
 
Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia na 

Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ 
za rok akademicki 2015/16 

 Sposób działania SJK na Wydziale jest opisany w Uchwale RW nr 130 w sprawie Systemu 

zapewniania jakości kształcenia na WMiI UŁ. W Uchwale zostały określone m.in. procedury pozwalających 

na systematyczne zwiększanie efektywności i atrakcyjności procesu kształcenia. W ramach tego systemu w 

roku akademickim 2015/16 należy wymienić:  

1.    Prace Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (WKJK). Sprawozdanie z działania Komisji za 

rok akademicki 2015/16 zostało przyjęte Uchwałą nr 24 Rady Wydziału Matematyki i Informatyki 

Uniwersytetu Łódzkiego podjętą w dniu 26.10.2016 r. (Załącznik 1). 

2. Prowadzenie serwisu informacyjnego dostępnego pod adresem wkjk.math.uni.lodz.pl. dotyczącego 

systemu jakości kształcenia na WMiI. Strona udostępnia  informacje na temat systemu jakości 

kształcenia, odpowiednie akty prawne z tym związane, wyniki i wnioski z ankiet, wzory 

dokumentów oraz formularze. Dostępne są tu także materiały ze szkoleń prowadzonych  w celu 

podnoszenia jakości kształcenia. Serwis zawiera również dane do kontaktu z WKJK w przypadku 

wszelkich wniosków i uwag. 

3. Przeprowadzenie ankiet, które są narzędziem pozwalającym monitorować, analizować oraz 

doskonalić proces i program kształcenia.  Wyniki ankiet oceniających przedmioty w ramach danych 

programów studiów oraz ankiety oceniające programy studiów dotyczących  roku 2015/16 nie 

odbiegają znacząco od wyników z poprzednich lat i pozostają na wysokim poziomie. Nadal 

zauważalny jest bardzo niski poziom zwrotności ankiet. W roku 2015/16 w związku z licznymi 

uwagami zgłaszanymi przez studentów na temat lektoratów, WKJK opracowała i przeprowadziła 

ankiety wśród studentów I roku. Wyniki ankiet wskazują na konieczność dalszego monitorowania 

procesu dydaktycznego związanego z nauką języków obcych ale nie wskazują na konieczność 

przeprowadzenia doraźnych zmian.   

4. Przeprowadzanie hospitacji.  W większości katedr hospitacje odbywają się w terminach 

przewidzianych w Uchwale RW nr 130. W roku akademickim 2015/16 przeprowadzono 4 hospitacji 

(w roku 2014/15 – 26 hospitacji). Wnioski z hospitacji są dokumentowane na odpowiednich 

formularzach. Ogólnie wyniki hospitacji są zadawalające.   

5. Działalność Komisji do spraw Dyplomowania na studiach I i II stopnia. W  roku  akademickim 

2015/2016 działania Komisji do spraw dyplomowania koncentrowały się na przygotowaniu 

egzaminu diagnostycznego dla studentów trzeciego roku studiów licencjackich na kierunkach 

Matematyka oraz Informatyka.  Na podstawie  nadesłanych, przez koordynatorów przedmiotów 

obowiązkowych, propozycji zadań,  przygotowano egzamin, złożony z piętnastu  zadań zamkniętych  

i trzech problemów  otwartych.  Komisja opracowała również szczegółowe kryteria oceny.  Egzamin 

ten został przeprowadzony 27 kwietnia 2016 roku przez komisję egzaminacyjną powołaną przez 

prodziekana ds.  dydaktycznych. Analiza wyników egzaminu diagnostycznego przeprowadzona dla 

kierunków Matematyka i Informatyka wskazała zbliżony poziom wiedzy i umiejętności badanych 

matematyków i informatyków (średni rezultat sprawdzianu wynosi na Matematyce 41% zaś na 

Informatyce 44;6%). Zauważono również, że problemy otwarte sprawiały studentom znacznie 

większe problemy niż zadania zamknięte.   

http://news.math.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2013/05/Uchwa%C5%82a-RW-nr-130-w-sprawie-Systemu-zapewniania-jako%C5%9Bci-kszta%C5%82cenia-na-WMiI-U%C5%81.doc
http://news.math.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2013/05/Uchwa%C5%82a-RW-nr-130-w-sprawie-Systemu-zapewniania-jako%C5%9Bci-kszta%C5%82cenia-na-WMiI-U%C5%81.doc


6. Współpraca z firmami w ramach Rady Biznesu. Firmy szczególnie aktywnie współdziałające z 

Wydziałem to ABB, ACCENTURE, AMG.net, BMS Poland, BRE Bank, CERI, CITIBANK, CMF 

(Częstochowa), COMARCH, CYBERCOM, EENGINE, ERICPOL Telecom, FUJITSU, 

FUNDACJA AP, HPE, INFOSYS BPO Poland, KATANA KONSULTING, MICROSOFT, OSTC 

Łódź, PGE, PROTON RELATION, GFT Poland (dawniej RULE FINANCIAL), URZĄD 

STATYSTYCZNY w Łodzi, TELECA, TME, TRANSITION TECHNOLOGIES S.A.,  UNIQA, 

mBank. W roku 2014/15 współpraca polegała głównie na współprowadzeniu przedmiotów oraz 

wykładów eksperckich  dla studentów, organizowaniu praktyk i staży studenckich, 

współprowadzeniu konferencji (IT Academic Days, Targi pracy). Firmy współpracujące z 

Wydziałem były również sponsorami zarówno pewnych wydarzeń organizowanych na Wydziale, jak 

też fundatorami nagród (np. w ramach konkursu Matematyka Moja Pasja, dla najlepszych 

absolwentów, itp.). Ponadto studenci Wydziału uczestniczą w projekcie NCBiR pt. „Studenci 

Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ Studiują i Pracują”.  

7. W ramach podnoszenia jakości kształcenia, zgodnie z sugestiami WKJK, na kierunku Matematyka 

została wyodrębniona grupa studentów I roku z najlepszymi wynikami z matury rozszerzonej. Taki 

podział pozwala na lepszą organizację zajęć, zwrócenie uwagi na najlepszych studentów i 

podnoszenie prestiżu Wydziału.  

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

do Uchwały nr 24 Rady WMiI UŁ podjętej w dniu 26.10.2016 r 

w sprawie przyjęcia sprawozdania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na WMiI UŁ za rok 

2015/2016. 

 

Sprawozdanie  Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

na Wydziale Matematyki i Sprawozdanie  Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

na Wydziale Matematyki i Informatyki  UŁ 

za rok akademicki 2015/16 

 

 

W celu realizacji zadań związanych z zapewnieniem, doskonaleniem oraz oceną  procedur jakości 

kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki w roku akademickim 2015/16 działała Wydziałowa 

Komisja ds. Jakości Kształcenia powołana przez Dziekana w składzie: 

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Goldstein 

Członkowie: 

• prof. dr hab. Wojciech Banaszczyk 

• prof. dr hab. Tadeusz Krasiński 

• prof. dr hab. Adam Paszkiewicz 

• prof. dr hab. Ryszard Pawlak 

• prof. nadzw. dr hab. Stanisław 

Spodzieja 

• prof. dr hab. Stanisław Walczak 

• prof. dr hab. Paweł Walczak 

• dr hab. nadzw. Grażyna Horbaczewska 

• dr hab. Dorota Bors 

• dr Witold Budzisz 

• dr Piotr Cybula 

• dr Krzysztof Kaniowski 

• dr Wojciech Kozłowski 

• dr Anna Loranty 

• dr Aneta Tomaszewska 

• mgr Marek Rogalski – przedstawiciel doktorantów 

• Łukasz Lisowski – przedstawiciel samorządu 

studentów 

• Justyna Firkowska  - przedstawiciel studentów 

• Filip Wójcik – przedstawiciel studentów 

 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (WKJK) zrealizowała w roku akademickim 2015/2016 

następujące zadania:  

 

• Wprowadzenie korekt w programach studiów I i II stopnia kierunku matematyka, 

informatyka oraz analiza danych zgodnymi z sugestiami nauczycieli i pracodawców.   

• Dostosowanie programów studiów do nowego ustawodawstwa, w szczególności do 

Uchwały nr 611 Senatu UŁ z dn. 11.04.2016r.   

• Przedstawienie Dziekanowi WMiI sugestii dotyczących podnoszenia jakości kształcenia na 

Wydziale (załącznik 1a)  

• Zainicjowanie cyklu szkoleń dydaktycznych na WMiI  (przeprowadzone zostały szkolenia: 

„Techniki prac zespołowych z wykorzystaniem aplikacji internetowych” oraz „Wykorzystanie 

materiałów firmy Microsoft w ramach umowy Microsoft Academy”) 

• Analiza statystyczna i wnioski z ankiet oceniających pracę  nauczycieli  

• Analiza ankiet studenckich oceniających przedmioty w ramach programów studiów.  

• Opracowanie i przeprowadzenie ankiet dotyczących lektoratów, w związku z niepokojącymi 

uwagami studentów o sposobie prowadzenia zajęć.  

• Bieżąca analiza uwag dotyczących programu kształcenia zgłaszanych przez studentów.  



• Współpraca z Komisją ds. Dyplomowania w sprawie zmian w procesie dyplomowania na 

studiach I i II stopnia, a także sposobu prowadzenia zajęć seminaryjnych i prowadzenia 

zapisów na te zajęcia. 

• Rekomendowanie Dziekanowi WMiI koordynatorów przedmiotów.  

• Monitorowanie poprawności opisów przedmiotów zawartych w systemie USOS.  

• Opiniowanie i korekta dokumentów regulujących zasady postępowania w ramach dydaktyki 

(między innymi zagadnienia na egzamin inżynierski analizy danych, procedury związane z 

wypełnianie protokołów oraz procedury związane z uzupełnianiem efektów kształcenia przez 

studentów studiów II stopnia) 

• Prowadzenie wydziałowej strony internetowej dotyczącej systemu jakości kształcenia na 

WMiI (w obrębie strony Wydziału) http://wkjk.math.uni.lodz.pl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wkjk.math.uni.lodz.pl./


Załącznik 1a 

do sprawozdania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na WMiI UŁ za rok 2015/2016. 

 

 

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki  

prof. dr hab. Ryszard Pawlak 

 

 

Propozycje działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale 

Matematyki i Informatyki UŁ 

 

W dniu  4 kwietnia 2016 r. zespół Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia opracował sugestie działań na 

WMiI mających na celu podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ:  

1. Uszczegółowienie procedur związanych z uruchamianiem i udostępnianiem ankiet studenckich (dobrym 

zwyczajem byłoby np. określenie na stale ile tygodni przed rozpoczęciem sesji ankiety są uruchamiane i kiedy 

zamykane oraz określenie osoby odpowiedzialnej za uruchamianie ankiet wg takiego wzorca).  

2. Utworzenie na I roku kierunku Informatyka grupy studentów z najlepszymi wynikami z matury rozszerzonej (na 

podobnych zasadach jak grupa najlepszych studentów na kierunku Matematyka  w roku 2014/15). Taki podział 

pozwala na lepszą organizację zajęć i podnoszenie prestiżu Wydziału.  

3. Uruchomienie zajęć przygotowawczych:  

a. dla studentów I roku I stopnia, szczególnie dla osób tylko z podstawową maturą z matematyki oraz osób, 

które nie były w klasach informatycznych. Zajęcia takie powinny być uruchamiane dodatkowo (poza 

planem studiów).  

b. dla studentów studiów magisterskich, którzy ukończyli kierunek I stopnia inny niż wybrany na II stopniu. 

Zajęcia takie powinny odbywać się we wrześniu.  

4. Stworzenie bazy pracowników pod kątem możliwości przeprowadzania zajęć różnych typów z różnych 

przedmiotów, co powinno być  dużym ułatwieniem dla podejmowania wszelkich zmian w obsadzie przedmiotów. 

5. Ustalenie koordynatorów przedmiotów i kadry prowadzącej zajęcia specjalnościowe, tak aby dać możliwość 

dłuższego i lepszego przygotowania do prowadzenia nowych zajęć. Do prowadzenia każdych zajęć 

specjalnościowych powinny być przygotowane co najmniej 3 osoby. Należy rozważyć możliwość kontynuacji 

szkoleń dydaktycznych prowadzonych w szczególności przez osoby, które uzyskały stosowne certyfikaty.  

6. Organizacja spotkań koordynatorów z osobami prowadzącymi zajęcia z danego przedmiotu oraz z grup 

powiązanych ze sobą przedmiotów. Uzgodnienie treści przedmiotów równoległych, które mają uzupełniające się 

programy.  

7. Analiza wniosków z egzaminu diagnostycznego i przeprowadzenie dyskusji czy na Wydziale powinien być 

przeprowadzany egzamin dyplomowy w formie pisemnej.  

8. Dalsze prace pozwalające wdrożyć zalecenia PKA dotyczące zwiększenia prowadzenia seminariów i prac 

dyplomowych przez samodzielnych pracowników.  



9. W związku ze zgłaszanymi przez studentów uwagami dotyczącymi seminariów licencjackich oraz magisterskich:  

 Coroczne organizowanie przed rozpoczęciem zajęć spotkania prowadzących seminaria w celu 

wypracowania zasad prowadzenia seminariów, 

 Monitorowanie procesu dostosowanie tematyki seminariów do specjalności studentów i wyborów 

dokonywanych prze studentów  

10. Analiza protokołów zaliczeniowych i egzaminacyjnych, w których rozkład ocen jest nietypowy (np. powyżej 

90% ocen bardzo dobrych lub niedostatecznych),  poszukiwanie (wraz z prowadzącym zajęcia)  przyczyny 

takiego stanu rzeczy i rozstrzygnięcie, czy potrzebne są jakieś zmiany (w efektach kształcenia lub sposobie 

prowadzenia zajęć czy egzekwowania efektów). 

11. Zachęcanie pracowników do umieszczania w protokołach  końcowych komentarzy o przeprowadzonych w 

danym cyklu zajęciach.  

12. Powołanie pełnomocnika dziekana ds. etyki (w związku przypadkami mobbingu wobec studentów) 

13. Z uwagi na fakt, że niektóre problemy zgłaszane przez studentów i pracowników nie mogą być rozwiązane na 

poziomie Wydziału, ponieważ są studenci studiujący jednocześnie na kilku wydziałach, WKJK sugeruje 

zgłoszenie następujących problemów/propozycji na poziomie uczelni (np. na Uczelnianej Komisji Dydaktycznej)  

a. Organizacja roku akademickiego tak, aby  

- między ostatnim tygodniem zajęć a początkiem sesji był dodany tydzień na przygotowanie (w praktyce 

na odrobienie brakujących zajęć i zaliczeń)  

lub 

- liczba poszczególnych dni tygodnia w semestrze wynosiła zawsze min 14 (na Politechnice Łódzkiej jest 

odgórnie ustalane odrabianie brakujących zajęć w wyznaczone dni). Co roku w semestrze letnim jest 

kłopot z zajęciami piątkowymi, w tym roku wystąpił poważny problem z z zajęciami poniedziałkowymi i 

wtorkowymi w semestrze zimowym.  

b. Dodawanie do nazw grup z Lektoratów informacji na temat ich poziomów związanych z pisanym przez 

studentów internetowym testem poziomującym (np. przedział punktowy/procentowy) oraz wymóg żeby 

studenci zapisujący się na Lektorat nie mogli „przeskoczyć” poziomu grupy o więcej niż jeden. Obecnie 

wybierane przez studentów Lektoraty są dopasowywane głównie do planu ich zajęć, często bez związku z 

poziomem Lektoratu.  

c. Zorganizowanie na uczelni egzaminów z języków obcych wkrótce po internetowym teście poziomującym. 

Pozwoliłoby to studentom, którzy napisali dobrze test poziomujący od razu potwierdzić wynik na 

egzaminie i rozwiązałoby problem warunkowego zwalniania z zajęć z lektoratu.  

 

Zespół do Zadań Szczegółowych WKdsJK 


