
 

  

Raport dotyczący efektów funkcjonowania Systemu Jakości 

Kształcenia  w podstawowych jednostkach organizacyjnych UŁ 

Nazwa podstawowej jednostki 
organizacyjnej 

Wydział Matematyki i Informatyki  
Uniwersytetu Łódzkiego 

Rok akademicki 2017/2018 

I. Analiza stanu wyjściowego 
(krótki opis stanu na zakooczenie poprzedniego roku akademickiego) 

Ocena efektywności Systemu Jakości Kształcenia oraz skutecznośd przyjętych rozwiązao podlega corocznej ocenie 
przez Radę Wydziału oraz okresowo przez Polską Komisję Akredytacyjną. Sprawozdanie Dziekana o funkcjonowaniu 
Systemu Jakości Kształcenia za rok 2017/2018 zostało jednogłośnie przyjęte przez Radę Wydziału w dn. 17.01.2018 r. 

II. Analiza ankiet 

1. Termin i forma przeprowadzenia 
Semestr zimowy (9.01 – 31.01), forma elektroniczna  
Semestr letni (28.05 – 17.06), forma elektroniczna  

2. Zwrotnośd (w %) 

Odsetek studentów, którzy wypełnili co najmniej jedną ankietę:  
semestr zimowy: 34,7% 
semestr letni: 20,7% 

Odsetek wypełnionych ankiet:  
semestr zimowy:  19,8% 
semestr letni:  10,5% 

3. Rezygnacje z ankiet - 

4. Analiza ankiet 

Wiadomości były przekazywane w sposób:  
- w pełni zrozumiały;  

- dośd zrozumiały;  
- mało zrozumiały;  

- niezrozumiały; 

średni wynik w semestrze zimowym: 4,33  
średni wynik w semestrze letnim: 4,45 

Czy zajęcia były prowadzone w sposób 
uporządkowany: 

- zdecydowanie tak;  
- raczej tak; 
- raczej nie;  

- zdecydowanie nie; 

średni wynik w semestrze zimowym: 4,54  
średni wynik w semestrze letnim: 4,61 

Wymagania wobec studentów były:  
- bardzo dobrze sprecyzowane; 

- dobrze sprecyzowane,  
- słabo sprecyzowane;  

- bardzo słabo sprecyzowane; 

średni wynik w semestrze zimowym: 4,4  
średni wynik w semestrze letnim: 4,54 

Osoba prowadzącazajęcia była: 
- zawsze punktualna; 
- na ogół punktualna; 

- mało punktualna; 
- nigdy nie była punktualna 

średni wynik w semestrze zimowym: 4,67  
średni wynik w semestrze letnim: 4,74 
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Czy osoba prowadząca zajęcia odnosiła się z 
szacunkiem do studentów? 

- zdecydowanie tak; 
- raczej tak; 
- raczej nie; 

- zdecydowanie nie; 

średni wynik w semestrze zimowym: 4,78  
średni wynik w semestrze letnim: 4,82 

Czy udział w zajęciach przyczynił się do 
osiągnięcia efektów kształcenia, o których 

został/a Pan/Pani powiadomiony/a: 
- zdecydowanie tak; 

- raczej tak; 
- raczej nie; 

- zdecydowanie nie; 

brak pytania w ankiecie dla semestru zimowego  
średni wynik w semestrze letnim: 4,51 

5. Opis podjętych działao 

Średnie wyniki ankiet nie wskazują na zaistnienie jakichkolwiek niepokojących zjawisk na Wydziale. Pomimo 
podejmowanych na przestrzeni lat licznych działao zachęcających studentów do wypełniania ankiet, jednym 
z najpoważniejszych problemów występujących na Wydziale jest wciąż bardzo niski poziom zwrotności ankiet (przy 
czym regułą jest znaczny spadek zwrotności w semestrze letnim).  W związku z powyższym na Wydziale Matematyki 
i Informatyki rozważana jest możliwośd przywrócenia ankiet w formie papierowej.  

6. Informacja o dodatkowych ankietach z zakresu jakości kształcenia przeprowadzanych na wydziale 

 Począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2017/18 na Wydziale Matematyki i Informatyki studenci 
dysponują wyborem języka ankiety (polski lub angielski). Umożliwia to pełny udział studentów 
niepolskojęzycznych w procesie oceny zajęd. 

 W roku 2017/18 przeprowadzona została ankieta dla studentów kierunku Analiza danych, którzy rozpoczynają 
ostatni rok studiów. Ankieta została przeprowadzona z uwagi na fakt, że jest to nowy kierunek studiów i jest to 
pierwszy rocznik który będzie kooczył ten kierunek. Wyniki ankiet pozwoliły określid powody wyboru tego 
kierunku oraz skorygowad programy studiów.  

 W roku akademickim 2017/18 przeprowadzono ankietę, której celem była ocena pracy dziekanatu oraz 
infrastruktury wydziału. Uzyskane wysokie średnie wskazują na ogólną pozytywną ocenę funkcjonowania 
wydziału dokonaną przez studentów w ankietach. Najwyższą średnią uzyskało pytanie:  Jak  oceniasz pracę 
dziekanatu na Twoim wydziale pod względem uprzejmości i taktowności pracowników dziekanatu wobec 
studentów? Najwięcej zastrzeżeo studentów budziła dostępnośd dziekanatu (godziny i dni otwarcia). 

III. Analiza programów kształcenia 

1. Przyczyna i dokonane zmiany 

 W celu zapoznania studentów z prowadzonymi na Wydziale badaniami naukowymi i umożliwienia studentom 
dokonania wyboru seminariów zgodnie z ich zainteresowaniami,  w programie kierunku Matematyka 
wprowadzone zostało obowiązkowe proseminarium.  

 W związku z likwidacją gimnazjów dokonano zmiany nazw przedmiotów na kierunku Matematyka II stopnia 
specjalnośd Nauczycielska w zakresie matematyki; 

 W celu podkreślenia odrębności kierunku Analiza danych uszczegółowione zostały nazwy niektórych 
przedmiotów;  

 Na wniosek nauczycieli akademickich zostały przesunięte treści i liczby godzin między dwoma przedmiotami na 
kierunku Matematyka I stopnia. 

 Uchwalony został program nowej specjalności – Financial Mathematics - na studiach stacjonarnych I stopnia 
kierunku Matematyka od roku 2018/19;  
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2. Spójnośd przedmiotowych efektów kształcenia z kierunkowymi efektami kształcenia – analiza 

Badanie spójności przedmiotowych efektów kształcenia z kierunkowymi efektami kształcenia jest jednym z zadao 
Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Każdy koordynator, który zmienia przedmiotowe efekty kształcenia ma 
obowiązek skontrolowad, czy zmiana jest zgodna z kierunkowymi/specjalnościowymi efektami kształcenia oraz 
zachowad w USOSie wcześniejszy ich opis i przekazad informację o dokonanej zmianie Wydziałowej Komisji ds. 
Jakości Kształcenia.    

IV. Analiza jakości procesu kształcenia 

1. Analiza wyników rekrutacji 
(wskazane porównanie co najmniej 3 lat akademickich) 

 
 

2017/2018 
(rok akademicki) 

 
2016/2017 

(rok akademicki) 

 
2015/2016 

(rok akademicki) 

Liczba kandydatów przyjętych  
(studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie) 

558 566 501 

Średni wynik punktowy przyjętych 
(studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie) 

300,40 293,48 295,44 

Zauważalny jest niewielki wzrost średniej liczby punktów uzyskiwanych przez kandydatów przyjętych na studia. 
Z uwagi na fakt, że podczas rekrutacji na każdym z wydziałów brane są pod uwagę inne przedmioty, wydaje się, że 
taka analiza wyników rekrutacji na poziomie uczelni może byd mało miarodajna. Natomiast interesującym  może byd  
badanie wyników rekrutacji z podziałem na studiach stacjonarne i niestacjonarne.    

2. Przeprowadzone hospitacje – krótki opis i wnioski 

W roku akademickim 2017/18 na WMiI przeprowadzono 13 hospitacji zajęd prowadzonych zarówno przez 
doktorantów jak i nauczycieli akademickich. Hospitacje były przeprowadzane na zasadach opisanych w Uchwale RW 
nr 130. Były to hospitacje standardowe. Wszystkie obserwowane zajęcia zostały ocenione pozytywnie. Zamieszczone 
w protokołach sugestie dotyczyły jedynie modyfikacji pewnych elementów dydaktycznych. 

3. Statystyka ocen 
(oceny w zestawieniu porównawczym z dwoma poprzednimi latami akademickimi w ujęciu liczbowym i procentowym – statystyka ocen) 

Ocena 
2017-18 

(rok akademicki) 
2016-17 

(rok akademicki) 
2016-15 

(rok akademicki) 
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2316 
 

 
17,6% 

 

 
2190 

 

 
18,7% 

 

 
2407 

 

 
20,2% 
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3390 
 

 
25,8% 

 

 
3051 

 

 
26% 

 

 
2937 

 

 
24,7% 
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4233 
 

 
32,2% 

 

 
4042 

 

 
34,5% 

 

 
3995 

 

 
33,5% 

 

2 
 

3219 
 

 
24,4% 

 

 
2446 

 

 
20,8% 

 

 
2580 

 

 
21,6% 
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V. System jakości kształcenia jednostki 

1. Organy – budowa strukturalna, zakresy zadao 

Podstawowym dokumentem określającym strukturę, zakresy kompetencji i odpowiedzialności za system jakości 
kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego jest Uchwała RW nr 130 w sprawie 
Systemu zapewniania jakości kształcenia na WMiI UŁ.  

Odpowiedzialnośd oraz ogólny nadzór nad systemem zapewniania jakości kształcenia na Wydziale sprawuje Dziekan 
Wydziału oraz, działający z jego upoważnienia, Prodziekan ds. Dydaktycznych. Organami opiniotwórczo-decyzyjnymi 
współtworzącymi System Jakości Kształcenia są: Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowa Komisja 
ds. Dyplomowania, Rada Wydziału, Kierownicy studiów doktoranckich i podyplomowych. Ponadto na podejmowanie 
decyzji w zakresie zapewnienia jakości kształcenia wpływ mają również pracownicy i studenci (poprzez swoich 
przedstawicieli w Radzie Wydziału) oraz członkowie Rady Biznesu. 

Schemat struktury Systemu zarządzania jakością kształcenia na WMiI wraz z zakresem zadao poszczególnych 
jednostek jest zamieszczony na wydziałowej podstronie dostępnej pod adresem wkjk.math.uni.lodz.pl. 

2. Podjęte w jednostce działania usprawniające funkcjonowanie systemu 

 Stworzenie bazy kompetencji pracowników związanych z możliwością prowadzenia zajęd na kierunku Analiza 
Danych (planowane jest stworzenie analogicznej bazy dla wszystkich przedmiotów);   

 Opracowanie anglojęzycznej wersji formularza ankiety oceny pracy nauczyciela, co umożliwia dokonywanie ocen 
studentom zagranicznym;   

 Przeprowadzenie ankiety wśród studentów nowego kierunku Analiza danych, co umożliwiło wprowadzenie 
pewnych korekt w programie kształcenia;  

 Rozpoczęcie prac nad stworzeniem mechanizmu pozwalającego na dokonywanie systematycznej analizy 
wyników nauczania;  

 Organizowanie spotkao osób prowadzących przedmioty o zbliżonych programach, powiązanych następstwem 
czasowym.  

 

3. Uchwalone wydziałowe akty prawne dotyczące jakości kształcenia 

 Uchwała nr 98 Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na zwyczajnym 
posiedzeniu w kadencji 2016-2020 w dniu 17.01.2018 r. w sprawie: przyjęcia raportu dotyczącego efektów 
funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ w roku akademickim 
2016/2017 

 Uchwała nr 110 Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na zwyczajnym 
posiedzeniu w kadencji 2016-2020 w dniu 21.03.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia zasad przyjęd na rok 
akademicki 2019/2020 na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale 
Matematyki i Informatyki UŁ 

 Uchwała nr 111 Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na zwyczajnym 
posiedzeniu w kadencji 2016-2020 w dniu 21.03.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia 
doktoranckie na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ w roku akademickim 2018/2019 

 Uchwała nr 113 Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na zwyczajnym 
posiedzeniu w kadencji 2016-2020 w dniu 11.04.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w regulaminie sesji 
egzaminacyjnej na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ 

 Uchwała nr 123 Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na zwyczajnym 
posiedzeniu w kadencji 2016-2020 w dniu 13.06.2018 r. w sprawie: zmian w programach kształcenia. 
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 Uchwała nr 128 Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na zwyczajnym 
posiedzeniu w kadencji 2016-2020 w dniu 4.07.2018 r. w sprawie: utworzenia przedmiotu „Proseminarium” na 
studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka od roku akademickiego 
2018/2019.  

 Uchwała nr 135 Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na zwyczajnym 
posiedzeniu w kadencji 2016-2020 w dniu 26.09.2018 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania Wydziałowej Komisji 
ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ za rok akademicki 2017/2018.  

 Uchwała nr 136 Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na zwyczajnym 
posiedzeniu w kadencji 2016-2020 w dniu 26.09.2018 r. w sprawie: zmiany zagadnieo na egzamin dyplomowy 
na kierunku Analiza Danych od roku akademickiego 2018/2019.  

 Uchwała nr 137 Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na zwyczajnym 
posiedzeniu w kadencji 2016-2020 w dniu 26.09.2018 r. w sprawie: zmiany w programie studiów kierunku 
Analiza Danych.  

4. Informacja o realizacji zaleceo organów centralnych lub instytucji zewnętrznych 

W roku 2017/18 skupiono się na realizacji zaleceo Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zwiększony został udział 
samodzielnych pracowników nauki w procesie dyplomowania. Ponadto rozpoczęto prace nad opracowaniem metod 
weryfikacji efektów kształcenia pozwalających na prowadzenie systematycznych analiz wyników nauczania.  

5. Rola/udział pracowników administracyjnych w systemie jakości kształcenia 

Pracownicy administracyjni mają wpływ na podejmowanie decyzji w zakresie zapewnienia jakości kształcenia za 
pośrednictwem swoich przedstawicieli w Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia i w Radzie Wydziału. 

VI. Działania projakościowe – plany 
(założenia do realizacji w następnych latach po dokonanych analizach) 

 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry w ramach ogólnouczelnianego projektu w ramach konkursu nr 
POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/18 w zakresie: analizy dużych zbiorów danych, umiejętności dydaktycznych, 
umiejętności informatycznych, prowadzenia dydaktyki w języku obcym, zarządzania informacją, umiejętności 
prezentacyjnych.  

 Dostosowanie programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym 
i regionalnym, celem wyposażania studentów w praktyczne umiejętności. Uruchomienie nowego kierunku 
Analiza Danych II stopnia w odpowiedzi na oczekiwania rynku pracy. 

 Opracowanie bazy kompetencji pracowników dotyczących wszystkich prowadzonych na Wydziale zajęd,   

 Wprowadzenie zaliczania seminariów w postaci pisemnej, wspólnego dla wszystkich studentów danego kierunku 
II stopnia.  

 Opracowanie propozycji działao pozwalających na zwiększenie zwrotności ankiet studenckich.  

 Opracowanie metody gromadzenia danych o wynikach matur osób rekrutujących się na studia, celem 
dokonywania analiz poziomu nauczania.   

 Opracowanie metody analizy protokołów zaliczeniowych i egzaminacyjnych, w których rozkład ocen jest 
nietypowy.  

 Określenie procedury tworzenia grup studentów z najlepszymi wynikami z matury rozszerzonej. Procedura 
wyboru studentów do takiej grupy powinna uniemożliwid zapisy studentom powtarzającym oraz podnieśd 
kryteria dla osób, które nie zdawały matury.  

 Organizowanie spotkao osób prowadzących przedmioty o zbliżonych programach (powiązanych następstwem 
czasowym). 
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VII. Upowszechnianie informacji o jakości kształcenia 

1. Dostępnośd informacji dla studentów 

W celu upowszechnienia informacji o jakości kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki przygotowano serwis 
informacyjny Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia dostępny pod adresem wkjk.math.uni.lodz.pl – jako 
podstrona strony Wydziału (Wydział->System zarządzania jakością). Strona zawiera m.in. informacje na temat 
systemu jakości kształcenia na WMiI, odpowiednie akty prawne, wzory dokumentów, formularze, sprawozdania 
z działania systemu jakości kształcenia, materiały szkoleniowe dla pracowników oraz opracowania wyników ankiet 
studenckich. Znajdują się tam również dane kontaktowe Komisji ds. Jakości Kształcenia. Strona stanowi platformę dla 
nowych pomysłów w zakresie podnoszenia jakości kształcenia. 

2. Działania promocyjne 

Regularnie, przynajmniej raz w roku, odbywają się spotkania ze studentami służące przekazaniu informacji 
dotyczących zmian w systemie kształcenia, omówieniu zasad wyboru specjalności, przedmiotów obieralnych, 
wypełniania ankiet studenckich, przeprowadzania sesji egzaminacyjnej. Spotkania te mają również na celu 
promowanie kanałów kontaktu z Komisją ds. Jakości Kształcenia, np. skrzynki dla anonimowych uwag dotyczących 
jakości kształcenia. W roku akademickim 2017/2018 spotkania odbyły się w dniach 13-14.12.2017. 

3. Wspieranie wydziałowych jednostek w zakresie podnoszenia jakości 
(w tym przekazywanie wytycznych i zasad tworzonych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne) 

Na Wydziale Matematyki i Informatyki w roku 2017/18 były prowadzone szkolenia z zakresu dydaktyki 
przedmiotowej (np. nowoczesnych metod i form pracy, w tym także zasad nauczania na odległośd oraz wpierania 
procesu dydaktycznego narzędziami IT). 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia ściśle współpracuje z Wydziałową Komisją ds. Dyplomowania, 
szczególnie w zakresie wyboru formy weryfikacji uzyskania przez studentów kooczących studia zakładanych efektów 
kształcenia. Na rok akademicki 2018/2019 ustalono przeprowadzenie testów weryfikacyjnych w ramach seminariów 
dyplomowych na kierunku Analiza danych I stopnia oraz kierunków Matematyka i Informatyka II stopnia. 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia organizuje spotkania koordynatorów grup przedmiotów, które mają 
podobieostwa w programach, w celu uzgodnienia treści kształcenia przedmiotów.  

Koordynatorzy mają obowiązek organizowad spotkania z osobami prowadzącymi zajęcia z danego przedmiotu w celu 
wypracowania wspólnych zasad prowadzenia przedmiotu.  

VIII. Dodatkowe informacje 

Na Wydziale Matematyki i Informatyki występuje wysoki odsetek studentów, którzy rezygnują ze studiów (jedną 
z przyczyn jest stwierdzenie, że studia te są zbyt trudne). Bardzo trudno jest prowadzid rzetelną analizę wyników 
nauczania, gdy nie są rozróżnialne dwójki uzyskane przez studentów, którzy nie zaliczyli przedmiotu (bo nie uzyskali 
określonych efektów kształcenia) od dwójek wstawionych studentom, którzy nigdy nie pojawili się na zaliczeniu.  
Dlatego Wydział Matematyki i Informatyki postuluje wprowadzenie rozróżnienia dla dwójek uzyskanych przez osoby, 
których osiągnięcia nie zostały zweryfikowane.  

 

 




