich zaliczeń obowiązujących 

w semestrze oraz uzyskanie pozytywnych ocen na egzaminach przewidzianych w planie 

zajęć danego semestru (§4 ust.14 pkt a, b). 

 Postępowanie końcowe przeprowadza komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 

trzyosobowym, powołana przez dziekana. Przewodniczącym komisji jest kierownik 

studiów podyplomowych lub nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym co 

najmniej doktora (§4 ust.25). 



 Złożenie pracy końcowej powinno nastąpić najpóźniej w terminie 6 miesięcy od daty 

zakończenia zajęć (§4 ust.26). 

 Zadaniem komisji egzaminacyjnej jest przeprowadzenie egzaminu końcowego lub 

dokonanie oceny pracy końcowej lub innej oceny zakończenia studiów, ustalonej 

w programie studiów. Komisja ustala ocenę końcową ze studiów na podstawie średnich 

ocen uzyskanych przez słuchacza w toku studiów, oceny uzyskanej z egzaminu lub 

pracy końcowej lub innej formy zakończenia, ustalonej w programie studiów 

w proporcjach: ½ średniej ocen wszystkich zaliczeń i egzaminów oraz ½ oceny z pracy 

końcowej lub ½ z egzaminu końcowego (§4 ust.27). 

Regulamin Studiów Podyplomowych w ZUT jest dostępny na stronie: 

http://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/ dzkszt/2011/regstud11.pdf. 

Program kształcenia na studiach podyplomowych Systemy Informacji Geograficznej 

przygotowanych do uruchomienia w roku akademickim 2012/2013, w tym warunki 

ukończenia studiów oraz zasady zaliczania poszczególnych przedmiotów, są udostępnione na 

stronie http://gis.wi.zut.edu.pl/. Zgodnie z wcześniejszymi uwagami dokumentacja tych 

studiów nie została formalnie przyjęta uchwałą Rady ocenianego Wydziału Informatyki. 

Ocena końcowa 3 kryterium ogólnego:
 
 znacząco  

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

 1)  Kształcenie na studiach doktoranckich prowadzonych na Wydziale Informatyki 

odbywa się w oparciu o program kształcenia, obejmujący m.in. efekty kształcenia oraz plan 

studiów. Dokumenty te zostały przyjęte uchwałą Rady Wydziału Informatyki nr 

113/zw/2011/2012 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów, 

efektów kształcenia i programu kształcenia dla studiów doktoranckich. Program kształcenia 

na studiach III stopnia nie budzi zastrzeżeń.  

 2) Z analizy Raportu Samooceny oraz materiałów przedłożonych Zespołowi 

Oceniającemu PKA w trakcie wizytacji jednoznacznie wynika, że oceniany Wydział nie 

dopełnił obowiązku dostosowania programu studiów podyplomowych Systemy Informacji 

Geograficznej, przewidzianych do uruchomienia począwszy od roku akademickiego 

2012/2013 do wymogów Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, 

poz. 1365 z późn. zm.). W szczególności, w odniesieniu ww. studiów podyplomowych Rada 

Wydziału Informatyki nie przyjęła następujących dokumentów, wymaganych znowelizowaną 

ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym: efektów kształcenia na ww. studiach 

podyplomowych, sposobu ich weryfikowania i dokumentacji (wymóg wynikający z Art. 8a 

Ustawy); planu i programu studiów podyplomowych, zgodnych z wytycznymi ustalonymi 

przez Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (wymóg wynikający 

z Art. 68 pkt 1 ust. 4 Ustawy). Należy podkreślić, że Senat Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego wypełnił ten wymóg ustawowy Uchwałą Nr 40 z dnia 26 

września 2011r. oraz Uchwałą Nr 61 z dnia 19 grudnia 2011 r. Dokumentacja studiów 

podyplomowych prowadzonych do roku akademickiego 2011/2012 nie budzi zastrzeżeń. 

 3) Relacje ocenianego Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersyteu 

Technologicznego w Szczecinie z otoczeniem społeczno–gospodarczym Uczelni, w zakresie 

zapewnienia zgodności oferty i programów kształcenia na studiach doktoranckich 

i podyplomowych z aktualnymi potrzebami rynku pracy należy ocenić jednoznacznie 

pozytywnie. W trakcie wizytacji Zespół Oceniający PKA spotkał się z wieloma przykładami 

zrozumienia roli i znaczenia opinii interesariuszy zewnętrznych, w tym przede wszystkich 

pracodawców, w procesie kształtowania programów kształcenia na studiach wyższych, 

doktoranckich i podyplomowych. Zwraca uwagę znacząca, pozytywna rola w kreowaniu 

http://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/%20dzkszt/2011/regstud11.pdf
http://gis.wi.zut.edu.pl/


opinii pracodawców Rady ds. Kompetencji Absolwentów. Zgodnie z opiniami wyrażonymi 

przez pracodawców na spotkaniu z Zespołem Oceniającym PKA oferta edukacyjna Wydziału 

w zakresie prowadzonych studiów jest zbieżna z potrzebami rynku pracy i oczekiwaniami 

pracodawców. Jednostka uwzględniła również wpływ części interesariuszy wewnętrznych.  

Zwraca jednak uwagę stosunkowo niska świadomość studentów i doktorantów w zakresie 

KRK i efektów kształcenia. W trakcie spotkań tych grup interesariuszy wewnętrznych 

z Zespołem Oceniającym PKA jedynie z wypowiedzi pojedynczych osób wynikało, że brały 

one jakikolwiek udział w procesie opracowywania efektów kształcenia. 

 

 4) Zgodnie z Ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 

1365 z późn. zm.), zarówno programy kształcenia na studiach doktoranckich, jak i na studiach 

podyplomowych powinny uwzględniać system ECTS. Formalne wymagania Ustawy w tym 

zakresie spełnia jedynie program kształcenia na studiach doktoranckich, dla potrzeb realizacji 

których opracowany został system punktowy ECTS, o założeniach zgodnych 

z Rozporządzeniem MNiSzW z dn. 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach 

doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 

z późn. zm.). Dla przewidzianych do uruchomienia począwszy od roku akademickiego 

2012/2013 studiów podyplomowych Systemy Informacji Geograficznej Rada Wydziału 

Informatyki nie spełniła wymogów Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2011 

r. Nr 196, poz. 1169). Z dotychczasowych doświadczeń Wydziału w zakresie krajowej 

i międzynarodowej wymiany studentów i doktorantów wynika, że ich udział w takiej 

wymianie jest stosunkowo niewielki: w okresie 2008/2009 – 2011/2012 w ramach  programu 

LLP–Erasmus wyjechało łącznie tylko 32 studentów, a tylko 2 studentów zagranicznych 

odbyło część swoich studiów w ZUT. W wymianie międzynarodowej praktycznie nie 

uczestniczą doktoranci. 

 5) System oceny stopnia osiągnięcia zakładanych celów i efektów kształcenia, stosowany 

w ramach studiów doktoranckich prowadzonych na ocenianym Wydziale Informatyki 

w zakresie jego wiarygodności i przejrzystości nie budzi zastrzeżeń.  

 Wydział stwarza doktorantom możliwości udziału w projektach międzynarodowych. Na 

Wydziale Informatyki są również stwarzane możliwości działań służących internacjonalizacji 

procesu kształcenia w ramach studiów doktoranckich nie są one jednak w pełni 

wykorzystywane. Nie stwierdzono współpracy międzynarodowej oraz krajowej na studiach 

III stopnia w odniesieniu do prowadzonego kształcenia na tym rodzaju studiów.System oceny 

stopnia osiągnięcia zakładanych celów i efektów kształcenia na studiach podyplomowych 

także jest merytorycznie poprawny, ale wymaga dostosowania do wymogów Art. 8a 

znowelizowanej Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 

z późn. zm.). 

  

   

4. Zasoby kadrowe, materialne i finansowe posiadane przez jednostkę dla realizacji 

zakładanych celów strategicznych i osiągnięcia efektów kształcenia   

 

 

 1) Średnia liczba studentów przypadających na jednego pracownika naukowo - 

dydaktycznego Wydziału wynosi 18 (w roku akad. 2011/2012). W roku 2011 stopień 

profesorski uzyskało trzech pracowników Wydziału. Jednak mimo tego ich liczba uległa 

zmniejszeniu (w roku 2012 łącznie jest ich dziewięciu) głównie ze względu na dwa czynniki: 

przejście na emeryturę oraz odejście osób zatrudnionych na drugim etacie (należy podkreślić 



fakt preferowania przez Władze Uczelni zatrudnienia pracowników naukowo-dydaktycznych 

na jednym etacie).  

 W ostatnich 5 latach ukończonych zostało 5 przewodów habilitacyjnych. Liczba 

doktorów habilitowanych utrzymuje się na niezmienionym poziomie (w roku 2012 łącznie 

jest ich ośmiu). Od dwóch liczba doktorów maleje, obecnie jest ich na Wydziale 

siedemdziesięciu.  

 Wydział promuje i wspiera pracowników o najwyższych osiągnięciach i dorobku 

naukowym. Powołano komisje ds. ewaluacji pracowników wydziału, której zadaniem jest 

cokwartalny przegląd i ocena jakości ich dorobku. Najlepsi (około 25% ogółu) jest pod 

szczególną troską władz Wydziału i uzyskuje wsparcie w pozyskiwaniu grantów, 

prowadzeniu badań i tworzeniu publikacji. 

 W ramach systemu zarządzania jakością kadry naukowo-dydaktycznej, nauczyciele 

podlegają okresowej weryfikacji polegającej głównie na ocenie jakości realizowanej przez 

nich  dydaktyki oraz kontroli prowadzonych zajęć. W tym procesie wykorzystywane są 

głównie ankiety studencie oraz hospitacje wybranych losowo zajęć. Wydziałowy 

Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji wraz z Zespołem ds. Ankietyzacji corocznie ustala 

plan (w tym terminy) ankietyzacji zajęć. Studenckie ankiety oceny nauczycieli są anonimowe, 

ich wyniki opracowuje i analizuje  Sekcja ds. Jakości i Standardów Kształcenia w Dziale 

Kształcenia podległym Prorektorowi ds. Kształcenia. Sprawozdanie z ankietyzacji jest 

corocznie omawiane na posiedzeniu Rady Wydziału  i publikowane na stronach WWW 

Wydziału. Dodatkowo Wydział prowadzi własne, anonimowe ankiety studenckie w ramach, 

których studenci wybierają trzech najlepszych i trzech najgorszych dydaktyków. Dziekan w 

porozumieniu z Pełnomocnikiem ds. Jakości Kształcenia ustala corocznie plan hospitacji. 

Skład komisji jest ściśle określony a wynik jej pracy kończy się protokołem zgodnie z 

Zarządzeniem nr 70 Rektora ZUT z dnia 30 sierpnia 2010 r. Na podstawie zebranych danych 

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich dokonuje okresowej oceny 

pracowników dydaktycznych. 

 Struktura kwalifikacji kadry prowadzącej zajęcia na ocenianym Wydziale pokazuje, iż 

liczba pracowników posiadających wykształcenie lub stopnie naukowe związane ściśle z 

prowadzonymi kierunkami studiów jest wystarczająca. Dodatkowo kadrę tę uzupełniają 

pracownicy mający wykształcenie lub stopnie naukowe z dyscyplin pokrewnych.  

 Należy podkreślić szerokie spektrum tematyki badawczej związanej prowadzonymi 

kierunkami studiów. Tematyka ta znajduje odzwierciedlenie w publikacjach krajowych i 

zagranicznych oraz w monografiach. Są to również artykuły z listy tzw. filadelfijskiej. 

 Podsumowując dorobek naukowy i zawodowy pracowników, pozwala na zaliczenie ich 

do kadry reprezentującej prowadzone kierunki studiów dzięki czemu istnieje możliwość 

realizacji wyznaczonych efektów kształcenia. 

 

 2) Zdawkowa informacja dotycząca bazy dydaktycznej, zawarta w Raporcie Samooceny, 

została uzupełniona przez władze akredytowanego Wydziału w pierwszym dniu wizytacji. 

 Uczelnia dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi w nowoczesny sprzęt i 

oprogramowanie laboratoriami dydaktycznymi. 

Poniżej wymieniono wszystkie istotne laboratoria i pracownie: 

Laboratoria dydaktyczne uniwersalne 

Laboratorium Multimediów 

Laboratorium dydaktyczne Systemów Inteligentnego Monitoringu 

Laboratorium badawczo-rozwojowe Certyfikacji 



Laboratorium  dydaktyczne Inżynierii Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych 

Laboratorium Systemów Obliczeniowych Wielkiej Mocy 

Laboratorium Technik Mobilnych 

Laboratorium Systemów Technicznych 

Laboratorium Informatyki Medycznej 

Laboratorium Internetowych Systemów Inżynierii Finansowej 

Laboratorium dydaktyczne Katedry Inżynierii Zarządzania 

Laboratorium dydaktyczno-badawcze Zespołu Ochrony Informacji 

Laboratorium dydaktyczno-badawcze telekomunikacji 

Laboratorium dydaktyczno-badawcze Zakładu Sztucznej Inteligencji 

Laboratorium badawczo-rozwojowe symulacji procesów produkcyjnych 

Laboratorium dydaktyczne poligrafii 

Laboratorium Pomiarowe 

Laboratorium miernictwa cieplnego 

Laboratoria zaawansowanych technik komputerowych CAD/CAM/CAE 

Laboratorium technik wytwarzania 

Pracownia podstaw informatyki  

Laboratorium wytrzymałości materiałów 

Laboratorium sterowania w systemach wytwarzania 

 Komisja Akredytacyjna uznała infrastrukturą dydaktyczną za dostosowaną do specyfiki 

oferowanych studiów, dzięki czemu Wydział może osiągnąć zakładane efekty kształcenia. 

Władze Wydziału wykazują dużą aktywność na polu zdobywania środków inwestycyjnych 

dla potrzeb rozwoju infrastruktury naukowej i dydaktycznej. Przykładem tego jest projekt i 

częściowe wdrożenie Wydziałowej Sieci Komputerowej. Niestety ten kosztowny projekt 

(finansowany z pieniędzy UE) nie został uruchomiony w pełni ze względu na, jak informują 

władze Wydziału, brak klimatyzacji, której finansowanie nie może być zrealizowane przez 

Uczelnię. Sytuacja ta jest nie do przyjęcia przez członków Komisji Akredytacyjnej i wymaga 

szybkiej interwencji na szczeblu ministerialnym. Interwencja ta powinna być zainicjowana 

przez władze Uczelni na szczeblu rektorskim. 

 W ramach współpracy z ośrodkiem badawczym IHP GmbH, Frankfurt (Oder), studenci 

współuczestniczą w realizacji tematów badawczych realizowanych przez tę firmę.  Podczas 

realizacji tych prac studenci przebywają kilka miesięcy w siedzibie IHP, po czym kontynuują 

prace po powrocie na Wydział, zazwyczaj w ramach prac magisterskich. Dzięki tej 

współpracy studenci mają unikatową szansę zapoznania się z funkcjonowaniem 

nowoczesnego ośrodka badawczo-produkcyjnego i włączenia się w badania prowadzone we 

współpracy z najważniejszymi firmami przemysłowymi branży IC i EDA w Europie. 

 W ramach uczestnictwa w programie akademickim firmy Esterel Technologies S.A. 

studenci mają dostęp do nowoczesnego oprogramowania przemysłowego SCADE Suite. 

Treści te przekazywane są podczas przedmiotu Programowanie systemów reaktywnych.  

Dzięki tej współpracy studenci mają możliwość zapoznania się z metodologią wytwarzania 

układów krytycznych pod względem niezawodności, a także, jako jedyni w Polsce, mogą 

pracować na nowoczesnym oprogramowaniu firmy Esterel, wykorzystywanym przez 

najważniejsze firmy światowe z branży lotniczej, samochodowej i telekomunikacyjnej.  

 W ramach uczestnictwa w programie akademickim EUROPRACTICE Software Service 

studenci mają dostęp do nowoczesnego oprogramowania firmy Synopsys. Treści 

przekazywane są podczas przedmiotów multimedialne systemy sprzętowo-programowe oraz 

synteza na poziomie systemu. Dzięki współpracy studenci mają możliwość zapoznania się z 

narzędziami do symulacji i syntezy sprzętowej, a także możliwości korzystania z biblioteki 



komponentów zawierających realizacje najpopularniejszych standardów z zakresu 

multimediów i systemów transmisyjnych.  

 W ramach współpracy z ośrodkiem naukowo-badawczym Max-Planck’a w Saarbrücken 

w latach 2007-08 przeprowadzone zostały dyskusje nad istniejącymi metodami 

dydaktycznymi oraz możliwymi zmianami dedykowanymi lepszym przygotowaniem 

absolwentów do pracy w przemyśle związanym z grafiką komputerową ogólnie a w 

szczególności technologią HDR oraz przemysłem gier komputerowych. W 2011-12 w ramach 

współpracy nad projektami badawczymi jeden z doktorantów Wydziału odbywał staż w tym 

ośrodku. Uzyskane wyniki przyczyniły się do zakończenia rozprawy doktorskiej a zdobyta 

wiedza przekazywana została studentom w ramach przedmiotów: grafika komputerowa i 

wizualizacja, fotografia HDR oraz programowanie gier komputerowych. 

 System biblioteczno-informacyjny Uczelni składa się z 10 bibliotek wydziałowych i 5 

specjalistycznych i realizuje wobec Uczelni funkcje dydaktyczne, naukowe i usługowe. Pełni 

też funkcję centralnej biblioteki technicznej środowiska akademickiego Szczecina i regionu 

szczecińskiego. Biblioteka pracuje w zintegrowanym systemie bibliotecznym ALEPH, dzięki 

któremu wiele usług oferowanych jest drogą elektroniczną (on-line poprzez Internet). 

Księgozbiór biblioteczny obejmuje: 

- książki: 

o 8260 woluminów (w tym 116 rozpraw doktorskich obronionych na Wydziale 

Informatyki, w wersji papierowej i elektronicznej – część prac udostępniona 

on-line za zgodą autorów w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej) 

- czasopisma:  

o ok. 1200  woluminów 

o ogółem dostępne (prenumerata bieżąca oraz archiwalia): 

 77 tytuły zagraniczne w wersji drukowanej, głównie wydawnictw 

ACM i  IEEE;  

 34 tytuły polskie w wersji drukowanej 

o na bieżąco dostęp do ponad 3000 tytułów zagranicznych  poprzez 

licencjonowane bazy elektroniczne 

- płyty CD-ROM oraz DVD w ilości ponad 2,5 tys. 

- trzy  bazy elektroniczne 

Biblioteka Wydziału Informatyki zgromadziła zbiory z zakresu szeroko pojętej informatyki 

(m.in. zastosowania informatyki, grafika, multimedia, biometryka, przetwarzanie obrazów, 

bioinformatyka, poligrafia komputerowa, prawo komputerowe), matematyki i fizyki, 

automatyki i robotyki, ekonomii i zarządzania, finansów i bankowości oraz z psychologii, 

socjologii, filozofii. 

Biblioteka Wydziału Informatyki czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach: 

 Pn. – Czw.  9.00 - 17.00 

 Piątek         9.00 - 15.00 

 Sobota       10.00 - 14.00 

 Komisja Akredytacyjna ocenia pozytywnie prace zespołu bibliotecznego. Księgozbiór 

obejmuje w pełni wachlarz wszystkich, niezbędnych do osiągnięcia zakładanych  efektów 

kształcenia, woluminów  związanych prowadzonymi przez Wydział kierunkami.  

 3) Polityka finansowa Wydziału ukierunkowana jest jednoznacznie na realizacje 

głównego celu strategicznego Wydziału, jakim jest podniesienie poziomu naukowego 

jednostki. Podstawowe źródła finansowania Wydziału stanowią:  
 dotacja dydaktyczna dzielona w ZUT odrębnym algorytmem zatwierdzonym przez 

Senat Uczelni;   



 przychody z działalności dydaktycznej spoza dotacji centralnej;  

 środki na rozwój działalności naukowej przeznaczone na utrzymanie potencjału 
badawczego;   

 środki na rozwój działalności naukowej przeznaczone dla młodych naukowców do 35 
roku życia; 

 przychody uzyskiwane ze sprzedaży usług badawczych, narzuty z udziału w grantach i 
podobne z aktywności własnej. 

Plan rzeczowo-finansowy jest tworzony w oparciu o cząstkowe plany kosztów wg rodzajów z 

uwzględnieniem poziomu kosztów z lat poprzednich. Uwzględnia on bieżące 

zapotrzebowanie na sprzęt, materiały i usługi oraz zapotrzebowanie składane przez katedry. 

Planuje się również przychody poza dotacyjne - w tym główne - z odpłatnej działalności 

dydaktycznej.   

 Planowanie głównych kosztów osobowych (poza wynagrodzeniami stałymi 

planowanymi centralnie) opiera się na planie awansów naukowych kadry (i związaną z tym 

zmianą wynagrodzeń), wzroście lub spadku obciążenia dydaktycznego i związaną z tym 

potrzebą korekt w zatrudnieniu i kosztach zajęć dydaktycznych. Roczny plan rzeczowo-

finansowy jest zatwierdzany przez Radę Wydziału. Środki przeznaczane na rozwój naukowy i 

wzrost potencjału naukowego Wydziału są przyznawane katedrom co roku wg przyjętego 

przez Wydział algorytmu (40% wg jakości kadry i 60% wg dorobku publikacyjnego 

mierzonego wg własnego wydziałowego konkursu - Dean Cup). Środki finansowe 

przeznaczone na rozwój kadry naukowej do 35 roku życia dysponowane są zgodnie z 

powołaną przez Radę Wydziału Komisją. 

 Władze Wydziału wykazują dużą aktywność na polu zdobywania środków 

inwestycyjnych dla potrzeb rozwoju infrastruktury naukowej i dydaktycznej. Przykładem tego 

jest projekt i częściowe wdrożenie Wydziałowej Sieci Komputerowej. 

 W poprzedniej i bieżącej kadencji władz Wydziału poważnym ograniczeniem 

zasobów finansowych Wydziału była konieczność zapłacenia podatku VAT w wysokości ok. 

1,7 mln PLN od inwestycji pozyskanych i realizowanych przez Wydział w ramach projektu 

POIŚ 13.1 na kwotę ok. 14 mln PLN. Wysiłek ten spowodował znaczne ograniczenie w 

prowadzeniu aktywnej polityki inwestycyjnej, ale też doprowadził do zdyscyplinowanego 

zamykania kolejnych bieżących rocznych budżetów bez sald ujemnych (przez ostatnich 8 lat). 

Okres spłaty wspomnianego zobowiązania kończy się w 2013 roku. 

 Polityka finansowa Wydziału jest pozytywnie oceniana zarówno przez pracowników 

naukowych, jak i kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału. Podkreślają oni czytelne 

zasady podziału środków finansowych oraz wykazują pełne zrozumienie dla przejściowo 

trudnej sytuacji Wydziału. 

 

 

Ocena końcowa 4 kryterium ogólnego  w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

 

 1) Dorobek naukowy i zawodowy pracowników jest właściwy dla potrzeb 

wynikających z prowadzonej działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Wydział 

ocenia i wspiera najlepszych pracowników w rozwoju ich kwalifikacji naukowych i 

dydaktycznych. 

 2) Zdobywane przez Władze Wydziału środki finansowe są przeznaczane na 

urządzanie laboratoriów dydaktycznych i bazy naukowej na bardzo wysokim poziomie. 

 3) Restrykcyjna i przejrzysta polityka finansowa Wydziału zapewnia stabilność jego 

rozwoju, zgodną z celami strategicznymi. 



  

 

 

5. Badania naukowe prowadzone przez jednostkę   

 
 

Tematyka badań naukowych prowadzonych przez doktorantów a także część pracowników 

naukowo-dydaktycznych obejmuje: 

 W zakresie technik programowania: ochrona oprogramowania i danych, 

zrównoleglenie oprogramowania sekwencyjnego, podpisy elektroniczne, elektroniczne 

karty identyfikacyjne, kryptografia, steganografia, infrastruktura klucza publicznego, 

kompilatory, bezpieczeństwo systemów informatycznych i inne. 

 W zakresie grafiki komputerowej i systemów multimedialnych: analiza sygnału 

mowy, bezstratna kompresja obrazów, cyfrowe techniki audio i video, indeksowanie 

treści multimedialnych, informatyka medyczna, inżynieria przekazów 

multimedialnych, kodowanie treści multimedialnych, procesory graficzne GPU, 

rozpoznawanie treści multimedialnych, rozpoznawanie wzorców ze szczególnym 

uwzględnieniem wzorców na rynkach finansowych, synteza obrazów o wysokim 

stopniu realizmu, systemy biometryczne i diagnostyka medyczna, technologia 

biometryczna i inne. 

 W zakresie sztucznej inteligencji i metod matematycznych: agregacja ocen 

eksperckich, sterowanie cyfrowe z wykorzystaniem metod SI, ekstrakcja wiedzy z baz 

danych, estymacja prawdopodobieństwa z danych, regularne i nieregularne systemy 

rozmyte, lingwistyczne bazy danych, e-licytacja eksperckich kryteriów wielo-

atrybutowych, systemy eksperckie, teoria luk informacyjnych, modelowanie 

niepewności i obliczenia z udziałem danych niepewnych, teoria zbiorów 

przybliżonych i jej aplikacje, teoria zbiorów rozmytych i jej zastosowania, metody 

modelowania i symulacji cyfrowej, arytmetyka probabilistyczna, wielowymiarowa 

arytmetyka interwałowa, obliczenia granularne, matematyczne modele systemów 

dynamicznych, metody numeryczne, metody optymalizacji. 

 W zakresie systemów informatycznych: bazy zastosowania ogólnego, budowa 

systemów e-learningowych, hurtownie danych, inżynieria systemów informacyjnych, 

zdalne nauczanie, poligrafia komputerowa, projektowanie systemów transakcyjnych, 

SQL, baz danych i hurtowni danych, rozproszone systemy wydawnicze, sterowanie 

procesami produkcyjnymi, systemy obsługi wydawnictw, zarządzanie produkcją 

niematerialną i inne. 

 W zakresie architektury komputerów i teleinformatyki: bezprzewodowe sieci 

komputerowe, bezprzewodowe systemy transmisyjne, cyfrowe przetwarzanie 

sygnałów, inteligentne systemy monitoringu wizyjnego, przewodowe systemy 

transmisyjne, systemy informacji przestrzennej, systemy inteligencji rozproszonej, 

systemy kontroli ruchu drogowego, systemy radarowe, systemy rekonfigurowalne 

wielkiej mocy obliczeniowej, systemy sprzętowo-programowe, systemy wideo-

obserwacji ludzi i inne.    

 W zakresie zastosowań informatyki w zarządzaniu i ekonomii: metody prognozowania 

stanów przedsiębiorstwa, inżynieria finansowa, modele zaufania i zarządzania 

zaufaniem, modelowanie procesów pracy, systemy wspomagania decyzji 

gospodarczych, systemy zarządzania strategicznego, wspomaganie podejmowania 

decyzji, badanie ryzyka przedsięwzięć i inne. 



Szczegółowe tematy wszystkich rozpraw doktorskich obronionych dotychczas  na Wydziale 

dostępne są na wydziałowej stronie internetowej. 

Należy podkreślić dużą aktywność kadry wydziału w inicjowaniu młodych pracowników 

(doktorantów) i studentów do pracy naukowej. Dowodem tego jest znacząca liczba 

wspólnych publikacji. Na przestrzeni ostatnich sześciu lat wspólne publikacje pracowników z 

doktorantami oraz studentami obejmują 385 pozycji ściśle związanych z dziedziną naukową 

„informatyka”.  

 Studenci, zwłaszcza kierunku informatyka, bardzo pozytywnie ocenili możliwości 

oferowane przez Wydział związane z działalnością naukową. Dzięki prowadzonym kołom 

naukowym studenci biorą udział w konferencjach, tworzą artykuły i publikacje, wyjeżdżają 

na liczne konkursy związane z ich zainteresowaniami oraz wiedzą kierunkową. 

Proponowane przez studentów projekty badawcze są popierane przez Wydział i w ramach 

możliwości, odpowiednio wspierane. Władze Wydziału doceniają tego typu aktywność i 

starają się wpierać działania studentów o charakterze naukowo-badawczym.  

W ramach Wydziału działa 10 Kół Naukowych, umożliwiających szeroki rozwój naukowo-

badawczy, wzmacniających kontakt z przemysłem oraz rozwijających zainteresowania 

studentów.  

 Pozytywnie należy ocenić fakt umożliwiania studentom realizacji projektów dla 

sektora społeczno–gospodarczego i wykorzystywanie ich do późniejszego tworzenia prac 

dyplomowych. Zdaniem studentów osoby zainteresowane daną dziedziną i specjalnością 

mogą również podjąć współpracę z przemysłem i Wydziałem realizując ciekawe i przydatne 

dla obu stron pomysły.  

 

Ocena końcowa 5 kryterium ogólnego wyróżniająca 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego
 
   

  

 Należy podkreślić dużą aktywność kadry wydziału w inicjowaniu młodych 

pracowników (doktorantów) i studentów do pracy naukowej, czego dowodem jest 385 

wspólnych publikacji. Wydział umożliwia studentom działalność naukowo-badawczą, 

konsekwentnie ich w tym wspierając. 

 

 

6.  Uczestniczenie jednostki w krajowej i międzynarodowej wymianie studentów, 

doktorantów, pracowników naukowych i dydaktycznych oraz współpraca 

z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami akademickimi, a także 

z przedsiębiorstwami i instytucjami    

 

 
 

 1) Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

zapewnia studentom możliwość uczestnictwa w międzynarodowych wymianach dzięki 

projektowi Erasmus. Realizacja programów studiów i zaliczanie odbytych za granicą zajęć, 

po powrocie do Uczelni macierzystej, jest zdaniem studentów odpowiednia. 

Z dotychczasowych doświadczeń Wydziału w zakresie krajowej i międzynarodowej wymiany 

studentów i doktorantów wynika jednak, że ich udział w takiej wymianie jest stosunkowo 

niewielki: w okresie 2008/2009 – 2011/2012 w ramach  programu Erasmus wyjechało łącznie 

tylko 32 studentów, a tylko 2 studentów zagranicznych odbyło część swoich studiów w ZUT. 

Obecnie liczba osób uczestniczących w wymianie jest nadal niewielka, w roku akademickim 

2012/2013 w wyjazdach wzięło udział 13 osób. Według studentów, powodem braku 



zainteresowania tego typu aktywnością są oferowane im, w miejscu zamieszkania, propozycje 

pracy i możliwości rozwoju, już po II roku studiów I stopnia. Studenci nie uważają wyjazdu 

zagranicznego za znacznie poszerzający ich wiedzę i zwiększający szansę wejścia rynek.  

     W wymianie międzynarodowej praktycznie nie uczestniczą doktoranci. Oznacza to 

dla władz Wydziału konieczność zintensyfikowania wysiłków na rzecz stworzenia 

doktorantom warunków do odbywania części ich studiów doktoranckich w innych uczelniach, 

w tym zagranicznych i popularyzacji takich wyjazdów. Z przekazanych Zespołowi 

Oceniającemu deklaracji i zapewnień władz Wydziału wynika, że działania służące 

internacjonalizacji procesu kształcenia polegają przede wszystkim na: 

- stwarzaniu warunków do udziału studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich 

w programach międzynarodowych w ramach obszarów, dziedzin i dyscyplin, związanych 

z prowadzonymi kierunkami studiów, poprzez np. zawieranie stosownych porozumień 

i umów o współpracy; 

- inicjowaniu i wspieraniu współpracy naukowo-dydaktycznej zespołów i pracowników 

z partnerami zagranicznymi, w tym w zakresie administracyjnej obsługi takiej 

współpracy; 

- wspieraniu inicjatyw studentów i doktorantów, służących internacjonalizacji 

wybieranych przez nich ścieżek kształcenia oraz zapewnienie sprawnej obsługi 

merytorycznej i administracyjnej planowanych wyjazdów; 

- zapewnieniu warunków odbywania części studiów studentom i doktorantom 

zagranicznym, przyjeżdżającym do Wydziału w ramach międzynarodowych programów 

wymiany studentów; 

- zachęcaniu i skutecznym egzekwowaniu wykorzystania wiedzy, doświadczeń 

i spostrzeżeń, wynikających z prowadzonej współpracy międzynarodowej kadry 

naukowo-dydaktycznej Wydziału do doskonalenia realizowanego procesu 

dydaktycznego. 

Wszystkie informacje dotyczące możliwości odbywania części studiów lub odbywania 

praktyk za granicą (głównie w ramach programu LLP - Erasmus) oraz odbywania części 

studiów na innych uczelniach w kraju (w ramach programu MOSTECH) są dostępne na 

stronie internetowej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

Podczas spotkania Zespołu Oceniającego PKA z doktorantami formułowane były wypowiedzi 

i opinie świadczące o wysokiej wiedzy i świadomości doktorantów w zakresie możliwości 

odbywania części studiów na innych uczelniach (w tym zagranicznych) i procedur z nimi 

związanych. Doktoranci pozytywnie oceniają możliwości uczestniczenia w krajowych 

i międzynarodowych konferencjach naukowych, a także w badaniach naukowych 

i praktykach realizowanych za granicą. Doktoranci obecni podczas spotkania z Zespołem 

Oceniającym PKA pozytywnie oceniali starania i działania władz Wydziału służące 

internacjonalizacji procesu kształcenia. Potwierdzili jednakże brak zainteresowania takimi 

wyjazdami. 

Jednostka uczestniczy także w wymianie krajowej MOSTECH. Władze deklarują małe 

zainteresowanie studentów tego typu wymianą. W roku 2011/2012 brak studentów Wydziału 

biorących w niej udział, na rok 2012/2013 aplikacje złożyła jedna osoba z Wydziału 

Informatyki. Część studentów nie słyszała o możliwości wyjazdu na wymianę krajową do 

uczelni współpracujących z ZUT. Podobnie jednak jak w przypadku wymian zagranicznych 

studenci nie są nią zainteresowani, uważają że nie uzyskają dzięki nim innych umiejętności, 

kompetencji i wiedzy, niż podczas studiów w uczelni macierzystej. W porównaniu z 

wymianami międzynarodowymi, wyjazdy krajowe powinny być bardziej promowane wśród 

studentów i uświadamiać im korzyści z nich wynikające. 



Wymiana realizowana z zagranicznymi ośrodkami akademickimi (na podstawie Raportu 

Samooceny): 

Rok 

Rodzaj 

programu 

międzynaro-

dowego 

Liczba uczestniczących w wymianie 

studentów doktorantów pracowników  

W 

liczba osób 

wyjeżdżających 

za granicę 

P 

liczba osób 

przyjeżdżającyc

h zza granicy 

W P W P 

 

2008/09 
ERASMUS 8 - - - - - 

Indywidualne 

porozumienia 
2 - - - - - 

 

2009/10 
ERASMUS 4 - - - - - 

Indywidualne 

porozumienia 
1 - - - - - 

 

2010/11 

Praktyki 

IAESTE 
2 - - - - - 

ERASMUS 8 1 - - - - 

 

2011/12 
ERASMUS 6 1 - - 1 - 

Indywidualne 

porozumienia 
1 - - - - - 

 
Corocznie około 10 studentów wyjeżdża za granicę, w wymianie praktycznie nie 

uczestniczą doktoranci i pracownicy. 

 
2) Uczelnia zapewnia studentom sposobność Uczestnictwa w projektach, konferencjach, 

konkursach o charakterze zarówno krajowym jak i międzynarodowym (np. Międzynarodowa 

Konferencja poświęcona sztucznej inteligencji). W ramach uczestnictwa w kołach 

naukowych, konferencjach, konkursach studenci Wydziału mają możliwość tworzenia 

publikacji, artykułów itp.  

Wsparcie materialne osób wyjeżdżających na Erasmusa do krajów północnych i 

zachodnich tj. Dania, Finlandia, Niemcy itd. jest niewystarczające. Dzięki stworzonemu 

Funduszowi Rektora studenci wyjeżdżający na wymianę do krajów zachodnich mogą starać 

się o pozyskanie dodatkowych funduszy, które w większości przypadków są bezproblemowo 

przyznawane. Pozytywnie zostały ocenione kwoty stypendiów wypłacane beneficjentom 

Erasmusa, wyjeżdżającym do krajów Europy Wschodniej, które w pełni zaspokajają potrzeby 

studentów.  

Politykę informacyjną dotyczącą wymian międzynarodowych należy uznać za 

odpowiednią, dzięki podjętym, w tym zakresie działaniom liczba studentów Wydziału biorąca 

udział w programie ERASMUS  wzrosła o około 50% w stosunku do roku poprzedniego. 

Studenci obecni na spotkaniu z ZO PKA uważają transparentność kryteriów oraz tryb 

przeprowadzania rekrutacji uczestnictwa w programach wymiany za poprawny, zgodny z ich 

oczekiwaniami. Studenci znają osoby odpowiedzialne za uczestnictwo w wymianie. 

Kompetencje osób odpowiedzialnych za koordynację uważają za odpowiednie. 

Umożliwienie studentom udziału w wymianach, konferencjach, projektach 

międzynarodowych wpływa dodatnio na osiągane przez nich efekty kształcenia.  

Studenci mają możliwość uczęszczania na dodatkowe zajęcia, prowadzone przez 

dydaktyków z zagranicy. Studenci uważają, że przedstawiona im oferta nie jest w pełni 



wystarczająca, proponują zwiększenie liczby prowadzonych wykładów prowadzonych przez 

profesorów z zagranicy, uważając je za ciekawe i poszerzające wiedzę. 

Kolejnym przykładem internacjonalizacji, podkreślanym przez studentów są dydaktycy 

zagraniczni (przeważnie z Rosji) zatrudnieni na Wydziale.  Studenci deklarują, że większość 

zajęć prowadzona jest w języku polskim. W przypadkach gdy prowadzący nie posługuje się 

językiem polskim, Wydział organizuje tłumacza aby umożliwić wszystkim studentom 

zrozumienie prowadzonych wykładów.  

Wydział nie posiada sformalizowanej ścieżki modyfikacji efektów kształcenia i realizacji 

studiów związanej z internacjonalizacją kształcenia. Wszelkie proponowane zmiany wynikają 

z przeprowadzanych przez Wydział rozmów z placówkami współpracującymi. 

 
 3) Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

współpracuje, na podstawie umów wieloletnich, z poniższymi zagranicznymi instytucjami 

naukowymi i ośrodkami akademickimi: 

 Politechniką w Troyes (Francja), 

 Uniwersytetem w Bordeaux, Instytutem Urządzeń Lotniczych (Francja), 

 Uniwersytetem Informatycznym w Aizu (Japonia), 

 Uniwersytetem Xavier (Kanada), 

 Instytutem Problemów Symulacji Ukraińskiej Akademii Nauk, 

 Instytutem Cybernetyki Technicznej Białoruskiej Akademii Nauk, 

 Instytutem Informatyki i Automatyzacji Rosyjskiej Akademii Nauk, 

 Międzynarodową Akademią Informatyzacji, 

 Centrum Badań Geofizyki Oceanu NIPI Okeangeofizika (Rosja), 

 Uniwersytetem Elektrotechnicznym LETI w St. Petersburgu (Rosja), 

 Uniwersytetem Urządzeń Aerokosmicznych w St. Petersburgu (Rosja), 

 Wydziałem Elektrycznym Uniwersytetu w Żilinie (Słowacja), 

 Instytutem Technologicznym Blekinge (Szwecja), 

 Instytutem Technologii Informacji i Komunikacji Bułgarskiej Akademii Nauk, 

 Instytutem Matematyki i Informatyki (Mołdawia), 

 Państwowym Uniwersytetem Technologii InformatycznoKomunikacyjnych (PUTIK) 

w Kijowie (Ukraina). 

 
Dodatkowo pracownicy Wydziału współpracują z zespołami naukowymi, m.in. z takich 

ośrodków naukowych, jak: 

 Ecole Centrale de Lyon (Francja), 

 Bangor University (Wielka Brytania), 

 P.A. College w Larnace (Cypr), 

 Universitat de Barcelona (Hiszpania), 

 Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie (Słowacja), 

 Universita del Salento w Lecce (Włochy), 

 University of Toronto (Kanada), 

 Max-Planck-Institut für Informatik w Saarbrücken (Niemcy), 

 Instytut Badań Aerokosmicznych ONERA w Paryżu (Francja), 

 IHP we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy), 

 Politechnika Państwowa w Brześciu (Białoruś), 

 Faculty of Engineering, Ehime University (Japonia), 



 “Kyiv Polytechnic Institute”, National Technical University of Ukraine, Kijów 

(Ukraina), 

 St. Petersburg National Research University of information technologies, mechanics 

and optics (Rosja), 

 Institut national de recherche en informatique et en automatique, INRIA, Saclay 

(Francja) 

 
 W ramach współpracy krajowej należy podkreślić wzorowe relacje z Wydziałem Elektroniki 

i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, drugim technicznym wydziałem regionu 

funkcjonującym w obszarze technologii informatycznych. 

 Współpraca międzynarodowa z ośrodkami akademickimi realizowana jest także dzięki 

programowi ERASMUS.  

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie aktywnie uczestniczy 

w międzynarodowych programach edukacyjnych. Należą do nich przede wszystkim program 

Erasmus. Z dotychczasowych doświadczeń Wydziału w zakresie krajowej i międzynarodowej 

wymiany studentów i doktorantów wynika jednak, że ich udział w takiej wymianie jest 

stosunkowo niewielki: w okresie 2008/2009 – 2011/2012 w ramach  programu Erasmus 

wyjechało łącznie tylko 32 studentów, a tylko 2 studentów zagranicznych odbyło część 

swoich studiów w ZUT. W wymianie międzynarodowej praktycznie nie uczestniczą 

doktoranci. Oznacza to dla władz Wydziału konieczność zintensyfikowania wysiłków na 

rzecz stworzenia doktorantom warunków do odbywania części ich studiów doktoranckich w 

innych uczelniach, w tym zagranicznych i popularyzacji takich wyjazdów. Z przekazanych 

Zespołowi Oceniającemu deklaracji i zapewnień władz Wydziału wynika, że działania 

służące internacjonalizacji procesu kształcenia polegają przede wszystkim na: 

- stwarzaniu warunków do udziału studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich 

w programach międzynarodowych w ramach obszarów, dziedzin i dyscyplin, związanych 

z prowadzonymi kierunkami studiów, poprzez np. zawieranie stosownych porozumień 

i umów o współpracy; 

- inicjowaniu i wspieraniu współpracy naukowo-dydaktycznej zespołów i pracowników 

z partnerami zagranicznymi, w tym w zakresie administracyjnej obsługi takiej 

współpracy; 

- wspieraniu inicjatyw studentów i doktorantów, służących internacjonalizacji 

wybieranych przez nich ścieżek kształcenia oraz zapewnienie sprawnej obsługi 

merytorycznej i administracyjnej planowanych wyjazdów; 

- zapewnieniu warunków odbywania części studiów studentom i doktorantom 

zagranicznym, przyjeżdżającym do Wydziału w ramach międzynarodowych programów 

wymiany studentów; 

- zachęcaniu i skutecznym egzekwowaniu wykorzystania wiedzy, doświadczeń 

i spostrzeżeń, wynikających z prowadzonej współpracy międzynarodowej kadry 

naukowo-dydaktycznej Wydziału do doskonalenia realizowanego procesu 

dydaktycznego. 

Wszystkie informacje dotyczące możliwości odbywania części studiów lub odbywania 

praktyk za granicą (głównie w ramach programu Erasmus) oraz odbywania części studiów na 

innych uczelniach w kraju (w ramach programu MOSTECH) są dostępne na stronie 

internetowej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Podczas 

spotkania Zespołu Oceniającego PKA z doktorantami formułowane były wypowiedzi i opinie 

świadczące o wysokiej wiedzy i świadomości doktorantów w zakresie możliwości odbywania 

części studiów na innych uczelniach (w tym zagranicznych) i procedur z nimi związanych. 



Doktoranci pozytywnie oceniają możliwości uczestniczenia w krajowych 

i międzynarodowych konferencjach naukowych, a także w badaniach naukowych 

i praktykach realizowanych za granicą. Doktoranci obecni podczas spotkania z Zespołem 

Oceniającym PKA pozytywnie oceniali starania i działania władz Wydziału służące 

internacjonalizacji procesu kształcenia. Potwierdzili jednakże brak zainteresowania takimi 

wyjazdami. 

 

 4) Współpraca międzynarodowa z otoczeniem społeczno-gospodarczym, 

z względnieniem wpływu na proces dydaktyczny - formułowanie i realizację programów 

kształcenia i jego efektów (na podstawie Raportu Samooceny) 

 Studenci i pracownicy aktywnie współpracują z kilkoma firmami i instytucjami 

głównie z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Wynikiem tych działań są między innymi 

wdrożenia nowych przedmiotów i  treści programowych oraz interesujące tematy prac 

dyplomowych. 

 

Rok Rodzaj współpracy Nazwa instytucji partnerskiej 

Liczba osób 

uczestniczących 

w realizacji 

2007/08 Uczestnictwo w programie 

akademickim  EUROPRACTICE 

Software Service 

Rutherford Appleton Laboratory, 

Wielka Brytania 

24 

2007/08 Dyskusja metod dydaktycznych 

oraz materiału realizowanego w 

zakresie grafiki komputerowej 

MPI, Saarbruecken, Niemcy 1 

2008/09 Współpraca przy projektach 

badawczych realizowanych przez 

studentów  

IHP GmbH, Frankfurt (Oder), 

Niemcy 

2 

2008/09 Uczestnictwo w programie 

akademickim Esterel Technolo-

gies Academic Program 

Esterel  S.A., Francja 24 

2008/09 Uczestnictwo w programie 

akademickim EUROPRACTICE 

Software Service 

Rutherford Appleton Laboratory, 

Wielka Brytania 

40 

2009/10 Współpraca przy projektach 

badawczych realizowanych przez 

studentów 

IHP GmbH, Frankfurt (Oder), 

Niemcy 

3 

2009/10 Uczestnictwo w programie 

akademickim Esterel Technolo-

gies Academic Program 

Esterel  S.A., Francja 12 

2009/10 Szkolenie z zakresu eye-

trackingu. Materiał oraz wiedza 

wykorzystywane w ramach 

przedmiotów Grafika komputero-

wa i wizualizacja oraz Programo-

wanie gier komputerowych 

SMI, Niemcy 4 

2009/10 Uczestnictwo w programie 

akademickim  EUROPRACTICE 

Software Service 

Rutherford Appleton Laboratory, 

Wielka Brytania 

24 

2010/11 Współpraca przy projektach 

badawczych realizowanych przez 

studentów 

IHP GmbH, Frankfurt (Oder), 

Niemcy 

1 

2010/11 Uczestnictwo w programie aka- Rutherford Appleton Laboratory, 12 



demickim EUROPRACTICE 

Soft-ware Service 

Wielka Brytania 

2010/11 Szkolenie z zakresu systemów 

informatycznych w handlu na 

rynkach finansowych 

Spring techno GmbH & Co. KG, 

Bremen, Niemcy 

10 

2011/12 Współpraca przy projektach 

badawczych realizowanych przez 

studentów 

MPI, Saarbruecken, Niemcy 1 

2011/12 Uczestnictwo w programie 

akademickim EUROPRACTICE 

Software Service 

Rutherford Appleton Laboratory, 

Wielka Brytania 

ok. 24 

  
Wydział wykonywał także zagraniczne zamówienia na prace badawczo-wdrożeniowe z 

poniższych firm: 

 Graphica (Japonia) – opracowanie systemu zarządzania graficzną bazą danych, 

 Integra (Japonia) – opracowanie oryginalnego oprogramowania syntezy obrazów, 

 Aldec (USA) – realizacja 3 wzorcowych przykładów zastosowania najnowszych 

urządzeń reprogramowalnych Virtex Xilinx’a, 

 Alatek (USA) – system rozpoznawania ludzi na podstawie obrazu twarzy, 

 PRUS (USA) – opracowanie kompilatora: struktury języka VHDL – zależności logiki 

boolowskiej, 

 STAR (Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań i Szkolenia w Zakresie Aeronautyki) 

w Bordeaux (Francja) – badania symulacyjne ruchu samolotu. 

 
Współpraca krajowa z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz jej wpływ na określanie i 
osiąganie właściwych efektów kształcenia (na podstawie Raportu Samooceny): 
Lp. Nazwa instytucji Rodzaj współpracy 

1. 
BLStream Sp. z o. o. 

(Szczecin) 

Organizator warsztatów i wykładów dla studentów. Praktyki. 

Członek Rady KAWI. 

2. 
Capgemini Polska Sp. z o. o.  

(Warszawa, Wrocław) 
Wspieranie procesu dydaktycznego (wykłady). 

3. 
ComAngle Entertainment  

(Szczecin) 

Organizator szkoleń dla studentów (ComAngle Academy), 

seminaria na WI. Praktyki i staże.  Członek Rady KAWI. 

4. 
Fabryka Gier S.R. 

Barabanow (Szczecin) 
Seminaria na WI. Praktyki i staże. Członek Rady KAWI. 

5. 
home.pl  Sp. jawna 

(Szczecin) 

Seminaria i konkursy dla studentów WI (homeCoder). 

Praktyki i staże. Członek Rady KAWI. 

6. 
IAI-System Sp. jawna 

 (Szczecin) 

Praktyki i staże. Tematy prac dyplomowych.. Członek Rady 

KAWI. 

7. 
IT Serwis Sp. z o. o.  

(Szczecin) 
Praktyki i staże. Członek Rady KAWI. 

8. 

Marpo Systemy 

 Informacyjne Sp. z o. o. 

 (Szczecin) 

Współpraca w zakresie tworzenia oprogramowania, głównie 

na potrzeby JST. Aktywny partner w prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych i kreowania programów. Członek Rady 

KAWI. 

9. 
LocStar Sp. z o. o.  

 (Szczecin) 
Praktyki i staże. Członek Rady KAWI. 

10. 
Oticon Polska Production Sp. 

z o. o.  (Szczecin) 
Praktyki i staże. 

11. 
PHU Telsat G. Kawka 

 (Gryfice) 

Praktyki i staże. Udostępnienie aplikacji Wydziałowi.Członek 

Rady KAWI. 

12. RED SKY Sp. z o. o. Praktyki i staże. Członek Rady KAWI. 



  (Szczecin) 

13. 
Softline Sp. z o. o. 

  (Szczecin) 
Praktyki i staże. Członek Rady KAWI. 

14. 
Tieto Poland Sp. z o. o. 

 (Szczecin) 

Bardzo aktywny partner w kreowaniu i prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych. Sponsor wyposażenia laboratoryjnego. 

Organizator kursów doskonalących umiejętności 

programowania studentów. Stała współpraca z WI przy 

organizacji konkursu ogólnopolskiego Decode Tieto. Praktyki 

i staże.  Członek Rady KAWI. 

15. 

Uniquesoft Compex IT 

Solution Sp. z o. o.  

(Szczecin) 

Współpraca w zakresie standaryzacji i bezpiecznego przesyłu 

dokumentów elektronicznych. Praktyki i staże. 

16. 
Unizeto Technologies S.A. 

(Szczecin) 

Wieloletnia współpraca w zakresie bezpieczeństwa w 

systemach informatycznych i zagadnień związanych z 

podpisem elektronicznym. Praktyki i staże. Członek Rady 

KAWI. 

17. 
Zieltrafic Sp. z o. o. 

(Szczecin) 
Praktyki i staże. 

  

Łącznie Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
podpisał umowy o współpracy z 17 (wymienionymi powyżej) firmami branży IT. Wydział, od 
lat, prowadzi także bezumowną współpracę z instytucjami i firmami wymienionymi w 
zamieszczonej niżej tabeli: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca krajowa opiera się głównie na firmach ze Szczecina, dotyczy nie tylko 

praktyk i staży ale także warsztatów i wykładów dla studentów, seminariów i konkursów, 

pomocy w realizacji prac dyplomowych, współpracy w zakresie tworzenia oprogramowania, 

sponsorowania wyposażenia sal laboratoryjnych, kursów doskonalących umiejętności np. 

programowania, współpracy w zakresie standaryzacji i bezpiecznego przesyłu dokumentów 

elektronicznych oraz współpracy w zakresie bezpieczeństwa w systemach informatycznych. 

Wyróżnia to pozytywnie tę Uczelnię na tle innych polskich uczelni. 

Należy podkreślić dużą dbałość kadry naukowo-dydaktycznej w kształtowaniu 

osobowości absolwenta nie tylko posiadającego dużą wiedzę fachową z dziedziny 

informatyki, ale także umiejętność współpracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz 

wykazującego się kreatywnością. Z pomocą przychodzi im Rada KAWI (Kompetencja 

Lp. Firma/Instytucja 

1. Ernst and Young Polska, Warszawa 

2. Kenbit Sp. z o.o,. Szczecin 

3. Mytyda Sp. z o.o., Gryfino 

4. Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Szczecin 

5. Północna Izba Gospodarcza, Szczecin 

6. Stowarzyszenie Elektryków Polskich, NOT Szczecin 

7. Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego, Szczecin 

8. Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej 



Absolwentów Wydziału Informatyki), składająca się z czołowych przedstawicieli 

szczecińskiego biznesu z dziedziny IT. 

Uczelnia jest dobrze postrzegana i ceniona przez pracodawców w regionie. 

Prace naukowe, w tym doktoraty, powstają także w powiązaniu z zapotrzebowaniem ze 

strony środowiska szczecińskich firm oraz instytucji np.: 

 Model systemu ekspertowego do klasyfikacji regałowej w urzędach skarbowych 
pozwala wykrywać prawdopodobne oszustwa podatkowe w zeznaniach składanych 
do Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie baz danych tego urzędu o 
uczciwych i nieuczciwych zeznaniach podatkowych. 

 Metoda wyboru racjonalnego poziomu ryzyka procesów z wykorzystaniem 
algorytmów stochastycznych na przykładzie powielarnych procesów biznesowych, to 
metoda prognozowania, ze znaczną dokładnością, kosztów całej, wieloetapowej 
instalacji elektrowni wiatrowych i masztów z aparaturą meteorologiczną oraz czasu 
wykonania tej instalacji w warunkach niepełnej informacji o poszczególnych etapach. 

Działania podejmowane przez Wydział dobrze wpisują się w obszary priorytetowe 

Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020. Współpraca z 

przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia społeczno – gospodarczego, w ocenie studentów, 

jest bardzo dobra.  

 Studenci mają możliwość współudziału w projektach, odbywania staży i praktyk 

(także płatnych), pozyskiwania informacji do projektów badawczych czy też otrzymywania 

tematów prac dyplomowych w ramach rozwiązywania problemów/tworzenia projektów dla 

ww. instytucji.  

Wartym wyróżnienia jest utworzona i sprawnie działająca na Wydziale Informatyki Rada 

ds. Kompetencji Absolwentów Wydziału Informatyki ZUT, w której skład wchodzą 

instytucje z sektora gospodarczego oraz Władze Wydziału. Poprzez przeprowadzane 

spotkania, Wydział konfrontuje efekty kształcenia z wymaganiami rynku, przystosowuje 

profil kształcenia i sylwetkę absolwenta do potrzeb rynku pracy oraz dzięki współpracy z 

instytucjami gospodarczymi zyskuje możliwości wsparcia studentów w ciągłym rozwoju. 

Obecni na spotkaniu studenci bardzo wysoko ocenili korzyści płynące z powyższej 

współpracy Wydziału z przemysłem.  

W ramach obowiązkowych praktyk studenci otrzymują liczne propozycje odbycia ich w 

firmach współpracujących z Uczelnią. Proponowane przez Wydział firmy, studenci uważają 

za odpowiednio przygotowane. Istnieje również możliwość zorganizowania praktyk 

indywidualnie w wybranym przez siebie przedsiębiorstwie. Jakość programu praktyk 

zawodowych oraz liczbę ofert uważają za odpowiednią. 

Współpraca z wymienionymi wcześniej podmiotami ma charakter trwały od kilku już lat. 

Władze Wydziału prowadzą skuteczne działania włączania przedstawicieli firm w proces 

dydaktyczny na kierunkach „informatyka” oraz „zarządzanie i inżynieria produkcji”. 

Podejmowane są też wspólne przedsięwzięcia badawcze i promocyjne dotyczące nowych 

technologii i kierunków rozwoju przemysłu informatycznego. Interesariusze zewnętrzni, 

szczególnie ci, którzy tworzą Radę Kwalifikacji Absolwentów Wydziału Informatyki, są 

bardzo miarodajnym źródłem wytycznych do właściwego kształtowania treści programowych 

i poprawnego rozkładania akcentów pomiędzy różnymi grupami kompetencji.  

Zakres i wyniki współpracy Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz ich wpływ na osiągane efekty 

kształcenia zasługuję na ocenę wyróżniającą. 



 
 

Ocena końcowa 6 kryterium ogólnego:  wyróżniająca 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Uwzględniając pozytywne czynniki takie jak, współpraca z krajowymi i 

zagranicznymi uczelniami i firmami z dziedziny IT, której celem jest kształtowanie sylwetki 

absolwenta wyróżniającego się kreatywnością, umiejętnością pracy w zespołach 

interdyscyplinarnych a także dbałość o prospołeczne zachowanie się studentów ocena zespołu 

Komisji Akredytacyjnej jest wysoka. Pewien niedosyt budzi mała aktywność w zakresie 

wymiany studentów i pracowników z ośrodkami zagranicznymi (np. w ramach programu 

ERASMUS).   

2) Wydział zapewnia studentom wystarczający udział w wymianach, projektach 

międzynarodowych. Mimo niewielkiej liczbie uczestników biorących udział w wymianach 

międzynarodowych proces oceniony jest pozytywnie.  Dofinansowanie wymian do krajów 

wysoko rozwiniętych nie jest w pełni wystarczające. Należy zwrócić uwagę na potrzeby 

studentów związane z organizowaniem zajęć prowadzonych przez międzynarodową kadrę. 

3) Wydział współpracuje z wieloma zagranicznymi instytucjami naukowymi i ośrodkami 

akademickimi. Pracownicy Wydziału prowadzą badania naukowe w ramach 

międzynarodowych zespołów. 

4) Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym zarówno krajowym jak i 

międzynarodowym funkcjonuje sprawnie, stwarzając studentom możliwości działania o 

charakterze naukowo-badawczym. 

  

 

  7.  Wsparcie naukowe, dydaktyczne i materialne zapewniane przez jednostkę 

studentom i doktorantom w procesie uzyskiwania efektów uczenia się 

 1) Założenia systemu opieki dydaktycznej nad studentami, funkcjonującego na 

ocenianym Wydziale Informatyki wynikają z bezpośrednio z Regulaminu Studiów 

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, wprowadzonym 

w życie Uchwałą Senatu  nr 16 z dnia 26 marca 2012 r.  

Zgodnie z tym regulaminem m.in.: 

 dziekan powołuje spośród nauczycieli akademickich opiekunów lat studiów (§6); 

opiekunów powołuje się w porozumieniu z organem samorządu studenckiego; 

 studenci wyróżniający się szczególnie dobrymi wynikami w nauce i wzorowym 

wypełnianiem swoich obowiązków mogą być honorowani (§43):  

- nagrodami i wyróżnienia rektora,  

- pierwszeństwem przy wyborze specjalności studiów, udziałem w pracach 

badawczych, obozach naukowych itp.; 

- umieszczeniem nazwiska w Złotej Księdze Absolwentów. 

 student, po uzyskaniu zgody dziekana, może studiować według indywidualnego planu 

studiów i programu kształcenia, jeżeli (§13 ust.1-5): 

- został zarejestrowany na semestr czwarty lub wyższy studiów pierwszego stopnia 

lub jednolitych studiów magisterskich lub na semestr drugi lub wyższy studiów 

drugiego stopnia; 



- średnia ważona ocen z wszystkich modułów/przedmiotów od początku studiów 

wynosi co najmniej 4,0; 

szczegółowe zasady studiowania według indywidualnego planu studiów i programu 

kształcenia ustala Rada Wydziału; indywidualny program kształcenia na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych nie może przedłużać okresu studiów więcej niż o jeden 

semestr, a dodatkowa liczba punktów ECTS, które uzyska student, nie może być 

większa od 30; 

 student ma prawo do podjęcia indywidualnych studiów międzyobszarowych, tj. 

obejmujących swoim zakresem co najmniej dwa obszary wiedzy, jeżeli (§13 ust.6-7): 

- został zarejestrowany na semestr piąty lub wyższy studiów pierwszego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich lub na semestr drugi lub wyższy studiów 

drugiego stopnia; 

- uzyskał średnią ważoną ocen z wszystkich modułów/przedmiotów od początku 

studiów nie mniejsza niż 4,0; 

- kierunek studiów, na którym dotychczas studiuje, zawiera się w jednym z obszarów 

wiedzy, składających się na indywidualne studia międzyobszarowe; 

- wśród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy 

doktora habilitowanego (lub posiadających uprawnienia równoważne 

z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 

w zakresie sztuki) jest osoba, która podejmie się roli opiekuna naukowego tego 

studenta oraz wspólnie z nim opracuje indywidualny program kształcenia, 

obejmujący swoim zakresem co najmniej dwa obszary wiedzy; 

- uzyskał zgodę dziekanów tych wydziałów, które prowadzą studia w obszarach 

wiedzy wchodzących w skład indywidualnych studiów międzyobszarowych na 

realizację zajęć dydaktycznych w ramach indywidualnego programu kształcenia; 

- rada wydziału prowadząca kierunek, na którym studiuje student, zatwierdzi 

program kształcenia indywidualnych studiów międzyobszarowych; 

studia międzyobszarowe mogą trwać nie dłużej niż o trzy semestry od studiów, na 

których studiuje student ubiegający się o realizację programu na indywidualnych 

studiach międzyobszarowych; 

 niepełnosprawnym studentom Uczelni zapewnia się odpowiednie warunki odbywania 

i zaliczania zajęć (§13 ust. 4); student niepełnosprawny, na pisemny wniosek 

skierowany do dziekana, może studiować zgodnie z indywidualną organizacją studiów 

za zgodą i na zasadach ustalonych przez dziekana;  

 szczegółowy rozkład zajęć dydaktycznych powinien uwzględniać możliwości realizacji 

tych zajęć przez osoby niepełnosprawne; w szczególności (§7 ust. 4-7): 

- w grupach, w których znajdują się studenci o niepełnosprawności ruchowej, należy 

dostosować przerwy między poszczególnymi zajęciami dydaktycznymi w sposób 

umożliwiający przemieszczanie się tych osób między salami dydaktycznymi oraz 

innymi pomieszczeniami, które mieszczą się w tym samym lub różnych 

budynkach; 

- w grupach, w których znajdują się studenci niedosłyszący lub niedowidzący, na 

miejsce zajęć dydaktycznych należy wybrać sale, w których znajduje się 

odpowiedni sprzęt wspomagający odbiór treści programowych przez te osoby; 

- nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne z grupami, w których 

znajdują się osoby niepełnosprawne, zobowiązuje się do uwzględnienia rodzajów 



oraz stopnia niepełnosprawności tych osób w procesie realizacji zajęć 

dydaktycznych oraz wykorzystywania podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych 

z tymi grupami specjalistycznych urządzeń wspomagających proces dydaktyczny; 

- za zgodą prorektora ds. kształcenia studentom niepełnosprawnym przysługuje 

możliwość uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych wraz z tłumaczem języka 

migowego lub asystentem osób ruchowo niepełnosprawnych i niewidomych, w tym 

z psem przewodnikiem. Osoba opiekująca się osobą niepełnosprawną będącą 

studentem lub tłumacz języka migowego może uczestniczyć w zaliczeniach lub 

egzaminach, o ile nie jest merytorycznie bądź zawodowo związana z przedmiotem, 

z którego student składa egzamin lub zaliczenie; 

 studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, 

w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych, klubach 

turystycznych i sportowych (§18). 

Spostrzeżenia Zespołu Oceniającego PKA, poczynione w trakcie wizytacji, w tym także 

w trakcie spotkań odbytych ze studentami i nauczycielami akademickimi, pozwalają na 

stwierdzenie, że praktyka sprawowania opieki dydaktycznej nad studentami jest zgodna z ww. 

postanowieniami Regulaminu Studiów. Podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA 

studenci i doktoranci nie zgłaszali żadnych problemów związanych z systemem opieki 

dydaktycznej. 

W ramach działań służących zwiększeniu atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej 

Uczelnia, z bezpośrednim udziałem Wydziału Informatyki realizuje następujące projekty:  

 projekt UDA-POKL.04.01.02-00-135/09 „Podnoszenie skuteczności studiowania na 

kierunku Informatyka”. 

Projekt realizowany jest przez Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w okresie od 01.09.2009 do 28.02.2013 r. 

w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 „Wzmocnienie 

i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów 

kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.2 

„Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki 

opartej na wiedzy”. Jego całkowita wartość wynosi 2 701 770,17 PLN. W wyniku 

przyznanych środków dofinansowanie otrzymał kierunek „informatyka”. Głównym 

celem projektu jest zwiększenie liczby studentów na kierunkach, które zdaniem MNiSW, 

liczba absolwentów w przyszłości będzie deficytowa na rynku pracy. Projekty 

z poddziałania POKL 4.1.2 zakładają wypłatę stypendiów, które są głównym czynnikiem 

motywującym do podjęcia studiów. Stypendium przyznawane jest najlepszym studentom, 

przy czym na pierwszy rok studiów stypendium przyznawane jest w oparciu o oceny ze 

świadectwa maturalnego, a w latach późniejszych w oparciu o postępy w nauce. Projekt 

przewiduje wypłatę stypendium w wysokości 700 zł. Stypendia mogą być przyznawane 

tylko studentom studiów stacjonarnych. Projekt zakłada wypłacanie stypendiów, 

przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki na studiach I stopnia dla 

wszystkich studentów kierunku, opracowanie i włączenie do programu studiów modułów 

seminaryjno-warsztatowych, kursy dla studentów związane z technologiami m.in. 

Microsoft i Novell, udział studentów w targach informatycznych CeBit i inne.  

 projekt nr UDA-POIS.13.01-003/08-00 „Wyposażenie realizowanego budynku 

dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie”. 

Projekt jest realizowany w okresie od 25.05.2009 r. do 30.06.2012 r. w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, Priorytet XIII, działanie 13.1. 



Jego całkowita wartość wynosi 26 637 458,09 PLN. Przedmiotem przedsięwzięcia 

inwestycyjnego jest: 

 rozszerzenie bazy dydaktycznej Wydziału Informatyki w celu podniesienia jakości 

i warunków kształcenia w adaptowanym na te potrzeby budynku pokoszarowym; 

w ramach etapu I zostanie zakupione w całości pierwsze specjalistyczne wyposażenie 

niezbędne do sprawnego funkcjonowania Wydziału Informatyki oraz zapewniony 

zostanie dostęp do Internetu; do nowego obiektu przeniesione zostaną: Katedra 

Inżynierii Oprogramowania, Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji, 

Katedra Systemów Multimedialnych  Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie;  

 modernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej stołówki 

zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 140 na Bibliotekę Główną, w tym: 

zakup pierwszego wyposażenia niezbędnego do sprawnego funkcjonowania Biblioteki 

oraz zapewnienie dostępu do Internetu, w celu zwiększenia dostępności do zasobów 

bibliotecznych poprzez rozbudowę bazy bibliotecznej dla Wydziałów: Informatyki, 

Budownictwa i Architektury, Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Elektrycznego, 

Techniki Morskiej, Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz Instytutów: Fizyki, 

Matematyki, Ekonomii i Zarządzania a także Studium Praktycznej Nauki Języków 

Obcych i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu; stworzenie nowoczesnej, 

funkcjonalnej oraz dostępnej dla szerokiego grona czytelników Biblioteki Głównej 

ZUT w Szczecinie zniweluje bariery i zagrożenia funkcjonowania obecnego, 

niewydajnego systemu bibliotecznego Uczelni; inwestycja znacząco ułatwi dostęp do 

wiedzy technicznej i technologicznej oraz zmniejszy ryzyko utraty księgozbioru 

w wyniku pożaru i złego magazynowania zbiorów. 

Realizacja projektu ma zapewnić w szczególności:  

 zwiększenie liczby miejsc na wspieranych kierunkach do 2016 r. o dodatkowe 264 

miejsca; 

 zwiększenie liczby studentów korzystających ze wspartej infrastruktury Wydziału 

Informatyki o dodatkowych 1464 studentów oraz zwiększenie liczby studentów 

korzystających ze wspartej infrastruktury Biblioteki Głównej do 9 500 studentów, 

w tym: liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze 

wspartej infrastruktury (zgodnie z listą kierunków opracowaną przez MNiSW); 

 zwiększenie o dodatkowych 1464 studentów wykorzystujących utworzoną w ramach 

projektów infrastrukturę ICT na Wydziale Informatyki i do 4750 studentów 

wykorzystujących utworzoną w ramach projektów infrastrukturę ICT w Bibliotece 

Głównej, w tym uczestniczących w kursach e-Learning.  

 zwiększenie do 75,9% udziału liczby studentów na priorytetowych kierunkach 

ścisłych i technicznych w stosunku do ogólnej liczby studentów na PS; 

 zwiększenie do 31% udziału liczby kobiet w liczbie absolwentów kierunków ścisłych 

i technicznych w stosunku do ogólnej liczby absolwentów tych kierunków. 

Ważnym elementem działań ocenianego Wydziału Informatyki w zakresie polityki 

podnoszenia jakości kształcenia jest wspieranie i rozwijanie studenckiego ruchu naukowego. 

Na Wydziale Informatyki działa pod opieką nauczycieli akademickich dziesięć studenckich 

kół naukowych: BRAINS, TWIPS, .Net, FotoGraphy, Micrologic, Mobile Applications 

Developers, Print Team, SECred, Simple Profit oraz White Board. Działalność tych kół jest 

silnie związana z badaniami naukowymi realizowanymi na Wydziale. Wybór właściwego dla 

indywidualnych zainteresowań studentów koła naukowego ułatwia strona 

http://www.wi.zut.edu.pl/studenckie-kola-naukowe. 

Wydział wspiera studentów i doktorantów w procesie kształcenia udostępniając im bazę 

dydaktyczną obejmującą 12 sal wykładowych i ćwiczeniowych o zróżnicowanej wielkości 

http://www.wi.zut.edu.pl/studenckie-kola-naukowe


(od 40 do 150 miejsc) oraz kilkadziesiąt  sal laboratoryjnych (30 laboratoriów dla kierunku 

„informatyka”, 40 – dla kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” wspólnie z Wydziałem 

Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki oraz 33 laboratoria dla kierunku „bioinformatyka” 

wspólnie z Wydziałem Biotechnologii i Hodowli Zwierząt). We wszystkich salach 

dydaktycznych Wydziału dostępna jest wydziałowa sieć komputerowa oraz platforma 

wymiany materiałów dydaktycznych między studentami i pracownikami wydziału. 

W większości sale wykładowe są wyposażone w stanowiska dla osób z niepełnosprawnością 

ruchową i słuchową.  W obu budynkach Wydziału dostępne są podjazdy i windy dla 

studentów niepełnosprawnych ruchowo. Sale dydaktyczne Wydziału są wykorzystywane nie 

tylko do realizacji zajęć dydaktycznych, ale również do wykonywania przez studentów 

i doktorantów  prac dyplomowych i badawczych.  

Do dyspozycji studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz doktorantów jest 

Biblioteka Wydziału Informatyki, która gromadzi i udostępnia specjalistyczne książki 

i czasopisma, polskie i zagraniczne, zbiory specjalne (prace doktorskie i wyróżnione prace 

dyplomowe, wydawnictwa na nośnikach elektronicznych, dzienniki ustaw), publikacje 

pracowników oraz materiały konferencyjne. Księgozbiór biblioteczny obejmuje: książki (6 

tys. woluminów), czasopisma (ponad 1200  woluminów i 125 tytułów czasopism ogółem), 43 

tytuły w bieżącej prenumeracie drukowanej,  ponad 3400 tytułów czasopism zagranicznych 

dostępnych na bieżąco on-line w pełnym tekście, płyty CD-ROM oraz DVD w liczbie ponad 

2,5 tys. Zakres tematyczny księgozbioru jest zróżnicowany i obejmuje nie tylko informatykę 

(m.in. grafika, multimedia, przetwarzanie obrazów, biometrię, bioinformatykę, zastosowania 

informatyki, prawo komputerowe itd.), ale również matematykę, statystykę, fizykę, 

automatykę i robotykę, ekonomię, zarządzanie i marketing, finanse i rachunkowość.  

Biblioteka Wydziałowa wchodzi w skład systemu biblioteczno-informacyjnego, który składa 

się z bibliotek wydziałowych i 5 bibliotek specjalistycznych. Wszystkie biblioteki Uczelni 

tworzą system, który realizuje wobec Uczelni funkcje dydaktyczne, naukowe i usługowe. 

Pełni też funkcję centralnej biblioteki  technicznej środowiska akademickiego  Szczecina 

i regionu szczecińskiego. Biblioteka ZUT jest członkiem Zachodniopomorskiej Biblioteki 

Cyfrowej oraz Rozproszonego Katalogu Bibliotek Szczecina i Województwa 

Zachodniopomorskiego. W sieci czytelni na użytkowników czeka 691 miejsc. Powierzchnia 

wszystkich pomieszczeń tworzących system biblioteczno-informacyjny to blisko 8000 m
2
. 

Ze strony internetowej Biblioteki prowadzą linki do wielu serwisów dokumentacyjnych i baz 

danych, przydatnych użytkownikom w poszukiwaniach literatury. Kontakt z użytkownikami 

jest utrzymywany nie tylko poprzez stronę internetową, ale także poprzez pocztę 

elektroniczną oraz komunikatory. Dzięki udziałowi w konsorcjach oraz umowom 

z dystrybutorami czasopism system biblioteczno-informacyjny Uczelni zapewnia  zdalny 

dostęp do pełnotekstowych elektronicznych baz danych  czasopism i książek  zagranicznych 

(w tym bazy: ScienceDirect  firmy Elsevier, SpringerLink, American Chemical Society, 

ProQuest Information&Learning, Knovel Library, baza patentowa). Biblioteka pracuje 

w nowoczesnym zintegrowanym systemie bibliotecznym ALEPH, dzięki któremu wiele usług 

oferowanych jest drogą elektroniczną. Wypożyczalnia Biblioteki Głównej obsługuje 

użytkowników w sposób w pełni zautomatyzowany. Książki zamawia się przez Internet, nie 

wypełniając rewersów. Katalog Biblioteki ZUT jest dostępny w Internecie. Łącznie w całej 

sieci biblioteczno-informacyjnej zarejestrowanych było ponad 11 000 użytkowników. 

Wydział wspiera doktorantów i studentów prowadzonych kierunków studiów w ich 

procesie kształcenia poprzez udostępnianie materiałów dydaktycznych (prezentacje 

i przedmiotowe platformy Moodle) oraz prowadzenie systematycznych konsultacji, które są 

realizowane dla wszystkich form i przedmiotów kształcenia. 



Wydział umożliwia doktorantom prowadzenie samodzielnych badań naukowych. Ze 

względu na specyfikę Wydziału badania mają najczęściej charakter opracowywania nowych 

metod rozwiązywania problemów przy wsparciu techniki komputerowej, symulacji 

komputerowej itp. Doktoranci mogą korzystać do realizacji prac badawczych z całej bazy 

laboratoryjnej Wydziału. Wydział stwarza też warunki do prowadzenia badań naukowych 

poza jego siedzibą, na uczelniach zagranicznych i w firmach zagranicznych. Doktoranci 

Wydziału przebywali i prowadzili badania,  np. w Ecole Nationale Superiere de Mines de 

Saint Etienne we Francji, w Universite de Technologie de Troyes (Francja) czy w firmie 

Siemens.  

Wydział stwarza doktorantom dobre warunki do przygotowywania publikacji, rozpraw 

doktorskich i przygotowywania się do egzaminów. Doktoranci posiadają własne pokoje 

służbowe, zwykle 2-3 osobowe, z wyposażeniem komputerowym i dostępem do wydziałowej 

sieci komputerowej. 

Funkcjonowanie systemu wsparcia studentów w zakresie opieki naukowej 

i dydaktycznej należy ocenić pozytywnie. Podobną ocenę tego aspektu procesu kształcenia 

wyrazili studenci obecni na spotkaniu z Zespołem Oceniającym PKA. Proces dyplomowania 

przebiega na Wydziale w sposób dobrze zdefiniowany, a jednostka zapewnia studentom 

właściwe wsparcie podczas jego trwania. Studenci posiadają swobodę w zakresie wyboru 

tematu prac dyplomowych, w znakomitej większości przypadków mają również zapewnioną 

możliwość wyboru promotorów, których kompetencje są właściwe dla prowadzenia pracy na 

wymaganym poziomie. Relacje pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi 

a studentami zostały ocenione bardzo dobrze. Studenci podkreślają swoje dobre kontakty 

z większością młodszych pracowników naukowych. Prowadzący zajęcia są dostępni dla 

studentów podczas pełnionych konsultacji. Godziny konsultacji i dyżurów są zdaniem 

studentów przestrzegane. Ponadto nauczyciele akademiccy umożliwiają studentom pomoc za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Zgodnie z Regulaminem studiów wyższych w ZUT istnieje możliwość powołania 

opiekuna lat lub grup studenckich. Osoba taka jest odpowiedzialna za pomoc studentom, 

związaną między innymi z sytuacjami konfliktowymi. Studenci kierunku „informatyka” 

deklarowali znajomość takiej osoby, jednak osoby studiujące na kierunku „zarządzanie 

i inżynieria Produkcji” nie wiedzieli o jej istnieniu na Wydziale i nie zostali poinformowani 

o możliwości skorzystania z jej pomocy. Zgodnie z prośbami studentów Wydział powinien 

wzmocnić politykę informacyjną dotyczącą opiekuna lat lub grup studenckich.  

System opieki naukowo-dydaktycznej umożliwia studentom naukę języka angielskiego. 

Jest to język obowiązkowo prowadzony na Wydziale. Naukę języka obcego studenci oceniają 

dobrze, bowiem lektorat rozpoczyna się poprzez przydzielenie studentów do grup o danym 

stopniu zaawansowania znajomości języka, przez co prowadzenie zajęć jest 

zindywidualizowane do potrzeb i umiejętności konkretnych grup. Studenci nie widzą 

problemów w braku możliwości wyboru języka obcego, uważają że język angielski jest dla 

ich kierunków niezbędny i w obecnej formie odpowiednio prowadzony.    

System opieki naukowo-dydaktycznej zapewnia studentom możliwość ubiegania się 

o indywidualizację studiów. Indywidualny tok studiów dedykowany jest głównie studentom 

wyróżniającym się oraz osobom niepełnosprawnym. Studenci potwierdzili, że posiadają 

wiedzę na temat oferowanych przez Uczelnię form indywidualizacji kształcenia, stwierdzili 

jednak, że z nich nie korzystają, ponieważ nie odczuwają takiej potrzeby. Funkcjonujący w 

Uczelni i wizytowanym Wydziale system komunikacji ze studentami i doktorantami należy 

ocenić pozytywnie.  

Studenci są zadowoleni z pracy dziekanatu i z uznaniem wypowiadają się 

o pracownikach w nim zatrudnionych. Godziny otwarcia dziekanatu, dostępność władz 



Wydziału oraz nauczycieli akademickich, studenci określają jako zgodne z ich 

oczekiwaniami.  

Pozytywną opinię na temat systemu opieki naukowej i dydaktycznej wyrazili również 

doktoranci obecni na spotkaniu z Zespołem Oceniającym PKA. Uczestnicy studiów 

doktoranckich mają zapewniony dostęp do pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 

zwłaszcza do promotorów rozpraw doktorskich. Opiekunowie naukowi (promotorzy) mają 

zwykle pod swoją opieką kilku doktorantów. Doktoranci podkreślali także, że otrzymują 

odpowiednią pomoc od pracowników Wydziału w przygotowaniu do prowadzenia zajęć i w 

opracowywaniu wymaganych konspektów.  Zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich 

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie doktoranci są 

zobowiązani do odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych 

w wymiarze nie mniejszym niż 10 i nie większym niż 90 godzin rocznie (§7 pkt f). Zgodnie z 

uchwałą Rady Wydziału Informatyki nr 111/zw/2011/2012 z dnia 18 września 2012 r. 

doktoranci stacjonarnych studiów doktoranckich Wydziału zostali zobligowani do 

przeprowadzenia w r. a. 2012/2013 30 godzin zajęć, przy czym sposób ich rozliczenia 

powinien być zgodny z jednym z następujących wariantów: 

 30 godz. zajęć rocznie w całości w formie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez 

doktoranta; 

 15 godz. zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta oraz 15 godz. w ramach 

uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez opiekuna naukowego lub innego 

nauczyciela, wskazanego przez opiekuna; 

 30 godz. jako uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez opiekuna naukowego lub 

innego nauczyciela, wskazanego przez opiekuna. 

Zgodnie z w/w Uchwałą Rady Wydziału doktoranci studiów niestacjonarnych powinni 

przeprowadzić 30 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu całego toku swoich studiów 

doktoranckich. Doktoranci podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA stwierdzili, że 

prowadzą zajęcia w zakresie zgodnym z własną specjalizacją i zainteresowaniami 

naukowymi.  

Opieka naukowa nad doktorantami obejmuje również wsparcie finansowe i organizacyjne 

uczestnictwa w konferencjach naukowych. Doktoranci zwykle mają możliwość wyjazdu do 

dowolnego kraju na konferencję, pod warunkiem przygotowania artykułu bądź referatu. 

Instytuty i katedry wspierają doktorantów finansowo również w kwestiach publikacji 

naukowych.  

Zasady przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie określa Regulamin 

przyznawania pomocy materialnej studentom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie, wprowadzony Zarządzeniem nr 59 Rektora ZUT z dnia 15 

września 2011 r. Zgodnie z tym Regulaminem studenci mogą ubiegać się o przyznanie 

następujących świadczeń: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób 

niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi. Student 

może również ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel 

w budżecie państwa w formie stypendium ministra.  

System stypendialny dla studentów został wdrożony przy udziale i z akceptacją 

Samorządu Studenckiego. Uwzględnia on udział studentów w podziale środków funduszu 

pomocy materialnej, funkcjonowaniu komisji stypendialnych, opracowywaniu regulaminów 

pomocy materialnej oraz przyznawania miejsc w domach studenckich. Decyzje wydawane 

przez Wydziałową Komisję Stypendialną są akceptowane przez Dziekana. 



Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego, Dziekan powołuje wydziałową 
komisję stypendialną, a rektor odwoławczą komisję stypendialną, spośród studentów 

delegowanych przez wydziałowy lub uczelniany organ samorządu studenckiego 

i pracowników uczelni, przy czym studenci stanowią większość składu komisji. Stypendia 

socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi są przyznawane na 

wniosek studenta przez dziekana, za pośrednictwem wydziałowej komisji stypendialnej. 

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów są przyznawane na wniosek studenta przez 

Rektora ZUT 

Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej. Student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim Uczelni lub 

wyżywienie w stołówce studenckiej Uczelni.  Student może ubiegać się o zakwaterowanie 

małżonka i dzieci w domu studenckim Uczelni. Student studiów stacjonarnych otrzymujący 

stypendium socjalne może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości 

z tytułu: 

1) zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli 

codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub 

w znacznym stopniu utrudniał mu studiowanie, 

2) zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki 

w przypadkach, o których mowa powyżej, z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem 

studenta. 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu 

niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stypendium specjalne 

dla osób niepełnosprawnych wypłaca się za okres, na który przypada orzeczenie. 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student roku k, który 

spełnił poniższe warunki: 

1) uzyskał w roku studiów k-1 średnią ocen, nie niższą niż 4,00 lub posiada osiągnięcia 

naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym, 

2) zaliczył wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów i programem kształcenia, 

3) zaliczył rok studiów k-1 zgodnie z planem studiów i programem kształcenia 

w terminach zgodnych z organizacją roku akademickiego. 

Wymóg progu średniej ocen 4,00 nie dotyczy studentów ubiegających się o stypendium 

Rektora dla najlepszych studentów z tytułu uzyskanych osiągnięć naukowych, artystycznych 

i sportowych. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów otrzymuje nie więcej niż 10% 

liczby studentów każdego kierunku studiów na danym poziomie kształcenia. Na każdym 

kierunku studiów i poziomie kształcenia tworzy się listy rankingowe. O miejscu studenta na 

liście rankingowej decyduje liczba uzyskanych punktów. 

Zapomoga jest doraźną formą pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych 

przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Za przyczynę losową uprawniającą 
studenta do ubiegania się o zapomogę uważa się w szczególności: 

1) nieszczęśliwy wypadek, 

2) poważną chorobę studenta lub członka jego najbliższej rodziny, wymagającą 

dodatkowych nakładów finansowych, 

3) śmierć członka najbliższej rodziny (rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, 

dziecka, małżonka, rodzeństwa), 

4) szkody spowodowane klęską żywiołową lub zdarzeniem losowym (pożar, kradzież). 



Wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów w r. a. 2012/2013 określone zostały 

Zarządzeniem Nr 50 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie z dn. 30 sierpnia 2012 r. 

Rodzaje świadczeń stypendialnych dla doktorantów określa Regulamin Studiów 

Doktoranckich w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, 

wprowadzony w życie Uchwałą Senatu ZUT z dnia 30 stycznia 2012 r. Doktorant może 

otrzymać pomoc materialną w formie: stypendium socjalnego, stypendium dla najlepszych 

doktorantów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, stypendium specjalnego dla osób 

niepełnosprawnych lub zapomogi. 

Doktorant stacjonarnych studiów doktoranckich, który terminowo realizuje program 

studiów doktoranckich oraz wykazuje się zaangażowaniem w:  

 prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych, 

 realizacji badań naukowych prowadzonych przez Wydział 

może otrzymać stypendium doktoranckie w ramach środków wydzielonych na ten cel przez 

Radę Wydziału. Stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantowi, który: 

 na pierwszym roku studiów doktoranckich osiągnął bardzo dobre wyniki 

w postępowaniu rekrutacyjnym, uchwalonym przez Senat Uczelni, 

 na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, w roku akademickim 

poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego, uzyskał 
bardzo dobre albo dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów 

doktoranckich, wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy 

doktorskiej.  

Doktorant może złożyć wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego 

lub - w przypadku nieotrzymywania stypendium doktoranckiego - wniosek o przyznanie 

stypendium doktoranckiego w kwocie zwiększenia z dotacji podmiotowej na dofinansowanie 

zadań projakościowych, które przyznaje Rektor, pod warunkiem otrzymania przez Uczelnię 
środków finansowych w ramach dotacji podmiotowej. Zwiększenie stypendium 

doktoranckiego może być przyznane: 

 doktorantowi na pierwszym roku studiów doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre 

wyniki w nauce w trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów 

magisterskich lub w postępowaniu rekrutacyjnym, 

 doktorantowi na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, który wyróżnił 
się osiągnięciami w pracy badawczej lub osiągnięciami artystycznymi w poprzednim 

roku studiów. 

Wysokość pomocy materialnej doktorantom w bieżącym roku akademickim określa 

Zarządzenie Nr 48 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego 

w r.a. 2012/2013. Zasady przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie określa Zarządzenie 

Nr 31 Rektora ZUT z dnia 4 maja 2012 r. 

System opieki materialnej nad studentami i doktorantami jest właściwy. O poprawności 

konstrukcji i funkcjonowania systemu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów 

ocenianego Wydziału świadczyły m.in. wypowiedzi formułowane w trakcie spotkań Zespołu 

Oceniającego PKA ze studentami i doktorantami. Doktoranci dobrze oceniają warunki 

socjalne oferowane przez Wydział i nie zgłaszali żadnych problemów w tym zakresie. 

W ramach działającego na Wydziale systemu stworzone zostało stanowisko 

Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, którego zadaniem jest opieka oraz 



zapewnianie równego dostępu i rozwoju osobom z niepełnosprawnościami. Z danych 

przekazanych Zespołowi Oceniającemu PKA przez Pełnomocnika Rektora wynika, że na 

początku roku ak. 2012/2013 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym 

w Szczecinie zarejestrowanych było 225 osób niepełnosprawnych, w tym 194 studentów i 31 

doktorantów. Na ocenianym Wydziale Informatyki studiuje aktualnie 25 studentów 

niepełnosprawnych (w chwili obecnej na Wydziale nie studiują doktoranci niepełnosprawni). 

System opieki naukowej, dydaktycznej i materialnej właściwie uwzględnia potrzeby osób 

niepełnosprawnych. Budynki Wydziału zostały przystosowane do potrzeb osób 

o ograniczonej sprawności ruchowej: wejścia główne posiadają podjazdy dla wózków 

inwalidzkich, w budynkach funkcjonują windy z rozsuwanymi drzwiami, na każdym piętrze 

znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, a w Domu Studenta 

przygotowano 5 pokoi, w pełni spełniających wymagania osób niepełnosprawnych. 

Zapewniona jest pomoc uczelnianego doradcy zawodowego ds. osób niepełnosprawnych.   

 Uczelnia posiada również usprawnienia w postaci książek, tablic pisanych językiem 

Braille'a, powiększone monitory, odpowiednio przystosowane klawiatury dla osób 

niedowidzących czy też inne ułatwienia dla osób z innymi niepełnosprawnościami poza 

ruchową. Osobom z niepełnosprawnościami zorganizowane zostały specjalne zajęcia 

rehabilitacyjne, odbywające się dwa razy w tygodniu. Godnym pochwały jest możliwość 

uzyskania zwrotu kosztów dojazdu do Uczelni osobom niepełnosprawnym czy też stworzenie 

„usługi asystenta”, czyli zapewnienie osoby, wspierającej funkcjonowanie osoby 

niepełnosprawnej w środowisku akademickim.  

 Informacje dla studentów niepełnosprawnych w zakresie przysługujących im 

uprawnień i możliwości dostępne są na stronie Uczelni pod adresem 

http://www.zut.edu.pl/zut-studenci/start/informacja-dla-studentow-niepelnosprawnych.html. 

Studenci i doktoranci niepełnosprawni mogą liczyć na różne formy wsparcia ze strony 

Uczelni. Oprócz świadczeń stypendialnych dla osób niepełnosprawnych, Uczelnia udziela 

wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie niepieniężnej, w postaci świadczenia 

określonych usług na rzecz studentów i doktorantów niepełnosprawnych. Wysokość środków 

finansowych przeznaczonych na tę formę wsparcia uzależniona jest od wielkości uzyskanej 

dotacji na zadania związane ze stwarzaniem niepełnosprawnym studentom i doktorantom 

Uczelni warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Zasady i formy tego wsparcia 

określa Zarządzenie Nr 30 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwerstytetu Technologicznego 

w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2012 r., w sprawie przeznaczenia środków finansowych 

uzyskanych przez Zachodniopomorski Uniwerstytet Technologiczny w ramach dotacji 

budżetowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami 

niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Wsparcie, o 

którym mowa w ww. Zarządzeniu, przeznaczone jest dla studentów i doktorantów Uczelni 

będących osobami niepełnosprawnymi, posiadających orzeczenie właściwego organu 

potwierdzające stopień niepełnosprawności lub dokument równoważny, zarejestrowanych u 

Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Środki uzyskane w ramach ww. dotacji 

mogą być przeznaczone w szczególności na: 

 realizację zadań służących przełamywaniu barier architektonicznych budynków 

Uczelni, z wyłączeniem zakupów majątkowych o wartości jednostkowej 

przekraczającej 3.500 zł; 

 zakup przez jednostki organizacyjne Uczelni urządzeń wspomagających słuch i wzrok - 

do wykorzystania w trakcie zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń, z wyłączeniem 

zakupów majątkowych o wartości jednostkowej przekraczającej 3.500 zł; 

 dostosowanie organizacji zajęć (w tym lektoratów oraz zajęć z wychowania fizycznego) 

do potrzeb i możliwości niepełnosprawnych studentów lub doktorantów; 

http://www.zut.edu.pl/zut-studenci/start/informacja-dla-studentow-niepelnosprawnych.html


 organizację spotkań indywidualnych, szkoleń (w tym specjalistycznych), warsztatów 

dla osób niepełnosprawnych w celu zdobycia umiejętności psychospołecznych 

i aktywizacji zawodowej zwiększających zdolność do samozatrudnienia i spotkań 

z pracodawcami; 

 porady udzielane przez psychologa, mające na celu przełamywanie barier 

niepełnosprawnych studentów lub doktorantów w komunikacji międzyludzkiej 

w środowisku akademickim Uczelni; 

 finansowanie lub dofinansowanie usług asysty w zajęciach dydaktycznych 

świadczonych przez osoby opiekujące się niepełnosprawnym studentem lub 

doktorantem wymagającym stałej opieki osoby trzeciej, w kwocie nie wyższej jednak 

niż 12,50 zł brutto za jedną godzinę dydaktyczną asysty; 

 opłacanie usług tłumaczy języka migowego uczestniczących w zajęciach 

dydaktycznych; 

 pokrycie lub dofinansowanie kosztów transportu niepełnosprawnego studenta lub 

doktoranta  na Uczelnię i z powrotem oraz między budynkami Uczelni; 

 pokrycie różnicy wynikającej ze zwiększenia kosztów zakwaterowania w domu 

studenckim  niepełnosprawnego studenta lub doktoranta, o ile potrzeba indywidualnego 

zakwaterowania wynika ze wskazań w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności 

studenta lub doktoranta; 

 pokrycie kosztów zakwaterowania opiekunów studenta lub doktoranta 

niepełnosprawnego w domach studenckich Uczelni, o ile konieczność stałej opieki nad 

niepełnosprawnym studentem lub doktorantem w procesie kształcenia wynika ze 

wskazań zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. 

W trakcie wizytacji Zespół Oceniający PKA został zapoznany z konkretnymi 

przykładami wykorzystania przez studentów i doktorantów niepełnosprawnych ww. 

możliwości, w zakresie stwarzania im warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, 

realizowanym na ocenianym Wydziale. 

 2) Na ocenianym Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie obowiązują typowe dla większości polskich uczelni 

wyższych mechanizmy związane z rozwiązywaniem ewentualnych sytuacji konfliktowych. 

Rozstrzyganie ew. sytuacji konfliktowych, jakie mogą wystąpić w ramach procesu 

dydaktycznego prowadzonego na studiach wyższych reguluje Regulamin Studiów Wyższych 

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. W wypadku 

zakwestionowania przez studenta obiektywności ocenienia go lub prawidłowości przebiegu 

egzaminu (zaliczenia), dziekan na pisemny wniosek studenta, złożony w terminie 3 dni, licząc 

od dnia, w którym ocenę otrzymał, ma obowiązek zarządzić i wyznaczyć datę egzaminu 

komisyjnego (zaliczenia komisyjnego). Data ta powinna przypadać nie później niż na czwarty 

dzień od dnia złożenia przez studenta wniosku. Forma egzaminu (zaliczenia) komisyjnego 

powinna być taka sama jak egzaminu (zaliczenia) zakwestionowanego (§ 25 ust.1). 

Studentowi skreślonemu przez dziekana z listy studentów służy prawo odwołania do Rektora, 

w terminie 14 dni od daty doręczenia na piśmie tej decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna (§ 

42). Dziekan może powołać spośród nauczycieli akademickich opiekunów lat lub grup 

studenckich i określić ich zakres obowiązków. Opiekunów powołuje się w porozumieniu z 

organem samorządu studenckiego (§ 6). 

W odniesieniu do ew. sytuacji konfliktowych, jakie mogą mieć miejsce na studiach 

podyplomowych mają zastosowanie stosowne zapisy Regulaminu Studiów Podyplomowych 

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, wprowadzonym 

w życie od 1 października 2011 r. Uchwałą Nr 39 Senatu ZUT z dnia 26 września 2011r. 

Zgodnie z ww. Regulaminem Kierownik studiów podyplomowych jest bezpośrednim 



przełożonym słuchaczy i podejmuje wszystkie decyzje dotyczące toku studiów. Od decyzji 

kierownika studiów przysługuje odwołanie do dziekana w terminie 14 od daty otrzymania 

decyzji  (§2 ust.2). Wykłady kończą się egzaminem lub zaliczeniem. Zaliczeniu podlegają 

wszystkie przedmioty objęte programem studiów (§4 ust.4). Warunkiem otrzymania oceny 

pozytywnej z egzaminu lub zaliczenia jest opanowanie w stopniu co najmniej dostatecznym 

wszystkich, określonych w programie studiów podyplomowych efektów kształcenia (§4 

ust.5). Słuchaczowi przysługuje prawo wglądu do sprawdzonej pracy i ocenionej pracy, 

projektu lub pisemnej pracy zaliczającej albo egzaminacyjnej (§4 ust.6). W przypadku 

uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej słuchacz ma prawo do dwóch egzaminów 

poprawkowych (§4 ust.8). W uzasadnionych przypadkach, na wniosek słuchacza złożony na 

piśmie w terminie do 3 dni od daty egzaminu (zaliczenia), dziekan Wydziału może zarządzić 

przeprowadzenie egzaminu (zaliczenia) komisyjnego (§4 ust.9).  

Kierownik studiów podyplomowych skreśla uczestnika studiów z listy uczestników, 

w przypadku (§4 ust.9): 

 niepodjęcia studiów podyplomowych, 

 rezygnacji ze studiów podyplomowych, 

 niezłożenia w terminie pracy dyplomowej (końcowej) lub egzaminu dyplomowego 

(końcowego) lub innej formy zakończenia studiów podyplomowych. 

Kierownik studiów podyplomowych może także skreślić uczestnika studiów z listy 

uczestników, w przypadku (§4 ust.18): 

 niezaliczenia semestru lub roku w określonym terminie, 

 niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów podyplomowych. 

Decyzję podejmuje kierownik studiów i zawiadamia o tym pisemnie uczestnika studiów 

podyplomowych. Słuchacz ma prawo odwołania się od tej decyzji do dziekana jednostki 

organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

decyzji (§4 ust.19).  

Instancją odwoławczą w sprawach uregulowanych Regulaminem Studiów Podyplomowych  

jest Rektor, jeżeli nie uregulowano tego inaczej (§6 ust.1). W sprawach nie ujętych 

w Regulaminie decyzję także podejmuje Rektor (§6 ust.2). 

W odniesieniu do ew. sytuacji konfliktowych, jakie mogą mieć miejsce na studiach 

doktoranckich mają zastosowanie stosowne zapisy Regulaminu Studiów Doktoranckich 

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. W przezwyciężaniu 

wszystkich sytuacji konfliktowych pomocni mogą być opiekun naukowy doktoranta oraz 

kierownik studiów doktoranckich. Do obowiązków dziekana należy rozpatrzenie zastrzeżenia 

doktorantów do (§4 ust.1): 

1) oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych 

przez doktorantów dokonanej przez kierownika studiów doktoranckich; 

2) decyzji kierownika studiów doktoranckich w sprawie zaliczenia kolejnych lat studiów 

doktoranckich oraz zmiany formy studiów. 

Doktorant ma prawo do złożenia zastrzeżenia do decyzji kierownika studiów 

doktoranckich do dziekana wydziału w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzja 

dziekana wydziału jest ostateczna (§8 ust.4). Doktorant ma prawo do zmiany opiekuna 

naukowego. Decyzję o zmianie podejmuje rada wydziału na wniosek kierownika studiów 

doktoranckich (§8 ust.11). W przypadku zakwestionowania przez doktoranta obiektywności 

ocenienia go lub prawidłowości przebiegu egzaminu (zaliczenia), kierownik studiów 

doktoranckich na pisemny wniosek doktoranta, złożony w terminie 3 dni, licząc od dnia, 

w którym ocenę otrzymał, ma obowiązek zarządzić i wyznaczyć datę egzaminu komisyjnego 

(zaliczenia komisyjnego). Data ta powinna przypadać nie później niż na 4. dzień od dnia 



złożenia przez doktoranta wniosku. Forma egzaminu (zaliczenia) komisyjnego powinna być 

dokładnie taka sama jak egzaminu (zaliczenia) zakwestionowanego (§9 ust.10). Doktorantowi 

skreślonemu z listy doktorantów przysługuje odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od 

daty doręczenia decyzji na piśmie. Decyzja Rektora jest ostateczna (§12 ust.3). 

W kwestiach stypendialnych studentom i doktorantom przysługuje prawo odwołania od 

decyzji Wydziałowych Komisji Stypendialnych do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 

W kwestiach obniżenia opłat za usługi edukacyjne studentom przysługuje odwołanie od 

decyzji dziekana do Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie. 

W oparciu o Statut Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie w Uczelni funkcjonują dedykowane ciała kolegialne, które mogą odgrywać 

istotną rolę w przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowych. W sprawach dyscyplinarnych 

studentów orzekają komisja dyscyplinarna oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna, 

powołane spośród nauczycieli akademickich oraz studentów Uczelni. W skład każdej z ww. 

komisji wchodzą nauczyciele akademiccy i studenci, po jednym z każdego wydziału. 

Kandydatów do komisji wskazują odpowiednio rady wydziałów i właściwy organ samorządu 

studenckiego. Komisję dyscyplinarną oraz odwoławczą komisję dyscyplinarną, ich 

przewodniczących i zastępców powołuje Senat, na wniosek Rektora, na 4-letnie kadencje 

trwające od 1 października roku powołania do 30 września roku, w którym upływa kadencja. 

Członków komisji orzekających, wyłanianych do rozpatrzenia określonych spraw, w składzie 

złożonym z przewodniczącego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz 

w równej liczbie, z nauczycieli akademickich i studentów, wyznacza przewodniczący 

odpowiednio komisji dyscyplinarnej oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej (§52 ust. 1-5). 

Ww. postanowienia Statutu stosuje się odpowiednio do postępowania dyscyplinarnego 

doktorantów, z tym że w skład komisji dyscyplinarnych wchodzą nauczyciele akademiccy 

i doktoranci, po jednym z każdego wydziału prowadzącego studia doktoranckie (§52 ust. 6). 

Na spotkaniach Zespołu Oceniającego PKA ze studentami, doktorantami, nauczycielami 

akademickimi i pracownikami administracyjnymi nie były podnoszone żadne sprawy, mogące 

świadczyć o zaistnieniu w ostatnim okresie czasu sytuacji konfliktowych, dotyczących tych 

poszczególnych społeczności ocenianego Wydziału Informatyki ZUT. W opinii studentów 

obecnych podczas spotkania system rozpatrywania skarg i rozwiązywania sytuacji 

konfliktowych stosowany w jednostce jest przejrzysty, właściwy i efektywny. Studenci 

posiadali wiedzę na temat osób, które są odpowiedzialne za pomoc studentowi w sytuacjach 

konfliktowych. Podobnie doktoranci Wydziału stwierdzili, iż ewentualne sytuacje 

konfliktowe rozwiązywane są indywidualnie. Jak wspomniano, w komisjach dyscyplinarnych, 

powołanych przez Senat ZUT, studenci i doktoranci są reprezentowani zgodnie 

z obowiązującymi przepisami Ustawy.  

 

 3) Zgodnie z Rozdziałem 6 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie, wprowadzonym w życie Uchwałą Nr 47 Senatu ZUT z dnia 

24 października 2011 r., na Uczelni działa Samorząd Studencki (§44) oraz Samorząd 

Doktorantów (§45). Obydwa samorządy mają swoje reprezentacje wydziałowe.  

Działalność Samorządu Studenckiego reguluje Regulamin Samorządu Studentów 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, wprowadzony 

Uchwałą Nr 28 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie. Regulamin ten jest dostępny na stronie Uczelni pod adresem 

http://www.zut.edu.pl/zut-studenci/start/akty-prawne.html. 

Kolegialnymi organami Samorządu Studentów są: 

http://www.zut.edu.pl/zut-studenci/start/akty-prawne.html


 Parlament Samorządu Studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie (PSSZUT); 

 Zarząd PSSZUT; 

 Sejmik Wydziałowy Samorządu Studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie (SWSSZUT); 

 Sąd koleżeński pierwszej instancji; 

 Sąd koleżeński drugiej instancji. 

Uczelnia i oceniany Wydział Informatyki stwarza odpowiednie warunki do 

funkcjonowania Samorządu Studentów. Działalność Wydziałowego Samorządu Studentów 

można ocenić pozytywnie – organ ten jest dosyć aktywny i wspiera studentów w większości 

aspektów związanych z procesem kształcenia. Współpraca pomiędzy władzami Wydziału 

a przedstawicielami studentów oceniana jest przez obie strony wysoko. Do dyspozycji 

Samorządu Studentów przekazano pomieszczenie, które stanowi siedzibę tego organu. Sejmik 

Wydziałowy Samorządu Studentów Wydziału Informatyki ściśle współpracuje 

z Parlamentem Samorządu Studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie. 

Ramy działalności Samorządu Doktorantów określa Regulamin Samorządu Doktorantów 

ZUT, wprowadzony Uchwałą Nr 15 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technicznego w Szczecinie z dn. 30 stycznia 2009 r. Regulamin ten jest dostępny na stronie 

Uczelni pod adresem http://www.we.zut.edu.pl/wp-content/uploads/downloads/ 

2012/11/Regulamin-Samorzadu-Doktorantow.pdf. 

Organami kolegialnymi Samorządu Doktorantów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie są: 

 Sejmik Samorządu Doktorantów ZUT; 

 Rada Samorządu Doktorantów ZUT; 

 Zarząd Samorządu Doktorantów ZUT; 

 Zarządy Wydziałowe Samorządu Doktorantów ZUT. 

Jednoosobowymi organami Samorządu Doktorantów są: 

 Przewodniczący Samorządu Doktorantów ZUT; 

 Przewodniczący Zarządów Wydziałowych Samorządu Doktorantów ZUT. 

W ramach swojej działalności Samorząd Doktorantów wspiera proces uczenia się 

doktorantów. Broni praw doktorantów podejmując interwencje, gdy prawa te są naruszane, 

reprezentuje interesy doktorantów w Uczelni i na zewnątrz, wyraża opinie społeczności 

doktorantów, uczestniczy w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących Uczelni w 

zakresie i na zasadach określonych w Statucie ZUT oraz w ustawie Prawo o szkolnictwie 

wyższym, nawiązuje i prowadzi współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami 

o tych samych lub podobnych celach, w szczególności z Krajową Reprezentacją 

Doktorantów, współdziała z władzami Uczelni i organizacjami studenckimi. Uczelnia 

respektuje prawo do samorządności doktoranckiej.  

Przedstawiciele Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów są reprezentowani we 

wszystkich ciałach kolegialnych, powołanych w związku z prowadzonym w Uczelni procesie 

kształcenia, zgodnie z wymogami aktów prawnych w tym zakresie obowiązujących. 

W szczególności, przedstawiciele studentów uczestniczyli w pracach zespołów 

przygotowujących efekty kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów. Są oni 

reprezentowani także w większości zespołów, będących elementami projektowanego 

Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Są członkami Rad Wydziału 

i Senatu ZUT. Obydwa samorządy delegują również swoich przedstawicieli do 
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Wydziałowych Komisji Stypendialnych oraz Odwoławczych Komisji Stypendialnych, a także 

do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla 

Studentów, Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji 

Dyscyplinarnej dla Doktorantów. 

Podczas spotkania Zespołu Oceniającego PKA z nauczycielami akademickimi oraz ze 

studentami i doktorantami formułowane były wypowiedzi oraz podawane liczne przykłady 

udziału przedstawicieli Samorządów Studentów i Doktorantów w życiu Wydziału i Uczelni. 

Przedstawiciele studentów zwracali uwagę na dobry kontakt przedstawicieli Samorządu 

Studenckiego z Władzami Wydziału. 

Studenci i doktoranci, którzy uczestniczyli w spotkaniach z Zespołem Oceniającym PKA 

pozytywnie oceniali działalność swoich samorządów. 

Liczba przedstawicieli studentów w Senacie i Radzie Wydziału Informatyki 

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym spełnia wymóg określony w Art. 

61 ust. 3 Ustawy. Studenci są również członkami Komisji Senackich oraz Komisji 

Wydziałowych.  Zdaniem studentów Uczelnia oraz Wydział umożliwia im aktywne 

uczestnictwo w pracach ww. organów, respektując ich zdanie oraz analizując i wdrażając 

niektóre pomysły (np. zmiany godzin w programach studiów). Samorząd Studentów posiada 

do dyspozycji własne biuro, które jest wyposażone w odpowiedni sprzęt. Członkowie 

Samorządu wydziałowego mają możliwość korzystania ze sprzętu biurowego. Fundusze 

pozyskiwane z budżetu Uczelni/Wydziału w opinii studentów są wystarczające do 

prowadzenia aktywnej działalności na rzecz środowiska studenckiego. Współpraca Władz 

Wydziału z Samorządem odbywa się głównie poprzez Rady Wydziału, Komisje oraz w razie 

zaistnienia potrzeby, indywidualne spotkania członków samorządu z dziekanami.  Samorząd 

ocenia współpracę z władzami Wydziału jako bardzo dobrą. Opiniowanie planów 

i programów studiów zgodnie z wymogiem ustawowym odbywa się poprzez uzyskanie 

pozytywnej opinii przedstawicieli studentów z Rady Wydziału. Samorząd Studencki ZUT 

współpracuje z innymi Samorządami Studentów (zarówno na arenie lokalnej jak 

i ogólnopolskiej), deklaruje również współpracę z organami PSRP np. poprzez udział 

w organizowanych konferencjach.   

 

 

Ocena końcowa 7  kryterium ogólnego: w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

 1) System opieki naukowej, dydaktycznej i materialnej funkcjonuje właściwie. Nie 

stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. Studenci i doktoranci mają możliwość 

oddziaływania na funkcjonowanie systemu poprzez swoich przedstawicieli w organach 

Uczelni i Wydziału. Studenci i doktoranci znają zasady przyznawania świadczeń pomocy 

materialnej, a postanowienia obowiązujących w tym zakresie regulaminów są dla nich 

zrozumiałe. 

 W ramach działania systemu Wydział zapewnia studentom wystarczającą opiekę 

dydaktyczną, naukową i materialną. Niezadowalający jest fakt możliwości wyboru 

przedmiotów obieralnych dopiero na V semestrze. Weryfikacja systemu opieki naukowej, 

dydaktycznej i materialnej z udziałem studentów nie jest kompleksowa. Uczelnia w pełni 

wspiera rozwój studentów z niepełnosprawnościami. 

 

 2) Mechanizmy zapobiegania i rozwiązywania ewentualnych konfliktów stosowane przez 

Jednostkę w zakresie studiów wyższych, podyplomowych i doktoranckich należy uznać za 

wystarczające. W Uczelni oraz na ocenianym Wydziale obowiązują typowe, ujęte 



w regulaminach, regulacje związane z rozpatrywaniem odwołań. Nauczyciele akademiccy, 

pracownicy administracji, studenci i doktoranci nie wskazywali na żadne przykłady sytuacji 

konfliktowych.  

 Opiekun roku na Wydziale Informatyki nie jest znany wszystkim studentom, problemy 

z niewiedzą o jego istnieniu i przypisanych mu zadaniach mają zwłaszcza studenci kierunku 

„zarządzanie i inżynieria produkcji”. 

 

 3) Do podstawowych organizacji samorządowych zrzeszających studentów i 

doktorantów należą: Samorząd Studencki oraz Samorząd Doktorantów. Współpraca 

organizacji studentów i doktorantów z władzami Wydziału nie budzi zastrzeżeń. 

Przedstawiciele obu samorządów są reprezentowani we wszystkich ciałach kolegialnych, 

powołanych w związku z prowadzonym w Uczelni procesem kształcenia, zgodnie z 

wymogami aktów prawnych obowiązujących w tym zakresie. Uczelnia i Wydział stwarzają 

właściwe warunki do funkcjonowania Samorządów Studentów i Doktorantów, które aktywnie 

włączają się w działalność Uczelni i ocenianego Wydziału.  

  Wsparcie działalności samorządowej oraz innych organizacji zrzeszających studentów 

jest poprawne. Studenci są członkami ustawowo przewidzianych organów uczelni. 

Współpraca władz Wydziału z członkami Samorządu Studentów jest zadowalająca. Samorząd 

Studencki powinien włączyć się w prace wynikające z Ustawy (szkolenia z praw 

i obowiązków studenta).  
 

 

8.  Spójność systemu wewnętrznych przepisów prawnych normujących proces 

zapewnienia jakości kształcenia, oraz jego zgodność z przepisami powszechnie 

obowiązującymi   

 

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia funkcjonuje w oparciu o 

unormowania zawarte w następujących dokumentach: 

1. Uchwała nr 59 Senatu ZUT z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia, z późn. zm. 

2. Zarządzenie nr 29 Rektora ZUT z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia, z późn. zm. 

3. Zarządzenie nr 34 Rektora ZUT z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wdrożenia procedury 

„Zasady prowadzenia ankietyzacji” w ZUT w Szczecinie., z późn. zm. 

4. Zarządzenie nr 35 Rektora ZUT z dnia 7 maja 2010 w sprawie wprowadzenia wzorów 

kwestionariuszy ankiet studenta, absolwenta studiów wyższych ZUT w Szczecinie, 

pracodawców i kandydatów na studia. 

5. Zarządzenie nr 70 Rektora ZUT z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie wdrożenia procedury 

„Zasady prowadzenia hospitacji” w ZUT w Szczecinie. 

6. Zarządzenie nr 21 Rektora ZUT z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia procedury 

„Tryb postępowania przy tworzeniu nowych kierunków studiów, studiów 

międzykierunkowych i makrokierunków studiów” w ZUT w Szczecinie. 

7. Uchwała nr 68 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie okresowej 

oceny nauczycieli akademickich przeprowadzonej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie 

Technologicznym w Szczecinie. 

8. Zarządzenie nr 29 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie 

wprowadzenia arkuszy oceny nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia okresowej 

oceny nauczycieli akademickich w ZUT w Szczecinie. 



Ponadto zarówno na poziomie Uczelni, jak i Wydziału Informatyki opracowano szereg 

procedur, określających sposób funkcjonowania procesu kształcenia oraz niektórych 

elementów zapewniania jakości. Do najważniejszych z punktu widzenia działań 

projakościowych należy zaliczyć: 

 procedura doboru kadry dydaktycznej do realizacji zajęć na studiach podyplomowych 

 procedura oceny dorobku naukowego nauczycieli prowadzących zajęcia na 

poszczególnych kierunkach studiów 

 kontrola zajęć i zadań dydaktycznych 

 procedura przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora za osiągnięcia 

dydaktyczne, organizacyjne i całokształt dorobku 

 procedura badania i oceny bazy laboratoryjnej oraz materialnej do realizacji dydaktyki 

 procedura oceny i przechowywania efektów kształcenia w przedmiocie/module 

 semestralna ocena doktoranta 

 procedura przeprowadzania hospitacji 

 procedura przeprowadzania hospitacji na studiach podyplomowych 

 procedura doskonalenia efektów kształcenia we współpracy z Radą ds. Kompetencji 

Absolwentów Wydziału Informatyki 

 Powyższy system wewnętrznych aktów prawnych jest prawidłowo skonstruowany pod 

względem formalnym. Również akty wykonawcze, powołujące odpowiednie organy 

określone w powyższych przepisach, wydane są poprawnie. Tworzą one spójny system 

przepisów regulujących funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości 

kształcenia. Zwraca uwagę jednak fakt, iż w znacznej mierze dotyczą one głównie studiów I i 

II stopnia. Znacznym mankamentem jest niemal całkowite pominięcie w wewnętrznych 

uregulowaniach prawnych studiów podyplomowych oraz doktoranckich.  

 Regulacje dotyczące wewnętrznego systemy zapewniania jakości nie przewidują 

natomiast rozwiązań mających na celu doskonalenie procedur ani strategii opracowania i 

wdrożenia działań w tym zakresie. 

 Rozwiązania przyjęte w Uczelni statuujące procesy zapewniania jakości są zgodne z 

powszechnie obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. 

 W kontekście funkcjonowania Wydziału istotny jest fakt, iż podejmuje on działania 

mające na celu samodzielne opracowanie i wdrożenie procedur projakościowych związanych 

z celami strategicznymi Wydziału np. konkurs Dean Cup. 

 

Ocena końcowa 8  kryterium ogólnego: w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

 Obowiązujący w Uczelni i na Wydziale system wewnętrznych aktów prawnych jest 

spójny pod względem formalnym oraz zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa. Niewątpliwie konieczne jest podjęcie działań mających na celu opracowanie procedur 

doskonalenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości. 

 

9. Podsumowanie  

Tabela nr 2   Ocena spełnienia kryteriów oceny instytucjonalnej 

 

Kryterium  

Stopień spełnienia kryterium 

wyróżniająco w pełni znacząco częściowo niedostatecznie 



strategia rozwoju             X    

wewnętrzny system 

zapewnienia jakości  
             X    

cele i efekty 

kształcenia na 

studiach 

podyplomowych oraz 

system ich weryfikacji 

   

 

            X 

  

zasoby kadrowe, 

materialne  

i finansowe 

  

           X 

   

prowadzenie badań 

naukowych 
         X     

współpraca krajowa  

i międzynarodowa  
         X     

system wsparcia 

studentów  

i doktorantów 

 
     X 

   

przepisy wewnętrzne 

normujące proces 

zapewnienia jakości 

kształcenia 

  

     X 

   

  
 Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 

Szczecinie posiada liczną i dobrze przygotowaną kadrę naukowo-dydaktyczną. Zdecydowana 

większość laboratoriów jest nowoczesna, dobrze wyposażona i dopasowana do potrzeb 

badawczych i dydaktycznych. 

 W obszarze badań naukowych i kształcenia szeroko rozwinięta jest współpraca 

międzynarodowa, co wzbogaca proces kształcenia i umacnia pozycje naukową Wydziału. 

Wydział odgrywa bardzo znaczącą rolę w lokalnym rynku pracy dostarczając wysoko 

kwalifikowanych absolwentów i rozwijając współpracę ze znaczącymi firmami 

informatycznymi z Pomorza Zachodniego.   

 Dotychczas stosowane procedury w zakresie zapewniania jakości opracowane na 

Wydziale przynoszą pozytywne rezultaty. Natomiast skuteczność procedur uczelnianych 

powodowana jest głównie silną determinacją władz Wydziału, nie zaś efektywnością samych 

procedur. 

 Współpraca organizacji studentów i doktorantów z władzami Wydziału nie budzi 

zastrzeżeń. Przedstawiciele obu samorządów są reprezentowani we wszystkich ciałach 

kolegialnych, powołanych w związku z prowadzonym w Uczelni procesem kształcenia, 

zgodnie z wymogami aktów prawnych obowiązujących w tym zakresie. Uczelnia i Wydział 

stwarzają właściwe warunki do funkcjonowania Samorządów Studentów i Doktorantów, 

które aktywnie włączają się w działalność Uczelni i ocenianego Wydziału. 



Zdobywane przez Władze Wydziału środki finansowe są przeznaczane na urządzania 

laboratoriów dydaktycznych i bazy naukowej na bardzo wysokim poziomie. Restrykcyjna i 

przejrzysta polityka finansowa Wydziału zapewnia stabilność jego rozwoju, zgodną z celami 

strategicznymi. 

 
  

 Odniesienie się do dokonanej przez jednostkę analizy SWOT w kontekście wyników 

przeprowadzonej oceny wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz 

oceny zasobów kadrowych, materialnych, działalności naukowej i międzynarodowej, 

współpracy  z beneficjentami procesu kształcenia. 

 

 

 Analiza SWOT dokonana przez jednostkę została przeprowadzona w znaczącej mierze 

w gronie dziekańskim. Nie korzystano z metod analizy otoczenia oraz wsparcia lub 

pozyskiwania informacji od przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych. Część analizy 

dotycząca mocnych i słabych stron dobrze i w sposób krytyczny ocenia obecny stan 

Wydziału, zwłaszcza w kontekście jakości kształcenia, rozwoju kadry oraz działalności 

naukowej. 

 Analiza SWOT przedstawiona przez Wydział zawiera jednak istotne błędy 

metodologiczne w zakresie identyfikacji szans i zagrożeń. Większość czynników określonych 

jako szanse lub zagrożenia, są zasadniczo pochodzenia endogenicznego. Nie stanowią 

natomiast możliwych uwarunkowań funkcjonowania Wydziału w ujęciu egzogenicznym. 

 
  

 

W przedstawionych obszernych odpowiedziach na raport z wizytacji wykazano, że w okresie 

po wizytacji, od grudnia 2013 do maja 2013, procedury opracowane w ramach wewnętrznego 

systemu zapewnienia jakości zostały w znacznym stopniu zmodyfikowane i udoskonalone. 

Na podstawie obszernych wyjaśnień i dodatkowych informacji zmieniono ocenę w kryterium 

drugim.    

 

 

Tabela nr 2  

 

Kryterium  

 

Stopień spełnienia kryterium 

wyróżniająco w pełni znacząco częściowo niedostatecznie 

wewnętrzny system 

zapewnienia jakości          X  

    

 

 

  



  



 


