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Nazwa i siedziba uczelni prowadzącej oceniany kierunek studiów: 

PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU 

ul: 3 Maja 17 

87-800 Włocławek 

Nazwa ocenianego kierunku studiów: INFORMATYKA 

1. Poziom/y studiów: studia pierwszego stopnia 

2. Forma/y studiów: studia stacjonarne 

3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek
1,2

 :Informatyka techniczna 

i telekomunikacja 

Efekty uczenia się zakładane dla kierunku Informatyka, studia pierwszego stopnia, 

profil praktyczny 

Efekty uczenia się dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka o profilu praktycznym 

są zdefiniowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 

listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk pierwszego (ZRK) i drugiego stopnia efektów uczenia się 
dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, uchwałą Nr 35/19 Senatu Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu 

studiów dla kierunku Informatyka o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego 
stopnia od roku akademickiego 2019/2020 - załącznik nr 1. Dokumenty te stanowiły podstawę do 

opracowania przejrzystego opisu efektów uczenia się dla kierunku Informatyka, przyporządkowanego 

do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna 

i telekomunikacja. Przedmioty realizowane na kierunku Informatyka są przyporządkowane do efektów 
uczenia się w oparciu o program studiów oraz wytycznych do programu: Uchwała Nr 69/18 

(załącznik nr 2), Uchwała Nr 59/19 (załącznik nr 3), Uchwała Nr 90/10 (załącznik nr 4). Efekty 

uczenia się podzielono na trzy kategorie: 

Wiedza: nadano 26 symboli efektu kierunkowego (od KW_01 - KW_26), odnosząc się do kodów 

charakterystyki uniwersalnej pierwszego stopnia (P6U_W), kodów charakterystyki drugiego stopnia 

(P6S_WG, P6S_WK) oraz kodów w zakresie kompetencji inżynierskich (P6S_WG, P6S_WK). 

Umiejętności: nadano 38 symboli efektu kierunkowego (od KU_01 - KU_38), odnosząc się do 
kodów charakterystyki uniwersalnej pierwszego stopnia (P6U_U), kodów charakterystyki drugiego 

stopnia (P6S_UW, P6S_UO, P6S_UK, P6S_UU) oraz kodów w zakresie kompetencji inżynierskich 

(P6S_UW, P6S_WK). 

                                                             
1Nazwy dyscyplin należy podać zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki 

i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. 2018 poz. 1818. 
2 w okresie przejściowym do dnia 30 września 2019 uczelnie, które nie dokonały przyporządkowania kierunku do dyscyplin 

naukowych lub artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.5 ust. 3 ustawy podają dane dotyczące 
dotychczasowego przyporządkowania kierunku do obszaru kształcenia oraz wskazania dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

do których odnoszą się efekty kształcenia. 
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Kompetencje społeczne: nadano 7 symboli efektu kierunkowego (od KK_01 - KK_07), odnosząc 

się do kodów charakterystyki uniwersalnej pierwszego stopnia (P6S_K) oraz kodów charakterystyki 

drugiego stopnia (P6S_KK, P6S_KO, P6S_KR). 

Efekty uczenia się uwzględniają również podstawową wiedzę na temat praw autorskich, 
prowadzenia działalności gospodarczej, uświadamiają konieczność ustawicznego uczenia się. 

Kierunkowe i przedmiotowe efekty uczenia się zdefiniowane są tak, aby były one zrozumiałe oraz 

umożliwiały szybką i poprawną weryfikację wiedzy, praktycznych umiejętności oraz kompetencji 
społecznych. Wykaz efektów uczenia się ich rozwinięcie oraz odniesienia do: efektów uczenia się 

w charakterystyce uniwersalnej pierwszego stopnia, drugiego stopnia i odniesienie do efektów uczenia 

się w obszarze kształcenia w zakresie kompetencji inżynierskich opracowano na mocy Uchwały Nr 
35/19 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 21 maja 2019 r 

(załącznik nr 1). Pełny wykaz efektów uczenia się dla kierunku Informatyka zamieszczono 

w załączniku nr 5. 

Skład zespołu przygotowującego raport samooceny 

Imię i nazwisko 
Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja 

pełniona w uczelni 

Małgorzata Wiśniewska  dr inż. - dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Technicznych 

Stanisław Wszelak  dr inż. - kierownik zakładu informatyki  

Marcin Kacprowicz dr inż. – starszy wykładowca w zakładzie informatyki 

Dominika Lisiak-Felicka dr inż. - starszy wykładowca w zakładzie informatyki  

Jerzy Bakalarczyk dr inż. - starszy wykładowca w zakładzie informatyki 

Maciej Jezierski mgr inż. - wykładowca w zakładzie informatyki 

Marlena Szpyrkowicz mgr - kierownik Działu Nauczania 

Wiesław Kasprzak mgr - pracownik Działu Organizacji i Kadr 

Jarosław Struś mgr inż. – informatyk 

Katarzyna Brudzińska mgr – pracownik Działu Nauczania 

Krystyna Tomaszewska mgr – sekretarka Instytutu Nauk Społecznych i Technicznych 
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Prezentacja uczelni 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku z dniem 01 września 2019 r. na mocy 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany 
nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1560) zmieniła nazwę na 

Państwową Uczelnię Zawodową we Włocławku. 

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku jest uczelnią publiczną, prowadzącą studia 
stacjonarne pierwszego stopnia - licencjackie i inżynierskie na dziesięciu kierunkach studiów, studia 

drugiego stopnia na jednym kierunku studiów oraz jednolite studia magisterskie na dwóch kierunkach 

studiów. Uczelnia została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2001 r. (Dz. 

U. z 2001 r., Nr 106, poz. 1153). Oficjalną działalność Uczelnia rozpoczęła z dniem 01 lutego 2002 r. 

Zgodnie z wizją Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, Uczelnia dąży do uzyskania 

pozycji wiodącego ośrodka edukacyjnego, budującego podstawy społeczeństwa wiedzy 

i innowacyjnej gospodarki. Podstawowym celem Uczelni jest zaspokajanie potrzeb regionalnego 
rynku pracy oraz przygotowywanie absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych 

i umiejętnościach elastycznego reagowania na potrzeby pracodawców. 

Uczelnia dysponuje własną bazą dydaktyczną o łącznej powierzchni całkowitej ponad 16 tys. m², 
na którą składają się sale ćwiczeniowe i wykładowe, laboratoria, zaplecze do uprawiania sportu, Dom 

Studenta z 72 miejscami noclegowymi oraz własna baza rowerowa (45 rowerów do dyspozycji 

studentów). Budynki dydaktyczne są dostosowane do potrzeb studentów z niepełnosprawnością. 

Aktualnie w Uczelni studiuje 1102 studentów, a jej mury opuściło 5624 absolwentów, zasilając 
zasoby kadrowe regionalnej i krajowej gospodarki. 

W 2012 r. Uczelnia przyjęła na wszystkich kierunkach studiów profil praktyczny. w tym samym 

roku, Uczelnia wdrożyła kompleksowy system informatyczny, który usprawnił zarządzanie procesem 
dydaktycznym, podniósł jakość obsługi studentów, usprawnił komunikację wewnątrz Uczelni. 

Informatyzacja Uczelni zoptymalizowała szereg procesów zachodzących m.in. w obszarze 

elektronicznej rekrutacji, elektronicznej legitymacji studenckiej, kompleksowej obsługi studentów 

w sekretariatach, obsługi studentów i wykładowców on-line (wirtualny student, wirtualny 
prowadzący), stypendiów, praktyk studenckich, biura karier oraz domu studenta. 

Aktualnie w Uczelni znajduje zatrudnienie 184 pracowników, w tym 104 dydaktycznych, wśród 

których jest 4 profesorów tytularnych, 5 doktorów habilitowanych, 50 doktorów i 45 magistrów. 
Pozostałe 80 osób to: 51 pracowników administracji i obsługi Uczelni, 28 pracowników Przedszkola 

Akademickiego, 1 osoba zatrudniona w Akademickiej Szkole Policealnej (wszystkie dane na dzień 31 

stycznia 2020 r.). 
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CZĘŚĆ I. SAMOOCENA UCZELNI w ZAKRESIE SPEŁNIANIA 

SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW OCENY PROGRAMOWEJ NA 

KIERUNKU STUDIÓW o PROFILU PRAKTYCZNYM 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia 

i efekty uczenia się 

Program studiów na rok akademicki 2019/2020 został przyjęty przez Senat PWSZ we Włocławku 

(Uchwała Nr 35/19 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 21 maja 
2019 r. (załącznik nr 1) i jest realizowany w chwili obecnej ze studentami przyjętymi na studia 

podczas rekrutacji na rok akademicki 2019/2020. Starsze programy studiów dotyczące naborów na rok 

akademicki 2017/2018 i 2018/2019 są realizowane aż do zakończenia cyklu kształcenia. Wszystkie 
programy studiów są dostępne na stronie internetowej Uczelni pod adresem: http://puz.wloclawek.pl. 

Przyjęte dla kierunku Informatyka efekty uczenia się są kompletne z punktu widzenia 

charakterystyk drugiego stopnia, w szczególności charakterystyk właściwych dla obszaru kształcenia 
w zakresie nauk technicznych i charakterystyk dla kwalifikacji obejmujących kompetencje 

inżynierskie zdefiniowanych w Polskiej Ramie Kwalifikacji. Efekty uczenia się dla kierunku 

Informatyka są prezentowane studentom przez nauczycieli przed rozpoczęciem zajęć w formie opisu 

przedmiotu. Opracowane efekty uczenia się stanowią odwzorowania do przedmiotów zawartych 
w programie studiów w matrycy pokrycia efektów uczenia się. Przy ocenie tego kryterium na 

podkreślenie zasługują następujące fakty: 

 kierunek Informatyka realizowany jest od 10 lat w Uczelni; 

 kierunek przeszedł już jedną akredytację z wynikiem pozytywnym w 2014 r.; 

 uzyskiwane efekty uczenia się są nabywane przez studentów dzięki kadrze, która prowadzi 

zajęcia w obszarze dyscyplin swoich zainteresowań; 

 uczelnia dysponuje zapleczem dydaktycznym, które jest modernizowane i uaktualnianie 

w zależności od potrzeb poszczególnych kierunków. Aktualnie trwają prace związane z realizacją 

zakupów sprzętu komputerowego i wyposażenia do uruchamianego Centrum Nauk Technicznych 

i Nowoczesnych Technologii. 

1. Misja, cele strategiczne, oczekiwania formalne wobec kandydatów i absolwentów, oferowane 

specjalności 

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku, pierwotnie jako Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa we Włocławku rozpoczęła kształcenie na kierunku Informatyka w roku akademickim 
2009/2010 na mocy Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 września 2009 r. 

Ostatnią akredytację kierunku przeprowadzono w dniach 10-11 stycznia 2014 r. i na mocy Uchwały 

Nr 190/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 17 kwietnia 2014 r., kierunek 
Informatyka otrzymał ocenę pozytywną. 

Kierunek Informatyka prowadzony jest przez Zakład Informatyki Państwowej Uczeni Zawodowej 

we Włocławku, który jest wewnętrzną jednostką organizacyjną w ramach Instytutu Nauk Społecznych 
i Technicznych (Statut Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku - załącznik do Uchwały Nr 

54/19 Senatu PUZ we Włocławku z dnia 24.09.2019 r. - załącznik nr 6), zgodnie z misją Uczelni, 

Zakład Informatyki kształci studentów wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki w celu 

zapewnienia studentom możliwości zdobycia przez nich zarówno umiejętności praktycznych, jak 
i wiedzy ogólnej w zakresie systemów operacyjnych, baz danych, technologii sieciowych, sztucznej 

inteligencji, architektury systemów komputerowych, inżynierii oprogramowania, programowania 

strukturalnego i obiektowego oraz wiedzy specjalistycznej związanej z systemami informatycznymi 
w powiązaniu z bazami danych, profesjonalnej grafiki w 2D i 3D powiązanej z aplikacjami 

internetowymi w szerokim znaczeniu, sieciami komputerowymi, w tym administrowaniu sieciami 

i systemami komputerowymi projektowanie segmentów sieci w strukturze kablowej 

i bezprzewodowej. Koncepcja kształcenia na kierunku Informatyka wpisuje się w misję Uczelni 
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i strategię jej rozwoju zapisaną w Uchwale Nr 63/16 Senatu PWSZ we Włocławku z dnia 27 września 

2016 r. (załącznik nr 7). 

Misja PUZ we Włocławku zakłada funkcjonowanie Uczelni, jako silnego regionalnego ośrodka 

edukacyjnego, zajmującego się transferem wiedzy do praktyki. Uruchomienie kierunku Informatyka 
w 2009 roku i kontynuowanie kształcenia jest dowodem na urzeczywistnianie tej misji i realizuje 

zapisany w strategii Uczelni jako cel strategiczny K-III, „Wzrost konkurencyjności studentów PWSZ 

na rynku pracy” oraz cel szczegółowy III-1. Ponadto misja Uczelni zakłada kształcenie według 
nowoczesnych standardów edukacyjnych wysoko wykwalifikowanych kadr, w dziedzinach 

zaawansowanych technologii, na kierunkach ściśle powiązanych z gospodarką regionu. 

Program studiów na kierunku Informatyka oznacza realizację tych dążeń, sam zaś kierunek daje 
gwarancję na sukcesywne wprowadzenie na rynek pracy, tak potrzebnych gospodarce regionu 

specjalistów. Zgodnie z misją Uczelni, są to nie tylko specjaliści w dziedzinie informatyki, ale też 

młodzi ludzie otwarci na nowe doświadczenia, mobilni na rynku pracy, kreatywni i skuteczni 

w realizacji aspiracji zawodowych i intelektualnych. 

Strategia Uczelni od 2012 r. ulegała i ulega modyfikacjom, jednak cele strategiczne i operacyjne 

zawsze skupione były na realizacji działalności Uczelni, jako głównego ośrodka kształcenia 

praktycznego w regionie. Kształcenie na kierunku Informatyka oparte jest o cele wynikające ze 
strategii Uczelni: „Wysoka konkurencyjność studentów PWSZ na rynku pracy oraz Atrakcyjny 

zakres kształcenia w PWSZ”, zakładające realizację tych celów operacyjnych strategii PUZ we 

Włocławku, które dążą do dostosowania oferty kształcenia do zmieniających się potrzeb regionalnego 
rynku pracy. 

Na kierunku Informatyka kształcenie realizowane jest według nowoczesnych standardów 

edukacyjnych przy udziale fachowców (praktyków i teoretyków) w celu kształtowania nowoczesnego 

człowieka otwartego na nowe doświadczenia, mobilnego na rynku pracy, kreatywnego i skutecznego 
w realizacji aspiracji intelektualnych i zawodowych. Proces rekrutacji na pierwszy rok studiów jest 

opisany w punkcie 1 - Kryterium nr 3. 

Oczekuje się i jednocześnie zakłada, że po ukończeniu studiów na kierunku Informatyka absolwent 
uzyska wiedzę i umiejętności związaną z kierunkiem studiów oraz wiedzę, umiejętności inżynierskie. 

Pozna i będzie rozumiał podstawy związane z elektroniką, techniką cyfrową, miernictwem 

elektronicznym, budową komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemami operacyjnymi, 

sieciami komputerowymi i bazami danych. Zdobędzie umiejętności programowania komputerów 
i pozna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach 

programistycznych. Uzyska podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki 

komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Swoją wiedzę będzie umiał wykorzystać w pracy 
zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. 

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku realizuje praktyczny profil kształcenia, zatem 

podstawowym celem realizacji programu studiów na kierunku Informatyka jest umożliwienie 
studentowi pozyskania umiejętności praktycznych z ukierunkowaniem na wybraną specjalność: 

 podjęcia i realizacji zadań w zespołach projektowych, programistycznych i wdrożeniowych 

systemów informatycznych; 

 podjęcia pracy i efektywnego działania na różnych stanowiskach w firmach informatycznych 

zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją (serwisem, konserwacją) urządzeń, 

narzędzi i systemów informatycznych; 

 zarządzania i administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi; 

 podejmowania samodzielnego rozszerzania i uzupełniania swej wiedzy w szybko zmieniającej się 

rzeczywistości informatycznej; 

 podjęcia studiów drugiego stopnia. 

Oprócz wiedzy kierunkowej oraz praktycznej absolwent pozyskuje podstawową wiedzę z zakresu 

sukcesu zawodowego, skutecznego komunikowania się, planowania kariery zawodowej, umiejętności 
wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych, przygotowanie do 

samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności, praktyczną znajomości 
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języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady 

Europy. 

Podstawa kształcenia na kierunku Informatyka w PUZ we Włocławku są autorskie plany 

i programy studiów opracowane dla kierunku i specjalności w ramach kierunku studiów. Kształcenie 
na kierunku Informatyka wpisuje się w misję oraz strategię rozwoju Uczelni w szeroko pojętych 

obszarach: 

 zapewnienie dostępu do wiedzy i nabywania umiejętności z wykorzystaniem ich w pracy 

zawodowej wszystkim tym, którzy mają do tego prawo, z zachowaniem zasad etycznych; 

 powoływanie nowych kierunków studiów, rozwijanie form kształcenia oraz rozwój bazy 

dydaktycznej; 

 kształcenie studentów w zakresie wiedzy i kompetencji wymaganych i niezbędnych na 

współczesnym rynku pracy; 

 dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb regionu i rynku pracy (uruchomienie nowych 

kierunków studiów i specjalności powiązanych z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku 
pracy); 

 przygotowanie do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności; 

Tworzone programy studiów w ramach kierunku Informatyka i danej specjalności uwzględniają 

w treściach uwagi i postulaty zgłaszane przez pracodawców i przedstawicieli praktyk zawodowych 

branży IT, członków Rady Ekspertów przy Zakładzie Informatyki. w konstrukcji planów 
uwzględniono przedmioty pozwalające na pozyskanie przez studenta praktycznych umiejętności 

projektowych i dobrych praktyk wykorzystywanych obecnie w sektorze IT. Uwzględniono również 

możliwość indywidualizacji i uelastycznienia procesu kształcenia, poprzez stworzenie możliwości 
wyboru przez studenta specjalności i tematyki pracy dyplomowej. 

2. Związek kształcenia z obszarami działalności zawodowej/gospodarczej właściwe dla kierunku 

Informatyka 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi szkolnictwa wyższego PUZ we Włocławku 

nie prowadzi badań naukowych, prowadzą badania na innych uczelniach, publikują oraz biorą udział 

w konferencjach naukowych, co przekłada się na rozwój i dostęp do najnowszej wiedzy z dziedziny 

IT. Mimo, że Uczelnia nie prowadzi badań naukowych, to z uwagi na przyjęty profil praktyczny na 
wszystkich kierunkach studiów, priorytetem dla Uczelni jest intensyfikowanie współpracy 

z otoczeniem gospodarczym. Od 2016 r. w Uczelni funkcjonują Rady Ekspertów, które zostały 

powołane przy wszystkich kierunkach studiów i realizują ideę kształcenia praktycznego na Uczelni, 
przy aktywnym udziale otoczenia gospodarczego. Zakład wspólnie z przedstawicielami Rady 

Ekspertów opracowuje koncepcje kształcenia, podejmuje prace dotyczące modyfikowania programów 

studiów i programów praktyk zawodowych. 

Doświadczenie zawodowe wszystkich członków Rad Ekspertów jak i również części pracowników 
dydaktycznych jest wykorzystywane w procesie doskonalenia koncepcji kształcenia, optymalizacji 

programu studiów i efektów uczenia się, sposobu realizacji procesu dydaktycznego, poprzez 

dostosowywanie ich do potrzeb rynku pracy i potrzeb pracodawców w odniesieniu do kompetencji 
zawodowych absolwentów. 

W ramach doskonalenia procesu kształcenia i rozwoju programu studiów, Uczelnia współpracuje 

z Politechniką Łódzką - załącznik nr 8A), Wydziałem Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki 
Stosowanej PŁ - załącznik nr 8B), Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu- załącznik nr 8C). 

Ponadto w dniu 16 grudnia 2016 r. w Bydgoszczy, Uczelnia podpisała list intencyjny w sprawie 

współpracy uczelni publicznych województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczący badań naukowych, 

dydaktyki, organizacji życia studenckiego i akademickiego, kwestii społecznych, ochrony dziedzictwa 
kulturowego (załącznik nr 4D). 

Z uwagi na planowany rozwój infrastruktury, czyli Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych 

Technologii, Uczelnia planuje prowadzenie badań rozwojowych w zakresie nowoczesnych technologii 
w zakresie nie tylko informatyki, ale również mechaniki i budowy maszyn. Poprzez CNTiNT 

planowane są również działania mające na celu poszerzenie dotychczasowej współpracy z podmiotami 

otoczenia gospodarczego, polegające m.in. na realizowaniu wspólnych projektów badawczych oraz 
lepszym przygotowaniu studentów na rynek pracy. CNTiNT umożliwi absolwentom studiów kierunku 
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Informatyka przygotowanie merytoryczne i praktyczne do wykonywania zawodu inżyniera 

informatyka. z CNTiNT będą mogły korzystać również lokalne szkoły ponadgimnazjalne, biorąc 

udział w warsztatach i wykładach otwartych. 

3. Zgodności koncepcji kształcenia z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz rynku 

pracy, rola i znaczenie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie opracowania 

koncepcji kształcenia i jej doskonalenia 

Koncepcja kształcenia zawarta w programach studiów w ramach kierunku Informatyka i danej 
specjalności uwzględnia w treściach uwagi i postulaty zgłaszane przez pracodawców, przedstawicieli 

praktyki zawodowej, a przede wszystkim Rady Ekspertów przy Zakładzie Informatyki. w konstrukcji 

planów uwzględniono przedmioty pozwalające na pozyskanie przez studenta praktycznych 
umiejętności projektowych i dobrych praktyk eksploatacyjnych wykorzystywanych obecnie w branży 

IT. Uwzględniono również możliwość indywidualizacji i uelastycznienia procesu kształcenia, poprzez 

stworzenie możliwości wyboru przez studenta specjalności i tematyki pracy dyplomowej. Według 

przyjętej koncepcji, inżynierskie prace dyplomowe mogą być realizowane również w ramach praktyk, 
zlecane przez podmioty, w których realizowana jest praktyka zawodowa, zapewniając zgodność 

kształcenia z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego. 

Kolejnym przejawem zgodności koncepcji kształcenia z potrzebami otoczenia są cykliczne 
spotkania Rady Ekspertów przy Zakładzie Informatyki, w skład której oprócz pracowników 

dydaktycznych Zakładu Informatyki zasiadają przedstawiciele z firm branżowych: Consilium JBK 

Włocławek, Vigran Sp. Jawna, VMEDIA Marcin Nowak, TEWEMO Sp. z o.o. Włocławek, WIKA, 
RAdpak. Koncepcje programów studiów, jak i ich modernizacje - doskonalenie poddawane są pod 

dyskusję w zespole Rady Ekspertów i w wyniku wspólnego konsensusu do programu wprowadza się 

nowe efekty uczenia się, rezygnując z tych, które uznawane są za nieprzydatne lub nieaktualne. 

4. Sylwetka absolwenta, przewidywane miejsca zatrudnienia absolwentów 

Absolwent kierunku Informatyka posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu 

wybranych elementów matematyki wyższej, wiedzą i umiejętnościami w programowaniu komputerów 

i aplikacji w popularnych językach programowania (Java, C#, PHP, SQL), projektowania  
i administrowania bazami danych, grafiki komputerowej (wektorowej i rastrowej), technik 

w zabezpieczaniu informacji, technologii sieciowych opartych na aktualnie obowiązujących 

protokołach komunikacyjnych, w tym IPv6, projektowania i implementacji systemów wbudowanych, 

systemów operacyjnych z rodziny Windows NT i Linux. 

Szczegółową wiedzę studenci nabywają w ramach wybieralnej specjalności jednej z trzech 

(Systemy informatyczne i bazy danych, Grafika komputerowa i aplikacje internetowe, Sieci 

komputerowe i telekomunikacja), deklarując wybór specjalności pod koniec IV semestru studiów, 
realizując program w ramach specjalności na V, VI i VII semestrze, zdobywając wiedzę, umiejętności 

i kompetencje społeczne. 

Absolwent specjalności „Systemy informatyczne i bazy danych” posiada wiedzę i umiejętności 
w zakresie: informatyzacji przedsiębiorstw, zawansowanych systemów baz danych i internetowych 

aplikacji bazodanowych, programowania, metod modelowania i metod optymalizacji, zespołowego 

projektowania oraz implementowania i eksploatacji systemów informatycznych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa systemów, a także administrowania bazą danych oraz marketingu internetowego. 
Absolwent tej specjalności jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy o charakterze projektowym 

i programistycznym w softwareowych firmach informatycznych, a także może zajmować się 

wdrażaniem i eksploatacją systemów informatycznych w jednostkach gospodarczych. Absolwent 
specjalności „Grafika komputerowa i aplikacje internetowe” posiada wiedzę teoretyczną i praktyczne 

umiejętności w zakresie grafiki komputerowej, modelowania i animacji komputerowej w grafice 2D 

i 3D, projektowania systemów multimedialnych, fotografii cyfrowej, podstaw realizacji filmowej, 
składu komputerowego, webdesignu. Jest dobrze przygotowany do pracy w firmach, w których 

podstawą jest wysoka wiedzą i umiejętności informatyczne oraz wiedzą z obszaru projektowania 
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oprogramowania graficznego, tworzenia aplikacji multimedialnych oraz wdrażania nowoczesnych 

aplikacji internetowych zgodnie z wymaganiami klientów. Potrafi również zaprogramować 

nieskomplikowaną grę.  

Absolwent specjalności „Sieci komputerowe i telekomunikacja” posiada wiedzę teoretyczną 
i praktyczne umiejętności w zakresie technologii sieci komputerowych, przewodowych 

i bezprzewodowych, internetowych aplikacji bazodanowych, administrowania sieciami 

komputerowymi, projektowania sieci komputerowych, w tym bezprzewodowych wykorzystując 
w projektowaniu różne modele propagacyjne, posiada wiedzę z zarządzania projektami 

informatycznymi oraz wiedzę z bezpieczeństwa systemów informatycznych. Absolwent tej 

specjalności jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy przy administrowaniu, projektowaniu 
i wdrażaniu lokalnych i rozległych sieci komputerowych oraz jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo 

danych w sieciach komputerowych.  

Niezależnie od posiadanej specjalności absolwent potrafi wytworzyć aplikację w języku 

strukturalnym i obiektowym, skonfigurować sieciowy system operacyjny do usługi sieciowej 
i desktopowej, zlokalizować i usunąć uszkodzenie w sprzęcie komputerowym, które nie wymaga 

sprzętu specjalistycznego, pozyskiwać i przetwarzać dane z baz danych, przewodzić zespołem 

informatyków, czytać dokumentację i kod oprogramowania ze zrozumieniem, absolwent rozumie 
konieczność ustawicznego kształcenia się i doskonalenia zawodowego, zna techniczny język 

angielski. 

Po ukończeniu studiów na kierunku Informatyka student jest przygotowany do pracy 
w instytucjach państwowych i samorządowych na stanowiskach związanych z IT, zakładach 

przemysłowych, zakładach produkcji, firmach teleinformatycznych i informatycznych zajmujących się 

wytwarzaniem oprogramowania oraz zakładać firmy na własny rozrachunek. Absolwent studiów 

pierwszego stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 

5. Cechy wyróżniające koncepcję kształcenia oraz wykorzystane wzorce krajowe/międzynarodowe 

Kolejną cechą wyróżniającą jest mała liczebność w grupie lub podgrupie. Grupy są niewielkie, 

grupy laboratoryjne nie przekraczają 15 osób. Na koncepcję kształcenia wpływają również 
pracownicy dydaktyczni, którzy biorą udział w międzynarodowych programach wymiany kadry 

naukowej w ramach Erasmus+. Wymiana ta wnosi na grunt wzorce z innych uczelni europejskich. 

Przyjeżdżają pracownicy naukowo-dydaktyczny z uczelni z poza naszego kraju. w dniach od 25 do 30 

maja 2020 r. przebywał będzie dr Ayhan AKBAŞ z  Cankiri Karatekin University - Turkey, 
z cyklem wykładu pt. „Mobile Computing and Wireless Sensor Networks”. w czasie takich wizyt 

porównuje się styl prowadzenia zajęć, przekazywaną wiedzę oraz prowadzi się rozmowy związane 

z organizacją i programem zajęć uczelni, z których przybywają goście z zagranicy. 

Efekty uczenia się i programy studiów są analizowane i porównywane z programami innych 

uczelni krajowych. w większości wzoruje się na programach politechnik, częściowo uniwersytetów 

kształcących o podobnym profilu (Politechnika Łódzka, Wojskowa Akademia Techniczna), 
uniwersytetów (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). 

Wzorce na grunt ocenianego kierunku wnoszą także doświadczeni nauczyciele, tacy jak: dr hab. 

Grzegorz Pestka (długoletni pracownik UMK w Toruniu), dr inż. Dominika Lisiak-Felicja (pracownik 

Uniwersytetu Łódzkiego), dr inż. Stanisław Wszelak (długoletni pracownik Wojskowej Akademii 
Technicznej w Warszawie oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), dr inż. 

Marcin Kacprowicz (pracownik Politechniki Łódzkiej), dr inż. Marcin Krupski (pracownik 

Uniwersytetu Łódzkiego), dr inż. Antoni Zajączkowski (długoletni pracownik Politechniki Łódzkiej 
i były prodziekan Wydziału FTIMS Politechniki Łódzkiej). 

6. Kluczowe kierunkowe efekty uczenia się, związek z koncepcją, poziomem oraz profilem studiów, 

stan wiedzy i jej zastosowanie w informatyce, stan praktyk zawodowych w obszarach działalności 

zawodowej/gospodarczej oraz zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku 
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Spośród zdefiniowanych efektów uczenia się (Załącznik nr 5) za kluczowe, tj. mające ścisły 

związek z koncepcją i profilem studiów można uznać wszystkie te, które związane są z nabywaniem 

umiejętności pożądanych na rynku pracy. Kluczowe efekty przedstawiono w zestawieniu 

tabelarycznym, przyporządkowując im grupy przedmiotów. Nabycie ich, wyposaża absolwenta  
w kierunkowe i specjalistyczne kompetencje związane jednocześnie z praktycznym przygotowaniem 

zawodowym niezbędnym na rynku pracy. 

 

Symbol Charakterystyka 
Przyporządkowanie do 

przedmiotów 

K_W04 zna architekturę i organizację komputera, w tym 

systemy wieloprocesorowe, zna moduły i komponenty 

stosowane w obecnych modułach komputerach, 

w komputerach i urządzeniach mobilnych, zna wybrane 

grupy rozkazów procesora, stosy i operacje na stosie, 

struktury systemów przerwań, przerwania sprzętowe 

i programowe 

1. Architektura systemów 

komputerowych 

2. Systemy operacyjne 

3. Systemy wbudowane 

K_W06 zna strukturę bazy danych jak i architekturę systemu 

zarządzania bazą danych, zna modele oraz relacje bazy, 

rozumie algebrę relacji, zna SQL - język manipulowania 

danymi, model związków encji, rozumie współbieżność 
operacji na bazach danych 

1. Bazy danych  

2. Programowanie aplikacji 

internetowych 

3. Zarządzanie bazami danych 
4. Projektowanie aplikacji 

klient-serwer 

K_W07 zna szczegółowo etapy inżynierii oprogramowania, 

rozumie cykl życia oprogramowania oraz etapy 

wytwarzania systemów, w tym systemów 

programowanych metodą obiektowa, zna techniki 

wytwarzania systemów informatycznych oraz dobór 

modelu wytwarzania, narzędzi i środowisk 

wytwarzania, walidacji i weryfikacji oprogramowania, 

student zna składnię i rozumie semantykę wybranych 

konstrukcji języków w tym. NET, a w szczególności: 

typów i metod generycznych, metadanych programu 
(refleksja i atrybuty), rozszerzenia typów, funkcji 

anonimowych, programowania równoległego 

1. Podstawy oprogramowania 

2. Programowanie obiektowe 

3. Inżynieria oprogramowania 

4. Technologie komponentowe  

K_W11 zna i rozumie zasady projektowania sieci WLAN i LAN 

z uwzględnieniem różnych modeli propagacyjnych 

(One-slope, Multi-wall, Cost-231) i uwarunkowań 
architektonicznych, zna narzędzia i języki 

programowania do zaprojektowania aplikacji 

sieciowych (kient-serwer), rozumie zasady korelacji 

i współistnienia baz danych w aplikacjach klient - 

serwer, ma wiedzę w zakresie zabezpieczania aplikacji 

w strukturze sieciowej przed atakami: Presiostent XSS, 

Cross-Site Scripting, Cross-Site Request Forrgery, 

Cross-Site Request Forgery i inne 

1. Projektowanie sieci 

i systemów komputerowych 

2. Technologie 
bezprzewodowe sieci 

teleinformatycznych 

K_W12 zna i rozumie zasady przypisywania adresów 

logicznych i fizycznych w segmentach sieci lokalnych, 

ma wiedzę co do metod filtracji pakietów stosując filtry 

i zastrzeżenia, zna i rozumie politykę bezpieczeństwa 

dla zabezpieczania sieci i systemów komputerowych 
w firmie, zna takie mechanizmy jak: firewall, VLAV, 

Active Directory i inne w zabezpieczaniu sieci 

i systemów komputerowych 

1. Technologie sieci 

teleinformatycznych 

2.  Bezpieczeństwo systemów 

informatycznych 

3. Administrowanie sieciami 
i systemami 

komputerowymi 

K_W14 zna i rozumie paradygmaty programowania, 

w szczególności programowanie funkcyjne, 

imperatywne oraz dedykowane, znali wybrane wzorce 

projektowe, dostęp do danych i ich serializację, obsługę 

wyjątków, monitorowanie, bezpieczeństwo, 

wstrzykiwanie zależności, kontrolę poprawności 

1. Programowanie aplikacji 

w językach NET 

2. Aplikacje mobilne 

3. Technologie komponentowe 

4. Programowanie obiektowe 
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K_U03 potrafi projektować programować i testować 

nieskomplikowane systemy, w tym również systemy 

wbudowane do różnych zastosowań, w tym 

wykorzystywane w systemach czasu rzeczywistego, 

wykorzystując narzędzia środowiska 

programistycznego, podnosić niezawodność systemu 

wbudowanego z wykorzystaniem niezbędnej 

dokumentacji 

1. Sztuczna inteligencja 

2. Technologie komponentowe 

3. Systemy wbudowane 

4. Podstawy programowania 

5. Programowanie aplikacji 

internetowych 

K_U04 potrafi ocenić na podstawowym poziomie przydatność 

rutynowych metod i narzędzi, w tym informatycznych 

oraz wybrać i zastosować odpowiednie metody 

i narzędzia do wykonania postawionego zadania oraz 

rozwiązania problemów informatycznych 

1. Grafika komputerowa 

2. Inżynieria oprogramowania 

3. Algorytmy i złożoność 

obliczeniowa 

4. Technologie komponentowe 
5. Zarządzanie bazami danych 

6. Systemy wspomagania 

decyzji 

K_U06 potrafi dobrać właściwą metodykę wytwarzania 

oprogramowania, posłużyć się właściwie dobranymi 

środowiskami programistycznymi, narzędziami 

modelowania systemów w celu projektowania, 

implementowania oraz testowania oprogramowania 

i systemów informatycznych 

1. Programowanie systemów 

bazodanowych 

2. Projektowanie aplikacji 

graficznych 

3. Dynamiczne witryny 

internetowe 

4. Podstawy programowania 

5. Programowanie obiektowe 

K_W22 student zna i rozumie prawne i społeczne aspekty 
informatyki, w tym rozumie co to jest odpowiedzialność 

zawodowa i etyczna, prywatność, ryzyko, 

odpowiedzialność związana z systemami 

informatycznymi, zna podstawowe zasady 

bezpieczeństwa pracy i ergonomii w zawodzie 

informatyka 

Praktyki zawodowe 

K_W23 zna zakres ochrony własności intelektualnej, prawa 

autorskiego, prawa patentowego oraz ochrony danych 

osobowych 

K_W24 zna się w zakresie organizacji i zarządzania 

w niewielkich rozmiarów firm z branży IT, wie jak 

wykorzystać pozyskaną podczas praktyki dla 
prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej 

wykorzystującej transfer technologii informatycznych 

K_U03 student potrafi zaprojektować, zaprogramować 

i przetestować nieskomplikowane systemy 

informatyczne do różnych zastosowań, w tym 

wykorzystywane w systemach czasu rzeczywistego, 

określić niezawodność systemu z wykorzystaniem 

niezbędnej dokumentacji 

K_U04 potrafi ocenić na podstawowym poziomie przydatność 

rutynowych metod i narzędzi informatycznych oraz 

wybrać i zastosować odpowiednie metody i narzędzia 

do wykonania postawionego zadania oraz rozwiązania 

problemów informatycznych 

K_U07 potrafi zainstalować, skonfigurować wybrany system 
operacyjny i nim administrować, zainstalować każde 

oprogramowanie narzędziowe i użytkowe będące 

w powszechnym użyciu, ocenić przydatność systemu 

i sprzętu do wykonywania usług 

K_U11 potrafi stosować zasady i procedury bezpieczeństwa 

informacji, w tym bezpieczeństwa sieci i systemów 

komputerowych 
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K_U22 potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi 

pracować i realizować harmonogram prac zapewniający 

dotrzymanie terminów realizacji zadania 

informatycznego, potrafi zastosować przynajmniej jedną 

metodę pracochłonności wytwarzania systemu, umie 

szacować i kontrolować koszty przedsięwzięcia 

K_U28 potrafi umiejętnie formułować specyfikację dla 

niskopoziomowych systemów informatycznych, potrafi 

analizować sposób działania niskopoziomowego 

systemu informatycznego i ocenić jego funkcjonalność 

K_U36 potrafi zastosować zasady ergonomii, bezpieczeństwa 

i higieny pracy w branży IT 

Przedstawione kluczowe efekty uczenia się i ich rozwinięcia dla kierunku Informatyka obowiązują 
dla wszystkich specjalności, co jest zgodne z koncepcją studiów na kierunku Informatyka, ze 

szczególnym naciskiem na praktyczne przygotowanie zawodowe studenta, a w konsekwencji 

absolwenta zasilającego rynek pracy. Efekty te pozwalają na uzyskanie kompetencji inżynierskich, 

technicznych, a także kompetencji społeczno-zawodowych. 

7. Efekty uczenia się prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich, z ukazaniem 

przykładowych rozwinięć na poziomie wybranych zajęć lub grup zajęć służących zdobywaniu 

tych kompetencji, w przypadku kierunku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego 

inżyniera 

Efekty uczenia się prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich pozyskiwane są przez 

grupę przedmiotów zamieszczonych w tabeli 4 części III raportu. Zaliczono 5 przedmiotów modułu 
podstawowego (215 godzin/23 punkty ECTS), 20 przedmiotów z modułu przedmiotów kierunkowych 

(1365 godzin/106 punktów ECTS), 11 przedmiotów z modułu kształcenia specjalnościowego (950 

godzin/65 punktów ECTS). w sumie na uzyskanie kompetencji inżynierskich zaplanowano 2530 

godzin bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i 194 punkty ECTS. 

Wybrane przykładowe przedmioty prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich 

w ramach trzech specjalności: 

1. Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa - przyporządkowano jeden symbol efektów 
wiedzy (K_W03), dwa symbole efektów umiejętności (K_U25, K_U26), jeden symbol efektów 

kompetencji (K-K04). Przedmiot realizowany jest w II semestrze, 55% zajęć realizowana jest 

w formie aktywnej, przyporządkowano 5 punktów ECTS, przedmiot kończy się egzaminem. 

2. Projektowanie systemów bazodanowych - przyporządkowano dwa symbole efektów wiedzy 

(K_W05, K_W09), cztery symbole efektów umiejętności (K_U01, K_U03, K_U05, K_U06) i dwa 

symbole efektów kompetencji (K_K01, K_K02). Przedmiot realizowany jest na VII semestrze, 

60% zajęć odbywa się w aktywnej formie zajęć, pozyskując umiejętności praktyczne, 
przyporządkowano przedmiotowi 5 punktów ECTS, przedmiot kończący się egzaminem. 

3. Zarządzanie bazami danych - przyporządkowano dwa symbole efektów wiedzy (K_W01, 

K_W06), trzy symbole efektów umiejętności (K_U04, K_U05, K_U32) i dwa symbole efektów 
kompetencji (K_K01, K_K04). Przedmiot realizowany jest na V semestrze, 60% odbywa się 

w aktywnej formie zajęć, pozyskując umiejętności praktyczne, przyporządkowano przedmiotowi 5 

punktów ECTS, kończący się egzaminem. 

4. Zaawansowane systemy baz danych - przyporządkowano dwa symbole efektów wiedzy (K_W05, 
K_W09), cztery symbole efektów umiejętności (K_U22, K_U25, K_U29, K_U32) i dwa symbole 

efektów kompetencji (K_K01, K_K02). Przedmiot realizowany jest na VII semestrze, 60% 

odbywa się w aktywnej formie zajęć, pozyskując umiejętności praktyczne, przyporządkowano 
przedmiotowi 5 punktów ECTS, kończący się egzaminem. 

5. Projektowanie aplikacji bazodanowych w językach .NET - przyporządkowano dwa symbole 

efektów wiedzy (K_W07, K_W14), trzy symbole efektów umiejętności (K_U03, K_U05, K_U06) 
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i jeden symbol efektów kompetencji (K_K01). Przedmiot realizowany jest na VII semestrze, 60% 

odbywa się w aktywnej formie zajęć, pozyskując umiejętności praktyczne, przyporządkowano 

przedmiotowi 5 punktów ECTS, kończący się zaliczeniem. 

6. Projektowanie aplikacji klient-serwer - przyporządkowano cztery symbole efektów wiedzy 
(K_W05, K_W06, K_W07, K_W17), cztery symbole efektów umiejętności (K_U04, K_U05, 

K_U19, K_U23) i dwa symbole efektów kompetencji (K_K01, K_K02). Przedmiot realizowany 

jest na VI semestrze, 60% odbywa się w aktywnej formie zajęć, pozyskując umiejętności 
praktyczne, przyporządkowano przedmiotowi 5 punktów ECTS, kończący się egzaminem. 

7. Bezpieczeństwo systemów informatycznych - przyporządkowano cztery symbole efektów wiedzy 

(K_W12, K_W13, K_W21, K_W22), dwa symbole efektów umiejętności (K_U11, K_U12) 
i jeden symbol efektów kompetencji (K_K04). Przedmiot realizowany jest na V semestrze, 60% 

odbywa się w aktywnej formie zajęć, pozyskując umiejętności praktyczne, przyporządkowano 

przedmiotowi 5 punktów ECTS, kończący się egzaminem. 

8. Kryptografia - przyporządkowano dwa symbole efektów wiedzy (K_W01, K_W13), trzy symbole 
efektów umiejętności (K_U01, K_U12, K_32) i jeden symbol efektów kompetencji (K_K06). 

Przedmiot realizowany jest na VII semestrze, 60% odbywa się w aktywnej formie zajęć, 

pozyskując umiejętności praktyczne, przyporządkowano przedmiotowi 5 punktów ECTS, 
kończący się zaliczeniem. 

9. Przetwarzanie dokumentów XML - przyporządkowano trzy symbole efektów wiedzy (K_W05, 

K_W18, K_W20), dwa symbole efektów umiejętności (K_U04, K_U27) i dwa symbole efektów 
kompetencji (K_K01, K_K04). Przedmiot realizowany jest na V semestrze, 67% odbywa się 

w aktywnej formie zajęć, pozyskując umiejętności praktyczne, przyporządkowano przedmiotowi 4 

punkty ECTS, kończący się zaliczeniem. 

10. Projektowanie aplikacji graficznych - przyporządkowano dwa symbole efektów wiedzy 
(K_W16, K_W17), pięć symboli efektów umiejętności (K_U06, K_U17), K_U20, K_U21, 

K_U32) i dwa symbole efektów kompetencji (K_K01, K_K02). Przedmiot realizowany jest na VII 

semestrze, 60% odbywa się w aktywnej formie zajęć, pozyskując umiejętności praktyczne, 
przyporządkowano przedmiotowi 5 punktów ECTS, kończący się egzaminem. 

11. Zaawansowana grafika komputerowa - przyporządkowano trzy symbole efektów wiedzy 

(K_W16, K_W17, K_W20), trzy symbole efektów umiejętności (K_U20, K_U21, K_U32) i jeden 

symbol efektów kompetencji (K_K02). Przedmiot realizowany jest na VII semestrze, 63% 
odbywa się w aktywnej formie zajęć, pozyskując umiejętności praktyczne, przyporządkowano 

przedmiotowi 5 punktów ECTS, kończący się egzaminem. 

12. Wizualizacja 3D - przyporządkowano trzy symbole efektów wiedzy (K_W16, K_W17, 
K_W19), cztery symbole efektów umiejętności (K_U19, K_U20, K_U21, K_U37) i jeden symbol 

efektów kompetencji (K_K02). Przedmiot realizowany jest na V semestrze, 60% odbywa się 

w aktywnej formie zajęć, pozyskując umiejętności praktyczne, przyporządkowano przedmiotowi 5 
punktów ECTS, kończący się egzaminem. 

13. Cyfrowe przetwarzanie informacji - przyporządkowano trzy symbole efektów wiedzy 

(K_W01, K_W03, K_W09), trzy symbole efektów umiejętności (K_U01, K_U25, K_U26), i dwa 

symbole efektów kompetencji (K_K01, K_K02). Przedmiot realizowany jest na VI semestrze, 
66% odbywa się w aktywnej formie zajęć, pozyskując umiejętności praktyczne, 

przyporządkowano przedmiotowi 4 punktów ECTS, kończący się zaliczeniem. 

14. Animacja komputerowa 3D - przyporządkowano dwa symbole efektów wiedzy (K_W16, 
K_W17), cztery symbole efektów umiejętności (K_U19, K_U20, K_U21, K_U37) i jeden symbol 

efektów kompetencji (K_K02). Przedmiot realizowany jest na VI semestrze, 60% odbywa się 

w aktywnej formie zajęć, pozyskując umiejętności praktyczne, przyporządkowano przedmiotowi 5 
punktów ECTS, kończący się egzaminem. 

15. Dynamiczne witryny internetowe - przyporządkowano trzy symbole efektów wiedzy (K_W05, 

K_W17, K_W20), dwa symbole efektów umiejętności (K_U06, K_U19) i dwa symbole efektów 

kompetencji (K_K01, K_K04). Przedmiot realizowany jest na V semestrze, 60% odbywa się 



14 

w aktywnej formie zajęć, pozyskując umiejętności praktyczne, przyporządkowano przedmiotowi 5 

punktów ECTS, kończący się egzaminem. 

16. Aplikacje i systemy mobilne - przyporządkowano dwa symbole efektów wiedzy (K_W05, 

K_W14), dwa symbole efektów umiejętności (K_U16, K_U19) i jeden symbol efektów 
kompetencji (K_K01). Przedmiot realizowany jest na VII semestrze, 60% odbywa się w aktywnej 

formie zajęć, pozyskując umiejętności praktyczne, przyporządkowano przedmiotowi 5 punkty 

ECTS, kończący się zaliczeniem. 

17. Projektowanie sieci i systemów komputerowych - przyporządkowano trzy symbole efektów 

wiedzy (K_W11, K_W17, K_W18), sześć symboli efektów umiejętności (K_U10, K_U11, 

K_U19, K_U23, K_U32, K_U32) i dwa symbole efektów kompetencji (K_K01, K_K04). 
Przedmiot realizowany jest na VI semestrze, 60% odbywa się w aktywnej formie zajęć, 

pozyskując umiejętności praktyczne, przyporządkowano przedmiotowi 5 punktów ECTS, 

kończący się egzaminem. 

18. Administrowanie sieciami komputerowymi - przyporządkowano trzy symbole efektów wiedzy 
(K_W10, K_W11, K_W12), pięć symboli efektów umiejętności (K_U07, K_U09, (K_U11, 

K_U14, K_U31) i dwa symbole efektów kompetencji (K_K01, K_K04). Przedmiot realizowany 

jest na V semestrze, 60% odbywa się w aktywnej formie zajęć, pozyskując umiejętności 
praktyczne, przyporządkowano przedmiotowi 5 punktów ECTS, kończący się egzaminem. 

19. Technologie bezprzewodowe sieci teleinformatycznych - przyporządkowano cztery symbole 

efektów wiedzy (K_W02, K_W03, K_U11, K_U17), pięć symboli efektów umiejętności (K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U32, K_U33) i dwa symbole efektów kompetencji (K_K01, K_K04). 

Przedmiot realizowany jest na VII semestrze, 60% odbywa się w aktywnej formie zajęć, 

pozyskując umiejętności praktyczne, przyporządkowano przedmiotowi 5 punktów ECTS, 

kończący się egzaminem. 

20. Projekt indywidualny - przyporządkowano dwa symbole efektów wiedzy (K_W10, K_W21), 

siedem symboli efektów umiejętności (K_U03, K_U10, K_U22, K_U29, K_U33, K_U35, 

K_U38) i dwa symbole efektów kompetencji (K_K01, K_K07). Przedmiot realizowany jest na VI 
semestrze, 100% odbywa się w aktywnej formie zajęć, pozyskując umiejętności praktyczne, 

przyporządkowano przedmiotowi 3 punkty ECTS, kończący się zaliczeniem. 

21. Projekt zespołowy - przyporządkowano dwa symbole efektów wiedzy (K_W17, K_W21), 

sześć symboli efektów umiejętności (K_U06, K_U22, K_U29, K_U33, K_U35, K_U38) i dwa 
symbole efektów kompetencji (K_K01, K_K04). Przedmiot realizowany jest na V semestrze, 

100% odbywa się w aktywnej formie zajęć, pozyskując umiejętności praktyczne, 

przyporządkowano przedmiotowi 2 punkty ECTS, kończący się zaliczeniem. 

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram 

realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, 

praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się 

1. Dobór kluczowych treści kształcenia, w tym treści związanych z praktycznymi zastosowaniami 

wiedzy w zakresie dyscypliny/dyscyplin, do której/których kierunek jest przyporządkowany, 

normami i zasadami, a także aktualnym stanem praktyki w obszarach działalności 

zawodowej/gospodarczej oraz zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku oraz w zakresie 

znajomości języków obcych, ze wskazaniem przykładowych powiązań treści kształcenia 

z kierunkowymi efektami uczenia 

Program studiów na kierunku Informatyka został opracowany zgodnie o Polskiej Ramy 

Kwalifikacji. Program oparty jest przede wszystkim na efektach uczenia się w zakresie wiedzy, 

umiejętności dla obszaru nauk technicznych oraz efektach z zakresu kompetencji inżynierskich. 

Konstrukcja programu studiów polegała na dobraniu odpowiednich treści w ramach poszczególnych 
przedmiotów i modułów kształcenia, w taki sposób, aby zapewnić realizację poszczególnych efektów 
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uczenia się. w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów i zawartych w nich treści programowych, 

dobrano metody kształcenia właściwe dla ocenianego kierunku studiów, a także sposoby weryfikacji, 

sprawdzania stopnia osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów uczenia się. 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Informatyka, trwają 3,5 
roku, (7 semestrów). w celu uzyskania tytułu zawodowego inżyniera, student powinien zdobyć co 

najmniej 210 punktów ECTS, dla programu studiów obowiązującego od roku akademickiego 

2019/2020 przewidziano 214 punktów ECTS. Kluczowe treści programu studiów pozwalają na 
ukierunkowany rozwój studenta, dostosowując go do twórczego uczestnictwa w otoczeniu 

gospodarczo-przemysłowym. Treści programowe są tak dobrane, aby w większości były realizowane 

przez aktywne formy uczenia (AF). Współczynnik prowadzonych zajęć w formie AF do zajęć 
w formie wykładów jest wysoki i wynosi aż 75,5%/24,5%. Program studiów został podzielony na 

trzy moduły, wyszególnione godziny w programie stanowią bezpośredni kontakt z nauczycielem 

akademickim: 

 moduł kształcenia ogólnego - 570 godzin, 41 punktów ECTS, 

 moduł kształcenia kierunkowego - 1365 godzin, 105 punktów ECTS, 

 moduł specjalnościowy - 1010 godzin, 68 punktów ECTS. 

W ramach modułów zawarto kluczowe treści kształcenia w logicznej kolejności wzajemnego 
następstwa, dzięki czemu program umożliwia studentom zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych, umożliwiających studentom kierunku osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów 

uczenia się oraz uzyskanie kwalifikacji, odpowiadających poziomowi kształcenia. 

W module kształcenia ogólnego treści programowe przedmiotów w mniejszym stopniu związane 

z obszarem nauk technicznych, rozłożone są w czasie na kilka semestrów, w większości na i i II 

semestr. Do grupy tej zaliczono takie przedmioty jak: lektorat języka obcego, ochrona własności 
intelektualnej, skuteczne komunikowanie, kompetencje w relacjach społecznych, warsztaty sukcesu 

zawodowego, planowanie kariery zawodowej, czy przedmioty do wyboru jak podstawy filozofii lub 

etyka, podstawy socjologii/podstawy psychologii społecznej. w ramach modułu kształcenia ogólnego, 

studenci uzyskują wiedzę ogólną z BHP, ergonomii. Naukom humanistycznym i społecznym zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie 

studiów przyporządkowano odpowiednią ilość punktów ECTS. Do modułu kształcenia ogólnego 

włączono dwa przedmioty należące do nauk technicznych: podstawy elektrotechniki, elektroniki 
i miernictwa oraz fizykę dla informatyków. w module tym zaplanowano 570 godzin dydaktycznych 

i przyporządkowano 41 punktów ECTS, w tym 8 punktów przypada na nauki humanistyczne 

i społeczne, 8 punktów ECTS na lektorat języka angielskiego, pozostałe 25 punktów ECTS przypada 

na nauki ścisłe związane z kierunkiem studiów oraz z praktycznym zastosowaniem wiedzy w obszarze 
IT. Lektorat języka angielskiego realizowany jest przez pięć semestrów, od II do VI semestru. 

Moduł kształcenia kierunkowego realizowany jest od i do V semestru studiów. Przekazywana 

jest wiedza podstawowa stanowiącą bazę do wyspecjalizowania się w wybrany obszar IT. Jeden 
przedmiot z tego modułu realizowany jest w VII semestrze (technologie symulacji komputerowych), 

ponieważ wymaga on nie tylko wiedzy z programowania, ale i znajomości modeli procesów. 

w module tym zaplanowano 1365 godzin i przyporządkowano w sumie 105 punktów ECTS. 

Studenci już w i semestrze rozpoczynają naukę związaną z programowaniem oraz poznają 

algorytmy  

i złożoność obliczeniową wykorzystywaną w programowaniu komputerów. w kolejnym II semestrze 

programują obiektowo, w sumie na programowanie obiektowe przeznaczono w programie 100 godzin 
i 10 punktów ECTS, w tym semestrze również poznają podstawy związane z grafiką komputerową (6 

punktów ECTS). w semestrze III poznają bazy danych (6 ECTS), systemy operacyjne (4 ECTS), 

technologie sieci teleinformatycznych (6 ECTS), systemy wbudowane (5 ECTS). w ramach 
przedmiotu systemy wbudowane zdobywają umiejętności modelowania, projektowania 

i prototypowania systemów wbudowanych, które dominują w automatyce i systemach powiązanych ze 

sztuczną inteligencją. Studenci mają do dyspozycji komputery jednopłytkowe wraz z zestawem 
modułów roboczych (czujniki - sensory, ramienia robotów). w semestrze IV zdobywają wiedzę 

z architektury systemów komputerowych (2 ECTS), projektowania aplikacji internetowych (5 ECTS), 
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inżynierii oprogramowania (5 ECTS) oraz realizują pierwszą część praktyki zawodowej w wymiarze 

480 godzin (20 ECTS). 

Po czterech semestrach studiów student jest przygotowany do pełnienia różnych funkcji w szeroko 

pojętej inżynierskiej działalności w zakresie informatyki. Uzupełnia wiedzę realizując w V semestrze 
pozostałe przedmioty z tego modułu: sztuczna inteligencja (5 ECTS), projekt zespołowy (2 ECTS), 

technologie komponentowe (5 ECTS). 

Spośród wszystkich godzin dydaktycznych realizowanych w tym module aż 995 godzin 
realizowanych jest w aktywnej formie zajęć (zajęcia praktyczne w celu pozyskania umiejętności), 

stanowi to 72,8 % modułu kształcenia kierunkowego. 

Moduł przedmiotów specjalnościowych realizowany jest od V do VI semestru studiów, 
w ramach wybranej specjalności. w module tym zaplanowano 1010 godzin i przyporządkowano 

w sumie 68 punktów ECTS dla każdej specjalności. Moduł ten jest zróżnicowany pod względem 

przedmiotów  

i treści, zależy to od specjalności w ramach kierunku. Przedmioty i zawarte w nich treści są tak 
określone, aby związane były z praktycznym zastosowaniem na krajowym i lokalnym rynku pracy. 

Na specjalności „Systemy informatyczne i bazy danych” szczególnie ukierunkowano studentów na 

projektowanie i zarządzanie bazami danych i systemami z nimi związanymi. Na specjalności „Grafika 
komputerowa i aplikacje internetowe” znaczące przedmioty i treści związane są z programowaniem 

aplikacji graficznych oraz ich prezentacją i animacją, również w 3D. Na specjalności „Sieci 

komputerowe i telekomunikacja” treści ukierunkowano na projektowanie i administrowanie systemami 
i sieciami komputerowymi, zarówno przewodowymi i bezprzewodowymi. 

W treściach programów specjalnościowych nie pominięto treści uzupełniających wiedzę, np. 

z kryptografii, cyfrowego przetwarzania informacji, czy bezpieczeństwa systemów komputerowych. 

w każdym module kształcenia specjalnościowego zawarto projekt indywidualny, który realizowany 
jest na VI semestrze i stanowi podbudowę dla inżynierskiej pracy dyplomowej oraz druga część 

praktyki zawodowej, realizowanej w trakcie VI semestru, kontynuując wybraną specjalność w ramach 

kierunku. Spośród wszystkich godzin dydaktycznych realizowanych w tym module 840 godzin 
realizowanych jest w aktywnej formie zajęć. Zajęcia w formie aktywnej i w bezpośrednim kontakcie 

z nauczycielem akademickim stanowią 83% modułu kształcenia specjalnościowego. 

Nauczanie języka angielskiego prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy, którzy związani 

są z procesem kształcenia na kierunku Filologia specjalność Filologia angielska w Instytucie Nauk 
Humanistycznych PUZ we Włocławku. Przedmioty ścisłe, kierunkowe i specjalnościowe prowadzą 

nauczyciele akademiccy zatrudnieni na umowę o pracę. Pogram studiów pozwala na osiągnięcie 

efektów uczenia się podczas całego procesu studiowania w sposób harmonijny, kolejne moduły 
pozwalają na utrwalanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Dzięki temu, że zajęcia 

kierunkowe i specjalnościowe prowadzone są przez nauczycieli akademickich zaangażowanych 

również w badania naukowe zgodne z kierunkiem, jak i pracą wykonywaną poza szkolnictwem 
wyższym w branży IT, przekazywana wiedza jest aktualna i spójna. 

2. Dobór metod kształcenia i cechy wyróżniające, ze wskazaniem przykładowych powiązań metod 

z efektami uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, 

w szczególności umożliwiających rozwijanie umiejętności praktycznych, w tym posługiwania się 

zaawansowanymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi, jak również nabycie kompetencji 

językowych w zakresie znajomości języka obcego 

W kształceniu studentów na kierunku Informatyka wykorzystywane są zróżnicowane formy 
i metody kształcenia (indywidualne i grupowe). Metody kształcenia dobrane są do uzyskiwanych 

efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

Wykłady (W) są jedną z metod dydaktycznych, które powiązane są z efektami w kategorii 
„wiedza”, oparte są na słowie, w całości realizowane z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, 

dzięki temu, że w każdej sali laboratoryjnej i wykładowej na stałe zamontowane są rzutniki 
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multimedialne oraz w każdym obiekcie kampusu zapewniony jest dostęp do Internetu poprzez łącza 

stałe i punkty dostępowe Wi-Fi. 

Seminaria dyplomowe (S) oparte są na dyskusji i metodzie sytuacyjnej, prowadzonej analizie, 

a następnie toczona jest dyskusja nad przedstawionym ciągiem zdarzeń. Oznacza to, że analiza 
dokonywana jest przez studenta z odpowiednim wyprzedzeniem, a następnie prowadzona jest 

dyskusja nad zawartymi w opisie problemami. Metoda ta jest wykorzystywana przez wszystkich 

nauczycieli akademickich prowadzących seminaria dyplomowe. Wszystkie praktyczne formy zajęć 
ćwiczenia, laboratoria, projekty, warsztaty) pozwalają studentom na osiągnięcie efektów z kategorii 

„umiejętności”. 

Ćwiczenia audytoryjne/konwersatoryjne (Ćw) oparte są na wprowadzeniu teoretycznym 
(przedstawiającej i utrwalającej), również na metodzie case study, czyli na analizie, a następnie 

dyskusji nad przedstawionym przez nauczyciela akademickiego przypadkiem. Stosuje się również grę 

dydaktyczną, w której następuje wymiana myśli i poglądów studentów i prowadzącego na dany temat. 

Zajęcia audytoryjne/konwersatoryjne są prowadzone w grupach nie przekraczających 25 osób, 
umożliwia to aktywizowanie studentów w samodzielnym myśleniu, samo kształtowaniu i nabywaniu 

niezbędnych kompetencji inżynierskich, społecznych. 

W zajęciach laboratoryjnych (L) wykorzystuje się metody oglądowe, przede wszystkim metody 
laboratoryjne, w których z góry zakłada się osiągnięcie celu, czyli uzyskanie produktu finalnego. 

Zajęcia laboratoryjne prowadzone są w grupach nie większych niż 15 osób. w ćwiczeniach 

laboratoryjnych wykorzystuje się metody ćwiczebne wypracowując wprawę i sprawność praktyczną. 

W projektach (P) wykorzystuje się metody realizacji zadań wytwórczych, jak i metody oparte na 

działalności praktycznej. 

Jeśli chodzi o praktyki zawodowe (Pz), to stosowane są metody praktyczne (projekty, ćwiczenia 

produkcyjne), w zależności od potencjału zakładu, w którym odbywana jest praktyka zawodowa. 

W uzyskiwaniu efektów uczenia się część zajęć realizowana jest w postaci warsztatów (Wt), które 

oprócz kompetencji twardych pozwalają również na zdobycie kompetencji miękkich, takich jak 

umiejętność pracy w grupie, otwartość na zmiany, zdolność motywowania siebie, umiejętność pracy 
w warunkach stresu, negocjacyjne rozwiązywanie konfliktów, samodzielne i kreatywne wykonywanie 

zadań. w przypadku warsztatów wykorzystywane są różne metody stosowane przez prowadzących: 

przypadków, sytuacyjna, z giełdą pomysłów oraz dyskusją. Szczegółowy opis metod kształcenia 

zawarty jest w sylabusach przedmiotowych. 

Każda z metod kształcenia pozwala na uzyskanie efektów uczenia się w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych, pozostając w ścisłym związku z nimi. Dla rozwijania 

umiejętności praktycznych szczególne znaczenie mają projekty, metody laboratoryjne, warsztaty 
i praktyka zawodowa. 

Przykładowe powiązania metod z efektami uczenia się umożliwiających rozwijanie umiejętności 

praktycznych: 

 P6S_UW (K_U03): „potrafi przeprowadzić proces projektowy, implementację oraz stworzyć 

testy nieskomplikowanych systemów bazodanowych”: 

 projektowanie systemów bazodanowych, 

 technologie komponentowe, 

 projektowanie aplikacji internetowych, 

 projekt indywidualny, 

 programowanie aplikacji bazodanowych w języku C# (.NET). 

 P6S_UW (K_U10): „potrafi zaprojektować sieć LAN i WLAN na dowolnym obszarze, 

zaprojektować strukturę kablową miedziana i optyczną, dobrać urządzenia dla sieci lokalnej 

w małej i średniej wielkości firmie”: 

 technologie sieci teleinformatycznych, 

 administrowanie sieciami komputerowymi, 

 projekt indywidualny. 
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 P6S_UW (K_U20): „potrafi zastosować algorytmy i metody grafiki komputerowej 2 D i 3D do 

rozwiązywania nieskomplikowanych zadań obrazowania danych i realizacji nieskomplikowanych 

interfejsów graficznych użytkownika”: 

 programowanie aplikacji graficznych, 

 wizualizacja 3D, 

 zaawansowana grafika komputerowa, 

 animacje komputerowe, 

 projekt indywidualny. 

Kompetencje językowe nabywane są poprzez, trzy efekty umiejętności: P6S_UU (K_U32), 
P6S_UK (K_KU33), P6S_UK (K_U34) oraz dwa efekty kompetencji społecznych: P6S_KO 

(K_K01), P6S_KO (K_K06). 

Efekty w zakresie znajomości języka obcego to: 

 P6S_UU (K_U32): „potrafi pozyskać informację z literatury, baz wiedzy, Internetu i innych 

źródeł, także w języku angielskim, dokonuje interpretacji, wyciąga wnioski oraz formułuje  
i uzasadnia decyzje”. 

 P6S_UU (K_U33): „potrafi opracować dokumentację techniczną zadania inżynierskiego 

dotycząca realizacji zadania informatycznego, przygotować tekst zawierający omówienie 

wyników realizacji tego zadania w języku polskim i angielskim”. 

 P6S_UK (K_U34): „posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do 

porozumiewania się na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,  

a także czytania ze zrozumieniem dokumentacji technicznej, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi 

urządzeń komputerowych i narzędzi informatycznych oraz podręczników i innej literatury 

z zakresu informatyki”. 

 P6S_KO (K_K01): „rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia 

drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencji 

zawodowych, osobistych i społecznych, jest świadomy, że w sektorze IT wiedza szybko się 

dezaktualizuje i konieczne jest podnoszenie kwalifikacji, kompetencji zawodowych, osobistych 
i społecznych”. 

 P6S_KO (K_K06): „jest gotowy formułować i przekazywać społeczeństwu, m.in. przez środki 

masowego przekazu informacje i opinie dotyczące osiągnięć informatyki, teleinformatyki  

i innych aspektów działalności inżyniera-informatyka, w zakresie budowy społeczeństwa 
informacyjnego, informacje i opinie przekazywane zostaną w sposób zrozumiały”. 

Podstawową metodą dającą możliwość zrealizowania efektów uczenia się w zakresie znajomości 

języka oraz dokonania oceny stopnia ich zrealizowania jest metoda bezpośrednia. Kładzie ona nacisk 

przede wszystkim na komunikację między studentami w języku obcym, uwzględniając również 
samodzielne myślenie i wypowiadanie własnych poglądów w tym języku w oparciu o rozmowy, 

publikacje branżowe, dokumentację techniczną, artykuły itp. 

Reasumując, przy całkowitej liczbie 2945 godzin programu, zajęcia metodą wykładu realizowane 
są w wymiarze 720 godzin, stanowi to 24,5% ogółu godzin, 2225 godzin realizowane jest we 

wszystkich aktywnych formach kształcenia, co stanowi 75,5%. 

3. Zakres korzystania z metod i technik kształcenia na odległość 

W realizacji programu studiów i uzyskiwaniu efektów uczenia się wykorzystywane są metody 

i techniki kształcenia na odległość, które prowadzone są zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 82/12 

z dnia 20 września 2012 r. (załącznik nr 9), w sprawie Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
we Włocławku, z nowelizacją -Zarządzenie Rektora 80/14 z dnia 20 października 2014 r. (załącznik 

nr 10). 

Jednym z narzędzi wykorzystywanych w kształceniu studentów na kierunku Informatyka jest 
platforma „Moodle” (https://moodle.puz.wloclawek.pl), oparta w pełni na technologii internetowej 
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uzupełnia wykłady, a wykładowcy w ramach kursów udostępniają materiały dydaktyczne, platforma 

umożliwia monitorowanie postępów prac (sprawne kontaktowanie się ze studentami online, 

raportowanie, dziennik ocen cząstkowych). Wykładowcy zakładają kursy na platformie Moodle, część 

wykładowców osobno zakłada kurs dla wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych, część jeden kurs dla 
wykładu i laboratoriów, część tylko dla laboratoriów, część Moodle używa jako forum komunikacji ze 

studentami, ewidencji frekwencji na zajęciach, czy udostępnianie źródeł pomocy naukowych 

i literatury. Materiały opisowe na platformie zawsze stanowią podbudowę do samodzielnego 
wykonania zadania - projektu. Materiały należące do formy aktywnej to przede wszystkim zadania 

laboratoryjne zlecane do wykonania i wykonywane przez studentów, zadania projektowe, etapy prac 

dyplomowych. Studenci w wybranych kursach mają obowiązek wykonania zadania projektowego 
(pliki źródłowe, programy, scenariusze konfigurowania systemów, itp.), w niektórych wypadkach 

wykonanie sprawozdania według wzorca określonego przez wykładowcę. Za pomocą platformy 

Moodle studenci informowani są o uzyskanych ocenach, jak i też wyjaśniają nieścisłości w projektach 

i opracowaniach, przez co istnieje możliwość optymalizowania oceny na korzyść studenta. Część 
wykładowców zdalnie przeprowadza sprawdziany wiedzy oparte na testach. Zdalny sprawdzian 

wiedzy uruchamiany jest w określonym dniu i godzinie, w czasie i miejscu zaplanowanych zajęć. 

Sprawdzian zamyka się automatycznie z chwilą zakończenia sesji w systemie. 

Platforma Moodle jako narzędzie kształcenia na odległość służy w realizacji studenckich praktyk 

zawodowych. Na platformie opiekun praktyk zamieszcza materiały związane z praktykami, sposoby 

weryfikacji wiedzy, organizację, wzorce oraz wykorzystuje do przepływu informacji dwustronnej 
pomiędzy opiekunem praktyk a studentami odbywającymi praktykę zawodową. 

Kolejnym narzędziem z rodziny technik informatycznych wykorzystywanym w kształceniu na 

kierunku jest usługa Power BI online. Usługa ta wykorzystywana jest w przedmiocie analiza danych, 

w ramach, której studenci mają możliwość współpracy online nad wykonywanymi projektami. 
Wykorzystywane są również inne narzędzia online: np. Quizlet.com, Kahoot.it, w ramach których 

opracowywane są quizy sprawdzające wiedzę z wybranych zagadnień i wprowadzające elementy 

grywalizacji. 

4. Dostosowanie procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb grupowych i indywidualnych 

studentów, w tym potrzeb studentów z niepełnosprawnością, jak również możliwości realizowania 

indywidualnych ścieżek kształcenia 

Proces uczenia się dostosowano do zróżnicowanych potrzeb studentów, zarówno indywidualnych 
i grupowych oraz studentów niepełnosprawnych. Zajęcia odbywają się w trybie dostosowanym do 

osób pracujących zawodowo, studenci mogą także skorzystać z indywidualnej organizacji studiów. 

Studenci zainteresowani w sposób szczególny pogłębianiem wiedzy i umiejętności mogą brać 
udział w pracach studenckich kół naukowych pod opieką nauczycieli akademickich, wybranych 

spośród pracowników ze stopniem naukowym doktora lub doktora habilitowanego. Aktualnie działa 

koło naukowe KN NET. Studenci tego koła w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 będą 
projektować i organizować sieciowe i częściowo bazodanowe systemy informatyczne w kampusie 

CNTiNT, wykorzystując poznane systemy operacyjne, mechanizmy związane z administracją 

i bezpieczeństwem sieci i systemów komputerowych. Przewodniczącym tego koła jest student 

Sławomir Kotowski, zaś opiekunem Pani dr inż. Dominika Lisiak-Felicka. 

Zgodnie z Regulaminem Studiów - załącznik nr 11, student może wystąpić do dyrektora instytutu 

o zgodę na indywidualną organizację studiów. Warunkiem uzyskania przez studenta zgody na 

indywidualną organizację studiów jest ukończenie co najmniej pierwszego roku studiów i uzyskania 
średniej z ocen co najmniej 4,75. Jednakże w uzasadnionych przypadkach dyrektor instytutu, może 

przyznać studentowi na jego wniosek, prawo do indywidualnej organizacji studiów (§ 17 pkt. 1-7). 

Studenci o indywidualnym toku studiowania harmonogram, formę zaliczeń i egzaminów uzgadniają 
indywidualnie z prowadzącym przedmiot nauczania. 

Studenci, którzy nie dysponują odpowiednim sprzętem i oprogramowaniem w godzinach 

pozalekcyjnych mają możliwość korzystania ze sprzętu i infrastruktury Uczelni, zgłaszając problem 
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kierownikowi zakładu, a ten po uzgodnieniu z kierownikiem administracyjnym ustala harmonogram 

korzystania z sal. 

Uczelnia zapewnia wsparcie studentom niepełnosprawnym na mocy Zarządzenia nr 56/19 z dnia 

18 czerwca 2019 r. (załącznik nr 12). Dla osób niepełnosprawnych środki pochodzące z dotacji 
przeznaczone są na: 

 zakup sprzętu specjalistycznego, przedmiotów, oprogramowań do uczelnianej wypożyczalni 

ułatwiających i umożliwiających naukę; 

 zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji zajęć z wychowania fizycznego, w tym 

zapewnienie alternatywnych form zajęć; 

 finansowanie kursów, szkoleń, warsztatów dla pracowników uczelni podnoszących kwalifikacje 

i kompetencje w zakresie świadomości związanej z niepełnosprawnością; 

 pokrycie ponadnormatywne kosztów udziału studentów niepełnosprawnych w szkoleniach, 

konferencjach, warsztatach, obozach naukowych, olimpiadach, paraolimpiadach; 

 pomoc w osobie asystenta osoby niepełnosprawnej; 

 pomoc psychologiczna i prawna, doradcy zawodowego; 

 pokrycie kosztów kserowania, drukowania materiałów dydaktycznych; 

 pokrycie kosztów dodatkowych indywidualnych zajęć konsultacyjno-wyrównawczych 

z przedmiotów dydaktycznych. 

W uzasadnionych przypadkach, wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności, student 

może ubiegać się o: 

 zmianę formy egzaminów, zaliczeń, kolokwiów oraz czasu ich trwania dostosowaną do jego 

możliwości; 

 dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów dydaktycznych; 

 indywidualną organizację studiów; 

 korzystanie z usług tłumacza migowego; 

 dostosowanie materiałów dydaktycznych do jego potrzeb i możliwości, np. przygotowanie 

materiałów w powiększonym druku; 

 możliwość - za zgodą prowadzącego zajęcia - alternatywnego notowania treści zajęć np. poprzez 

nagrywanie, robienie zdjęć lub otrzymanie materiałów dotyczących zajęć od prowadzącego; 

 organizację zajęć z wychowania fizycznego odpowiednio dostosowanych do jego możliwości; 

 inne udogodnienia, umożliwiające studiowanie na takich samych warunkach, jak studenci 

pełnosprawni. 

5. Harmonogram realizacji programu studiów z uwzględnieniem: zajęć lub grup zajęć 

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących 

zajęcia oraz studentów (w przypadku gdy uczelnia prowadzi na ocenianym kierunku studia 

w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej, charakterystykę należy przedstawić odrębnie dla 

studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych), zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne oraz zajęć lub grup zajęć rozwijających kompetencje językowe w zakresie znajomości 

języka obcego, jak również zajęć lub grup zajęć do wyboru 

Harmonogram realizacji programu studiów oparto na Wytycznych do tworzenia programu studiów 
(załącznik nr 2). Całkowita liczba godzin dydaktycznych do zrealizowania na kierunku Informatyka 

wynosi 2945, obowiązuje dla wszystkich trzech specjalności prowadzonych w ramach kierunku 

i stanowią bezpośredni kontakt nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia ze 
studentami. Zajęcia realizowane są w trybie 7-semestralnym. w podziale zajęć na poszczególne 

semestry nie występują dysproporcje (od 330 godzin do 350 godzin), z wyjątkiem semestrów IV i VI, 

w tych semestrach, oprócz planowanych zajęć odbywane są studenckie praktyki zawodowe w cyklu 
ciągłym. 
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Harmonogram realizacji zajęć z rozbiciem na semestry przedstawiono w tabeli poniżej: 

Semestr W Ć L P Wt S Pz  

I 150 115 30 35 15 0 0 345 

II 130 85 120 0 15 0 0 350 

III 145 30 110 35 15 0 0 335 

IV 55 30 75 0 0 0 480 640 

V 105 30 150 30 0 20 0 335 

VI 20 30 30 30 0 20 480 610 

VII 115 0 180 0 15 20 0 330 

RAZEM 720 320 695 130 60 60 960 2945 

Proporcje 24,4

% 

10,9

% 

23,7

% 

4,4% 2% 2% 32,6

% 

100% 

Zajęcia prowadzone na terenie kampusu Uczelni i poza terenem Uczeni: 

Na terenie kampusów Uczelni, prowadzone 

przez nauczycieli akademickich 
1985 

2945 
Poza kampusami Uczelni, prowadzone przez 

inne osoby 
960* 

*praktyki studenckie 

Poniżej przedstawiono harmonogram realizacji programu z podziałem na moduły i formy, 
w zestawieniu tabelarycznym rozłożono godziny bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich 

i innych osób prowadzących zajęcia ze studentami na wykłady (720 godzin), formy aktywne (2225 

godzin) i godziny kształtowania umiejętności praktycznych (1905 godzin): 

Lp. Moduł W Ćw. L Wt P S Pz Razem 

1. Moduł kształcenia ogólnego 180 290 40 60 - - - 570 

2. Moduł kształcenia kierunkowego 370 30 385 - 100 - 480 1365 

3. 
Moduł kształcenia 

specjalnościowego 
170 - 370 - 30 60 480 1010 

Razem 720 

320 695 60 130 60 960 2945 

2225 
 

 1905 

W celu wyznaczenia ilości godzin przewidzianych na kształtowanie umiejętności praktycznych,  
z liczby godzin realizowanych w formie aktywnej (Ćw., L, Wt, P, S, Pz) wyłączono zajęcia 

z lektoratów (150 godzin), wychowania fizycznego (60 godzin), zajęcia, które są realizowane przez 

nauczycieli akademickich nie należących do grupy informatyków oraz prowadzone w grupach 
audytoryjnych: Analiza matematyczna – 25 (ćw), Matematyka dyskretna – 30 (ćw), Metody 

probabilistyczne i statystyka – 25 (ćw), Algorytmy i złożoność obliczeniowa – 30 (ćw). w wyniku 

tego grupowania na zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne przewidziano 1905 godzin, 

realizowane tylko w formie aktywnej z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego, stanowi 
to 64,6% ogólnie zaplanowanych zajęć. 

Przedmioty specjalnościowe zakwalifikowano, jako przedmioty wybierane przez studentów. Do 

przedmiotów wybieranych i z nimi związanych punktów ECTS nie wliczono lektoratów języków 
obcych, ponieważ uważa się, że dla kierunku Informatyka lektorat ten jest obligatoryjny. Do 

przedmiotów wybieralnych nie wliczono również pierwszej część praktyki w ilości 480 godzin z 20 

punktami ECTS, ponieważ pierwszą część praktyki zaliczono do przedmiotów kierunkowych, a nie 
specjalnościowych i ta część realizowana jest w trakcie IV semestru studiów, w którym to studenci 

jeszcze nie mają obranej specjalności i w czasie praktyki nie mają możliwości wykonywania 

czynności specjalnościowych. 
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Nauka języka angielskiego odbywa się w grupach konwersacyjnych nie większych niż 25 osób. 

Zajęcia prowadzą doświadczeni lektorzy, pracujący w Uczelni od kilku lat. w programie na naukę 

języka angielskiego przewidziano 150 godzin z podziałem na pięć semestrów, od II do VI semestru. 

Przyporządkowano 8 punktów ECTS, V semestr kończy się egzaminem. Program nauki języka 
angielskiego i uzyskiwane efekty uczenia się zawarte są w opisie przedmiotu. 

6. Dobór form zajęć, proporcji liczby godzin przypisanych poszczególnym formom, a także 

liczebności grup studenckich oraz organizacji procesu kształcenia, ze szczególnym 

uwzględnieniem harmonogramu zajęć (w przypadku, gdy uczelnia prowadzi na ocenianym 

kierunku studia w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej, charakterystykę należy przedstawić 

odrębnie dla studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych) 

Zajęcia na kierunku Informatyka są prowadzone w trybie stacjonarnym. Liczebność grup zależy od 

metody prowadzonych zajęć (wykład, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne i projektowe, 

seminarium dyplomowe) Według harmonogramu proces kształcenia podzielono na dwie zasadnicze 

formy: wykłady oraz zajęcia w formie aktywnej (720/2225). Liczebność w grupie dla aktywnych 
formach zajęć jest określona przez Uchwale Nr 95/19 Senatu PUZ we Włocławku z dnia 17 grudnia 

2019 r. w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na studiach pierwszego stopnia w PUZ 

we Włocławku - załącznik nr 13. 

W roku akademickim 2019/2020 liczebność grup jest równa na każdym z roczników, po dwie 

grupy laboratoryjne i warsztatowe, jedna grupa wykładowa i grupa ćwiczeniowa. Od roku 

akademickiego 2019/2020 zaplanowano sześć grup seminaryjnych, taki podział uwarunkowany jest ze 
względu na różnorodność tematyki prac dyplomowych i różne dziedziny zainteresowań kadry 

dydaktyczno-naukowej oraz wnikliwego podejścia do tematyki zawartej w pracy dyplomowej, która 

może być zaproponowana również przez studentów. 

Uzyskiwanie efektów uczenia się przez studentów na kierunku Informatyka jest zapewnione 
poprzez kolejne trzy formy kształcenia: 

 godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, zajęcia grupowe; 

 godziny bez udziału nauczyciela akademickiego, zajęcia indywidualne; 

 godziny realizowane w formie e-learningu (indywidualne). 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim oraz godziny bez udziału nauczyciela 

akademickiego rozpisane są w sylabusach przedmiotów. Zgodnie z Regulaminem studiów na jeden 
punkt ECTS przyporządkowano 25-30 godzin dydaktycznych. Dobór form zajęć jest zgodny 

z wytycznymi zewnętrznymi i wewnętrznymi, podział godzin z uwzględnieniem tych trzech form 

przedstawiono w tabeli poniżej: 

Forma zajęć Liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

Udział % 

godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim 2945 118 55% 

godziny bez udziału nauczyciela akademickiego 2325 93 43,5% 

godziny realizowane w formie e-learningu 75 3 1,5% 

Razem 5345 214 100% 

7. Program i organizacja praktyk, w tym w szczególności ich wymiaru i terminu realizacji oraz 

doboru instytucji, w których odbywają się praktyki, a także liczby miejsc praktyk 

Praktyki zawodowe na kierunku Informatyka przewidziane są dla wszystkich specjalności, ich 

celem jest umożliwienie wykorzystania przez studentów nabytej wiedzy w praktyce w miejscu 
odbywania praktyki, wykształcenie u studentów umiejętności rozwiązywania problemów 

praktycznych związanych z kierunkiem studiów. Praktyki odbywają się zgodnie z zasadami 

przedstawionymi w opisie programu studenckich praktyk zawodowych dla kierunku Informatyka. 
(załącznik nr 14). 
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Praktyki zawodowe organizowane są zgodnie z Regulaminem studiów oraz Regulaminem 

studenckich praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i staży w Państwowej Uczelni Zawodowej - 

załącznik do Uchwały Nr 79/19 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 29 

października 2019 r. (załącznik nr 15). Nad organizacją praktyk studenckich czuwa Dział Nauczania 
PUZ we Włocławku, udostępnia wszystkie możliwe oferty odbywania praktyk.  

Regulamin praktyk dopuszcza możliwość zorganizowania przez studenta praktyki we własnym 

zakresie u pracodawcy, u którego praktyka odbędzie się zgodnie z programem praktyk. Na bazie 
zebranych informacji (gdzie i kiedy dany student jest na praktyce), Uczelniany opiekun praktyk 

przygotowuje harmonogram hospitacji praktyk. Uczelniany opiekun praktyk opiekuje się studentami 

kierunku Informatyka i sprawuje bezpośredni nadzór nad praktykami. Przeprowadza on weryfikacje 
efektów uczenia się na podstawie dziennika praktyk oraz opinii z zakładu pracy. Podstawowym 

miejscem odbywania praktyk studenckich są firmy informatyczne zlokalizowane głównie na terenie 

Włocławka i okolic. Są to firmy należące do różnych typów przedsiębiorstw i instytucji, w tym 

przedsiębiorstwa prywatne, z którymi Uczelnia podpisała porozumienie w sprawie odbywania praktyk 
studenckich. Studentów kieruje się do firmy IT lub posiadających działy z rozwiniętą infrastrukturą 

IT: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, Woodland Games Sp. z o.o. RENEX Sp. z o.o, Sp. 

komandytowa Raben Logistic Polska,, VMEDIA, KRUS, ZUS w Toruniu, PENTACOMP Systemy 
Informatyczne, PGK „SANIKO” Sp. z o.o, MPWiK Sp. z o.o, MPEC Sp. z o.o. 

W przypadku praktyki zawodowej organizowanej przez Uczelnię, student zobowiązany jest zgłosić 

się do Działu Nauczania PUZ we Włocławku w celu pobrania skierowania na praktykę do 
konkretnego przedsiębiorstwa, z którym Uczelnia ma podpisane porozumienie. Zgodnie 

z Regulaminem praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i staży w PUZ we Włocławku. Dyrektor 

instytutu może zaliczyć studentowi praktykę zawodową w całości lub częściowo w przypadku 

zgodności efektów uczenia się przypisanych do praktyki zawodowej z efektami uczenia się 
uzyskanymi przez studenta w procesie uczenia się poza systemem studiów 

Warunkiem zaliczenia praktyki jest złożenie przez studenta udokumentowanego wniosku oraz 

uzyskanie pozytywnej opinii przez uczelnianego opiekuna.  

Dla zapewnienia jakości procesu realizacji praktyk zawodowych przez studentów, opiekun praktyk 

dokonuj hospitacji praktyk.  

Po zakończeniu praktyki uczestnik przedstawia Uczelnianemu opiekunowi praktyki dziennik 

praktyki, potwierdzający realizację celów i zadań szczegółowo określonych w programie praktyki, 
w tym opinię zakładowego opiekuna praktyki, do końca semestru, w którym odbywana jest praktyka. 

Złożona dokumentacja (dziennik praktyk oraz opinia zakładowego opiekuna praktyki) oraz pełna 

obecność na praktyce zawodowej zgodnie z harmonogramem jest podstawą uzyskania zaliczenia 
praktyki zawodowej. Praktyka zawodowa podlega zaliczeniu bez oceny, przyporządkowano 40 

punktów ETCS. 

W przypadku zgodności efektów uczenia się przypisanych do praktyki zawodowej z efektami 
uczenia się uzyskanymi przez uczestnika w procesie uczenia się poza systemem studiów, dyrektor 

instytutu może zaliczyć uczestnikowi praktykę zawodową w całości lub częściowo. Warunkiem 

zaliczenia praktyki jest złożenie przez uczestnika udokumentowanego wniosku oraz uzyskanie 

pozytywnej opinii przez Uczelnianego opiekuna ds. praktyk. Studenci, którzy są zwolnieni z praktyki 
mają ją zaliczoną (uzyskali efekty uczenia się poprzez pracę zawodową, odbycie staży, wolontariat) 

w związku z czym, te osoby w protokole mają wpis: „zaliczono”. 

8. Dobór treści i metod kształcenia, form, liczebności grup studenckich w odniesieniu do zajęć lub 

grup zajęć, na których studenci osiągają efekty uczenia się prowadzące o uzyskania kompetencji 

inżynierskich, w przypadku kierunku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego 

inżyniera/magistra inżyniera 

Treści i formy w odniesieniu do zajęć, podczas których studenci osiągają efekty uczenia się 

prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich zawarte są w tabeli 5 III części raportu. 



24 

Zajęcia realizowane są w formie zajęć grupowych oraz zajęć indywidualnych, szczegółowy podział 

na formy znajduje się w opisach przedmiotów. Wykłady i ćwiczenia audytoryjne realizowane są 

w jednej grupie, natomiast pozostałe w podgrupach dokonanych zgodnie z podziałem na początku 

roku akademickiego. Są również takie ćwiczenia laboratoryjne, które wymagają podziału na mniejsze 
podgrupy (dwu, trzyosobowe), tak jest np. w przypadku technologii sieciowych, systemów 

wbudowanych i innych. Studenci ćwiczą i rozwiązują zdefiniowany problem w podgrupie. Treści, 

które pozwalają na osiągnięcie efektów uczenia się, prowadzące do uzyskania kompetencji 
inżynierskich, to wybrane przedmioty z grupy przedmiotów podstawowych (podstawy elektrotechniki, 

elektroniki i miernictwa, fizyka dla informatyków, matematyka dyskretna, analiza matematyczna  

i algebra liniowa, metody probabilistyczne i statystyka), wybrane przedmioty modułu kierunkowego 
z praktyką zawodową włącznie oraz przedmioty modułów specjalnościowych z wyłączeniem 

seminarium dyplomowego. 

W programie dla uzyskania efektów uczenia się i do pozyskania kompetencji inżynierskich 

zaplanowano 2530 godzin i 194 punkty ECTS. 

Dobór form zajęć jest godny z wytycznymi zewnętrznymi (Rozporządzenie Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów) i wewnętrznymi, podział godzin z uwzględnieniem tych 

dwóch form przedstawiono w tabeli poniżej: 

Forma zajęć pozwalająca na uzyskania efektów 

uczenia się prowadzące do pozyskania kompetencji 

inżynierskich 

Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 
Udział % 

godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim 2530 101 52% 

godziny bez udziału nauczyciela akademickiego 2325 93 48% 

Razem 4855 194 100% 

W kształceniu studentów w celu uzyskania kompetencji inżynierskich w treściach programowych 
szczególną uwagę poświęca się zadaniom projektowym, z ukierunkowaniem ma indywidualną 

koncepcję rozwiązania zadania stosując metodę problemową. w projektach grupowych wykorzystuje 

się głównie metodę giełdy pomysłów, a najlepsze pomysły wykorzystywane są w zadaniach 
projektowych. Przykładem może być realizowanie przedmiotu: „Projektowanie aplikacji klient-

serwer” w roku akademickim 2018/19 (weryfikacja sprawozdania studenta nr albumu 10019 

w dokumentach do weryfikacji), student w podsumowaniu tak opisuje zajęcia: „Swoją drogą, bardzo 

ciekawym zabiegiem było wprowadzenie przez prowadzącego takiego charakteru zajęć, gdzie 
prowadzący odgrywał rolę inwestora, a studenci projektantów oraz programistów, tworzących 

oprogramowanie. Prowadzący w niezwykle interesujący sposób pokazał, jak zmienne wymagania 

mogą mieć inwestorzy, na których trafiają ludzie, tworzący oprogramowanie”. 

Rozwijanie umiejętności inżynierskich w procesie kształcenia umożliwia nowa baza dydaktyczna, 

która jest uruchamiana w kampusie Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii, 

z pięcioma nowoczesnymi salami laboratoryjnymi z wyposażeniem. 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 2: 

 nowa baza dydaktyczna, która jest w fazie uruchamiania; 

 praktyka zawodowa podzielona na dwa cykle, każdy cykl trawa nieprzerwanie przez 3 miesiące; 

 aktywne korzystanie z metod nauczania na odległość (platforma Moodle); 

 formy aktywne oparte na projektach i sprawozdaniach. 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów 

efektów uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

1. Wymagania stawiane kandydatom, warunków rekrutacji na studia oraz kryteriów kwalifikacji 

kandydatów na każdy z poziomów studiów 

Warunki rekrutacji na studia, kryteria kwalifikacji i procedury rekrutacyjne obejmują: 
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1) zgodność wewnętrznych zasad rekrutacji z przepisami powszechnie obowiązującymi; 

2) odpowiedni dobór kandydatów posiadających wstępną wiedzę i umiejętności na poziomie 

niezbędnym do osiągnięcia efektów uczenia się; 

3) transparentność, bezstronność oraz zapewnienie kandydatom równych szans w podjęciu 
studiów na kierunku. 

Zasady rekrutacji na studia ustala Senat Uczelni po zaopiniowaniu przez Uczelnianą Radę ds. 

Jakości Kształcenia. Nadzór nad rekrutacją sprawuje prorektor właściwy ds. nauczania i studentów. Za 
proces rekrutacji na studia odpowiada Dział Nauczania. 

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we 

Włocławku w roku akademickim 2019/2020, przyjęte zostały: 

1) Uchwałą Nr 79/18 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 18 

grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia „Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia 

rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2019/2020” (załącznik nr 16), 

2) Uchwałą Nr 49/19 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 18 

czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia „Warunków, trybu oraz terminu 
rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia, na pierwszy rok 

studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 

2019/2020” (załącznik nr 17). 

Rekrutacja na studia ma charakter konkursowy, w którym kandydat otrzymuje punkty za: 

1) przedmioty z egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości lub Międzynarodowej Matury – 

w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia 

magisterskie; 

2) ocenę z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się 

o przyjęcie na studia drugiego stopnia. 

Jako przedmiot kierunkowy na kierunku Informatyka ustalono jeden z wymienionych: 
matematyka, informatyka, geografia, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, język polski, język obcy. 

Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie są punkty 

kwalifikacyjne przyznawane kandydatowi zgodnie z poniższą tabelą. Pod uwagę brany jest jeden 
przedmiot, którego wynik jest najkorzystniejszy dla kandydata. Jeżeli kandydat zdawał egzamin 

maturalny („nowa matura”) zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, pod uwagę 

brany jest poziom, z którego po przeliczeniu kandydat uzyska więcej punktów kwalifikacyjnych. 

Egzamin 

dojrzałości 

„stara matura” 
(średnia ocen) 

Egzamin 
maturalny 

„nowa matura” 

poziom 
podstawowy 

(% punktów) 

Egzamin 
maturalny 

„nowa matura” 

poziom 
rozszerzony 

(% punktów) 

Międzynarodowa 
matura 

(punkty) 

Punkty 

kwalifikacyjne 

2,0-2,50 poniżej 30  1 10 

2,51-3,0 30-44 poniżej 30 2 20 

3,1-3,5 45-58 30-44 3 40 

3,51-4,0 59-72 45-58 4 60 

4,1-4,5 73-86 59-72 5 80 

4,51-5,0 87-100 73-86 6 90 

5,1-6,0  87-100 7 100 

W ramach liczby miejsc ustalonej dla każdego kierunku/specjalności na studiach pierwszego 

stopnia lub jednolitych studiach magisterskich komisja rekrutacyjna dokonuje w pierwszej kolejności 

przyjęć kandydatów zwolnionych z postępowania kwalifikacyjnego na zasadach określonych 

w Uchwale Nr 78/18 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 18 
grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów laureatów konkursów 

międzynarodowych oraz ogólnopolskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku 
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w roku akademickim: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (załącznik nr 18), a następnie 

dokonuje przyjęć kandydatów według liczby uzyskanych punktów. w toku postępowania 

kwalifikacyjnego komisja rekrutacyjna ustala liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych 

kandydatów, następnie sporządza dla każdego kierunku/specjalności listę rankingową kandydatów 
kwalifikujących się do przyjęcia na pierwszy rok studiów w kolejności wynikającej z uzyskanych 

punktów, a następnie podejmuje decyzję o przyjęciu kandydatów. Jeśli liczba kandydatów jest 

większa od przewidywanej liczby miejsc na danym kierunku/specjalności, to pozytywny wynik 
postępowania kwalifikacyjnego nie jest równoznaczny z przyjęciem kandydata na studia. Komisja 

rekrutacyjna sporządza listę rezerwową kandydatów na poszczególne kierunki studiów. 

Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia są punkty kwalifikacyjne przyznawane kandydatowi 
zgodnie z poniższą tabelą. w przypadku kandydatów, którzy otrzymali tę samą liczbę punktów pod 

uwagę bierze się średnią ocen uzyskanych z całości studiów pierwszego stopnia. 

Ocena na dyplomie 

ukończenia studiów 
Punkty 

bardzo dobry 100 

dobry plus 90 

dobry 80 

dostateczny plus 70 

dostateczny 60 

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia 

magisterskie oferta edukacyjna Uczelni skierowana jest do wszystkich osób, które legitymują się 

posiadaniem świadectwa dojrzałości. Natomiast w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia 
drugiego oferta edukacyjna stopnia skierowana jest do wszystkich osób, które legitymują się 

posiadaniem dyplomu ukończenia studiów. 

2. Zasady, warunki i tryb uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz 

kwalifikacji uzyskanych w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej 

Zasady, warunki i tryb uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz kwalifikacji 

uzyskanych w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej określa Regulamin studiów (załącznik nr 

11). Student może przenieść się z Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku do innej uczelni, 
w tym zagranicznej oraz może przenieść się z innej uczelni do Państwowej Uczelni Zawodowej we 

Włocławku. Przeniesienie z innej uczelni do PUZ we Włocławku wymaga zgody Rektora PUZ we 

Włocławku. Warunkiem uzyskania zgody jest posiadanie praw studenckich i wypełnienie przez 

studenta wszystkich obowiązków wynikających z przepisów uczelni, w której student studiował. 
Student przyjęty do PUZ we Włocławku z innej uczelni otrzymuje legitymację studencką. Student 

zobowiązany jest do wyrównania ewentualnych różnic programowych ustalonych przez dyrektora 

instytutu, w celu uzyskania zakładanych efektów uczenia się. w aktach osobowych studenta znajdują 
się dokumenty dotyczące przebiegu studiów z innej uczelni. Przeniesienie studenta do innej uczelni 

jest możliwe po wypełnieniu przez studenta wszystkich obowiązków wynikających z przepisów PUZ 

we Włocławku. 

Studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone w uczelni innej niż macierzysta, w tym zagranicznej, 

przypisuje się taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia się uzyskiwanym 

w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w jednostce przyjmującej. Warunkiem przeniesienia 

zajęć zaliczonych w innej jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej albo poza uczelnią 
macierzystą, w tym uczelni zagranicznej, w miejsce punktów przypisanych zajęciom i praktykom 

określonym w planie studiów i programie studiów jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów 

uczenia się. Przenoszenie zajęć odbywa się z uwzględnieniem następujących warunków: 

1) student uzyskał zakładane efekty uczenia się oraz otrzymał nie mniej niż 20 punktów ECTS za 

zaliczenie każdego semestru; 

2) jeden punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia 
organizowane przez uczelnię oraz jego indywidualną pracę związaną z tymi zajęciami; 
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3) punkty ECTS są przypisane za: 

a) zaliczenie każdego z zajęć i praktyk przewidzianych w programie studiów, przy czym liczba 

punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich przyznania jest spełnienie 

przez studenta wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów uczenia się 
potwierdzonych zaliczeniem zajęć lub praktyk; 

b) przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej lub przygotowanie do egzaminu dyplomowego, 

zgodnie z programem studiów. 

Student otrzymuje w jednostce przyjmującej taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana 

efektom uczenia się uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w tej jednostce. 

3. Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się 

poza systemem studiów 

Warunki i procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów 

obejmują w szczególności możliwość identyfikacji efektów uczenia się uzyskanych poza systemem 

studiów oraz oceny ich adekwatności w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się określonym 
w programie studiów. 

Szczegółowe zasady potwierdzania efektów uczenia się ustala Senat Uczelni po zaopiniowaniu 

przez Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia. Nadzór nad potwierdzaniem efektów uczenia się 
sprawuje prorektor właściwy ds. nauczania i studentów. 

Uchwałą Nr 62/19 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 24 września 

2019 r. wprowadzony został Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Uczelni 
Zawodowej we Włocławku (załącznik nr 19). Uczelnia może potwierdzić efekty uczenia się 

uzyskane w procesie uczenia się poza systemem studiów osobom ubiegającym się o przyjęcie na 

studia na określonym kierunku, poziomie i profilu, jeżeli osoba ubiegająca się posiada pozytywną 

ocenę jakości kształcenia na tych studiach. Efekty uczenia się są potwierdzane w zakresie 
odpowiadającym efektom uczenia się określonym w programie studiów. Efekty uczenia się mogą 

zostać potwierdzone osobie zgodnie z §2 Uchwały 62/19. 

W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć nie więcej niż 50% punktów ECTS 
przypisanych do zajęć objętych programem studiów. o kolejności przyjęcia na studia decyduje wynik 

potwierdzenia efektów uczenia się. 

Liczba studentów przyjętych na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, nie może 

być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na danym kierunku, poziomie i profilu. 

Weryfikację efektów uczenia się przeprowadzają instytutowe komisje ds. potwierdzania efektów 

uczenia się, które są powoływane przez rektora. Decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się 

podejmuje dyrektor instytutu na wniosek instytutowej komisji ds. potwierdzania efektów uczenia się. 

W pracach komisji dodatkowo mogą uczestniczyć przedstawiciele pracodawców współpracujących 

z instytutem. z procesu potwierdzania efektów uczenia się sporządzany jest protokół. Od decyzji 

dyrektora instytutu przysługuje odwołanie do rektora. Rektor podejmuje decyzję w sprawie odwołania 
od decyzji dyrektora instytutu, na podstawie opinii odwoławczej komisji ds. potwierdzania efektów 

uczenia się. Członków odwoławczej komisji ds. potwierdzania efektów uczenia się powołuje rektor 

spośród nauczycieli akademickich Uczelni. Dyrektor instytutu może powołać koordynatorów ds. 

potwierdzania efektów uczenia się na każdym kierunku studiów. Koordynator ds. potwierdzania 
efektów uczenia się pełni rolę doradczą dla kandydata w procesie definiowania efektów uczenia się 

i dokumentowania jego osiągnięć. 

Komisja ds. potwierdzania efektów uczenia się dokonuje oceny wniosku w możliwie najkrótszym 
czasie, nie dłużej niż w terminie 30 dni od ostatniego dnia terminu, w którym można było składać 

wnioski. Komisja ds. potwierdzania efektów uczenia się określa formę weryfikacji efektów uczenia się 

oraz wyznacza termin weryfikacji. Wnioskodawca może uzyskać zaliczenie zajęć, jeżeli przedstawił 
certyfikat językowy z listy certyfikatów stanowiącej załącznik do Regulaminu potwierdzenia efektów 

uczenia się (załącznik nr 19) lub posiada świadectwo/a dokumentujące ukończenie zagranicznych 
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szkół szczebla podstawowego, średniego i wyższego. Rektor, na wniosek dyrektora instytutu, może 

zatwierdzić listę dokumentów wydanych przez instytucje zewnętrzne potwierdzających efekty uczenia 

się w systemie pozaformalnym i zwalniających z weryfikacji efektów uczenia się (uznawalność 

instytucjonalna) np. ECDK, FC, Prince, IPMA, CISCO. 

W przypadku uznania przez dyrektora instytutu wniosku za niekompletny, wnioskodawca 

zobowiązany jest do uzupełnienia wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

Nieusprawiedliwiona nieobecność wnioskodawcy w wyznaczonym terminie weryfikacji efektów 
uczenia się jest równoznaczna z negatywnym wynikiem procesu weryfikacji. 

Uznanie efektów uczenia się dla danego przedmiotu następuje wyłącznie w przypadku ich 

potwierdzenia w odniesieniu do wszystkich efektów uczenia się zdefiniowanych dla tego przedmiotu. 
Zaliczenie zajęć w następstwie potwierdzenia efektów uczenia się dokumentowane jest w protokołach 

zaliczenia zajęć oraz w karcie okresowych osiągnięć studenta sporządzanej w postaci wydruków 

danych z systemów informatycznych. Ocena końcowa wystawiana jest zgodnie ze skalą ocen 

określoną w Regulaminie studiów. 

Dyrektor instytutu prowadzi ewidencję osób przyjętych na studia w następstwie potwierdzania 

efektów uczenia się. Ewidencja zawiera: imię i nazwisko wnioskodawcy, kierunek, przedmiot, liczbę 

punktów ECTS, ocenę. Ewidencję sporządza się oddzielnie dla każdego kierunku studiów zgodnie 
z załącznikiem do Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się. Do średniej ocen ze studiów wlicza 

się oceny z zajęć, zaliczonych w następstwie potwierdzania efektów uczenia się. 

Decyzję o przyjęciu na studia wydaje rektor. Warunki odbywania studiów przez osoby przyjęte na 
studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, z uwzględnieniem indywidualnego toku studiów 

i opieki naukowej, określa Regulamin studiów. 

Osoba przyjęta w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązana jest dostarczyć 

wymagane dokumenty rekrutacyjne. 

4. Zasady, warunki i tryb dyplomowania na każdym z poziomów studiów 

Zasady i procedury dyplomowania powinny prowadzić do osiągnięcia przez studentów efektów 

uczenia się na zakończenie studiów. Szczegółowe zasady dyplomowania ustala rektor po 
zaopiniowaniu przez Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia. Za proces dyplomowania odpowiadają 

dyrektorzy instytutów. Nadzór nad dyplomowaniem sprawuje prorektor właściwy ds. nauczania  

i studentów. Proces dyplomowania określony został w Regulaminie dyplomowania w Państwowej 

Uczelni Zawodowej we Włocławku wprowadzonym Zarządzeniem nr 100/19 Rektora Państwowej 
Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 30 września 2019 r. (załącznik nr 20). 

Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego, artystycznego lub 

praktycznego albo dokonaniem technicznym lub artystycznym, prezentującym ogólną wiedzę 
i umiejętności studenta związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu oraz umiejętności 

samodzielnego analizowania i wnioskowania. Koncepcja pracy dyplomowej wynika z założonych 

efektów uczenia się w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z uwzględnieniem 
kierunku studiów oraz specjalności związanych z danym obszarem kształcenia. 

Temat pracy dyplomowej musi być sformułowany przed rozpoczęciem ostatniego semestru 

studiów. Temat i zakres pracy dyplomowej muszą być zgodne z efektami uczenia się określonymi dla 

danego kierunku studiów i poziomu kształcenia. Tematy prac dyplomowych oraz ich zmiany 
wymagają zatwierdzenia przez kierownika zakładu, natomiast tematy prac powstających pod opieką 

naukową kierownika zakładu przez dyrektora instytutu, który może zasięgnąć porady specjalisty 

z konkretnej dziedziny.  

Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego nauczyciela akademickiego, 

który posiada co najmniej stopień naukowy doktora. Kierujący pracą może wnioskować do dyrektora 

instytutu o zatwierdzenie dodatkowej osoby - opiekuna pracy dyplomowej, która nie musi posiadać co 
najmniej stopnia naukowego doktora, współpracującej przy nadzorze nad przebiegiem pracy. 
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w wyjątkowych sytuacjach dyrektor instytutu może powierzyć okresowo kierowanie pracą 

dyplomową nauczycielowi akademickiemu nie posiadającemu stopnia naukowego. 

Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony wspólnie przez promotora i studenta, przy czym 

powinny być brane pod uwagę zainteresowania studenta. Za pracę dyplomową może być uznana praca 
powstała w ramach realizacji praktyki zawodowej. Szczegółowy opis wymogów formalnych 

i merytorycznych pracy, kryteria oceny, zobowiązania niezbędne do akceptacji pracy dyplomowej 

zawiera załącznik nr 20 – Zarządzenie nr 100/19. 

Sprawdzanie pisemnych prac dyplomowych odbywa się z wykorzystaniem Jednolitego Systemu 

Antyplagiatowego, który jest udostępniony nieodpłatnie wszystkim uczelniom w Polsce. System 

gwarantuje jednolite metody badawcze, które działają na jednorodnym zestawie danych odniesienia. 
Korzystanie z systemu przez uczelnię zapewnia standaryzację badania antyplagiatowego 

w odniesieniu do jednakowych baz referencyjnych i według tych samych algorytmów, co 

jednocześnie zapewnia równe traktowanie wszystkich studentów. 

Praca dyplomowa oceniana jest niezależnie przez promotora i recenzenta. Promotor i recenzent 
sporządzają pisemne oceny pracy dyplomowej i składają je w sekretariacie najpóźniej na 5 dni przed 

wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego. Wzór druku oceny/recenzji pracy dyplomowej 

stanowi załącznik do Regulaminu dyplomowania i Księgi Jakości. Recenzje pracy dyplomowej są 
jawne. 

Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dyrektora instytutu. w skład 

komisji wchodzą: przewodniczący, promotor pracy dyplomowej i recenzent. Przewodniczącym 
komisji egzaminacyjnej jest dyrektor instytutu lub nauczyciel akademicki wyznaczony przez niego, 

posiadający co najmniej stopień doktora. Recenzentem pracy dyplomowej może być nauczyciel 

akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Termin egzaminu dyplomowego 

wyznacza dyrektor instytutu, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, 
z zachowaniem postanowień Regulaminu studiów. 

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Na egzaminie dyplomowym student powinien 

wykazać się wiedzą z zakresu studiowanego kierunku, specjalności/specjalizacji oraz problematyki 
związanej z pracą dyplomową. Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla każdego 

kierunku/specjalności/ specjalizacji są przygotowywane przez nauczycieli akademickich kierunku 

i zatwierdzane przez kierownika zakładu. Na początku ostatniego semestru studiów wykaz zagadnień 

na egzamin dyplomowy jest przekazywany do wiadomości studentów. Student na egzaminie 
dyplomowym otrzymuje co najmniej trzy pytania. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego komisja 

ustala ocenę z egzaminu dyplomowego na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych za 

odpowiedzi na poszczególne pytania (średnia wyliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku). Przy ustalaniu oceny z egzaminu dyplomowego stosuje się skalę ocen zawartą 

w Regulaminie studiów. Ogłoszenie wyniku oceny egzaminu dyplomowego oraz ostatecznego wyniku 

studiów następuje bezpośrednio po zakończonym egzaminie. Ostateczny wynik studiów oblicza się na 
zasadach określonych w Regulaminie studiów. Na wniosek studenta i promotora, egzamin dyplomowy 

może być egzaminem otwartym. Decyzję o przeprowadzeniu egzaminu otwartego podejmuje dyrektor 

instytutu. Uczestnicy egzaminu otwartego niebędący członkami komisji przeprowadzającej egzamin 

dyplomowy, nie mogą zadawać dyplomantowi pytań, jak również uczestniczyć w części niejawnej 
oceniającej egzamin. 

W razie nieprzystąpienia studenta do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie z przyczyn 

usprawiedliwionych, dyrektor instytutu wyznacza drugi termin egzaminu dyplomowego. 

W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieprzystąpienia do 

tego egzaminu w ustalonym terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych, dyrektor instytutu wyznacza 

drugi termin egzaminu jako ostateczny. w przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego lub 
nieprzystąpienia do niego w drugim terminie dyrektor instytutu składa wniosek do rektora o skreślenie 

z listy studentów. 

Egzaminy dyplomowe, zawsze są dostosowane do indywidualnych możliwości osób 

niepełnosprawnych. 
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5. Sposoby oraz narzędzia monitorowania i oceny postępów studentów (np. liczby kandydatów, 

przyjętych na studia, odsiewu studentów, liczby studentów kończących studia w terminie) oraz 

działań podejmowanych na podstawie tych informacji, jak również sposobów wykorzystania 

analizy wyników nauczania w doskonaleniu procesu nauczania i uczenia się studentów 

W ramach obsługi procesu dydaktycznego, Uczelnia gromadzi dane dotyczące studentów, 

począwszy od rekrutacji do zakończenia studiów. w trakcie trwania roku akademickiego, w tym 

w szczególności przed rozpoczęciem i po zakończeniu każdego semestru i sesji, przygotowywane są 
zestawienia o stanie i statusie studentów każdego kierunku (ruch studentów, wyniki sesji, urlopy, 

warunki, itd.), które są przekazywane władzom Uczelni. Informacje te są wykorzystywane w procesie 

decyzyjnym dotyczącym planowania i organizacji działań związanych m.in. z ustalaniem liczby grup, 
liczebności grup, obsadą zajęć dydaktycznych, pozwalających zapewnić optymalne wykorzystanie 

zasobów do prawidłowego poprowadzenia procesu dydaktycznego. 

Liczby kandydatów przyjętych na studia na kierunek Informatyka, liczby studentów kończących 

studia w terminie, kończących ogółem, w ostatnich trzech latach dyplomowania przedstawia poniższa 
tabela: 

Rok naboru 

Liczba 

przyjętych 

na i rok 

studiów 

Rok 

ukończenia 

Liczba 

studentów 

kończących 

studia 

w terminie 

Liczba 

studentów 

kończących 

studia ogółem 

2013/14 48 2016/2017 31 31 

2014/15 32 2017/2018 17 17 

2015/16 29 2018/2019 7 7 

2016/17 27  

2017/18 49 

2018/19 33 

2019/20 25 

Uczelnia stara się znaleźć sposób, aby nie stracić studenta, proponuje się np. wystąpienie 

o przyznanie indywidualnej organizacji studiów, powtarzanie semestru, powtarzanie roku. Najczęstsze 
przyczyny rezygnacji z i roku studiów na kierunku Informatyka to: inne wyobrażenie kandydata 

o studiowanym kierunku, brak odpowiedniego przygotowania do studiowania na kierunkach 

technicznych oraz emigracja w celach zarobkowych do innego miasta lub do innego kraju. 

6. Ogólne zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się 

System sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się tworzą uregulowania 

wskazane w Regulaminie studiów, Regulaminie praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i staży oraz 
Regulaminie dyplomowania. Na kierunku Informatyka co roku doskonalony jest system jakości 

kształcenia, działania te należą do priorytetowych zadań zarówno Kierownika Zakładu Informatyki, 

jak i pracowników zakładu. w tym celu wykonuje się szereg przedsięwzięć, do nich należą: 

 opracowanie i ciągłe doskonalenie oferty programowej spełniającej wymogi obowiązujących 

planów studiów; 

 egzekwowanie obowiązku pedagogizacji młodych pracowników Uczelni; 

 stałe podnoszenie kwalifikacji nauczycieli; 

 stały nadzór kierownika zakładu na rzecz poprawy dyscypliny pracy (terminowość odbywania 

zajęć, konsultacji, dyżurów); 

 określanie minimalnej i maksymalnej liczby studentów uczestniczących w zajęciach; 

 opracowanie przejrzystych kryteriów wymagań i oceny studentów; 

 wizytowanie zajęć przez kierownika zakładu lub wyznaczonych przez kierownika 

pracowników; 
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 zbieranie w drodze ankietowania opinii studentów na temat zajęć i nauczycieli akademickich 

prowadzących zajęcia. 

Sprawdzanie i ocenianie stopnia osiągania efektów uczenia się dokonuje się etapowo, za etap 

uznaje się semestr lub cząstkę semestru stosując formę śródsemestralną. 

Zasady formalne określające sposób przygotowania oraz oceniania prac etapowych określa 
prowadzący przedmiot i jednoznacznie formułuje go w sylabusie przedmiotu. Tematyka prac 

etapowych i egzaminacyjnych oraz projektów jest związana z tematyką poszczególnych przedmiotów. 

System oceniania jest przedstawiany studentom na pierwszych zajęciach. Regulamin studiów 
umożliwia studentom wgląd do ocenionych prac, jak również określa sytuacje, w których studenci 

mają prawo wnioskować o zaliczenie komisyjne do dyrektora instytutu. Nauczyciele prowadzący 

zajęcia dydaktyczne mają obowiązek archiwizacji dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie efektów 
uczenia się w formie opisanej, jak i formie elektronicznej, do zakończenia cyklu kształcenia (do 

zakończenia studiów). Prace te składane są w postaci papierowej lub elektronicznej (płyty CD/DVD). 

Dokumenty te przechowywane są w pokoju wykładowców. Warunki przechodzenia na kolejne okresy 

rozliczeniowe określone są w Regulaminie studiów. w dokumencie tym zawarto ramowy system 
oceny pracy studenta, kryteria ilościowe stosowane przy ocenie pracy studenta, źródła weryfikacji 

uczenia się oraz sposoby archiwizowania prac studentów dokumentujących osiągnięcie efektów 

uczenia się. 

Studenci mają możliwość poprawy oceny z egzaminu w drugim terminie, niezależnie jaką ocenę 

uzyskali w terminie pierwszym. Projekty indywidualne oceniane są za całość, natomiast grupowe 

w zależności od wkładu studenta w projekt. 

Ważnym elementem w sprawdzaniu i ocenianiu efektów uczenia się jest przegląd sylabusów, a co 

za tym idzie eliminowanie powtarzających się treści kształcenia w ramach różnych przedmiotów, jak 

i zawartej treści wraz z rozwojem technologicznym w dziedzinie IT. w procesie doskonalenia treści 

kształcenia na kierunku Informatyka istotne znaczenie mają interesariusze zewnętrzni (Rada 
Ekspertów przy Zakładzie Informatyki). 

1. Dobór metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych osiąganych przez studentów w trakcie i na zakończenie procesu 

kształcenia (dyplomowania), w tym metod sprawdzania efektów uczenia się osiąganych na 

praktykach zawodowych, ze wskazaniem przykładowych powiązań metod sprawdzania 

i oceniania z efektami uczenia się odnoszącymi się do umiejętności praktycznych, stosowania 

właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, 

jak również kompetencji językowych w zakresie znajomości języka obcego 

Ramy systemu weryfikacji zakładanych efektów uczenia się zostały określone w Wytycznych do 

tworzenia programu studiów (załącznik nr 4). Na system weryfikacji efektów uczenia się składają się: 

 ramowy system oceny studenta, na wszystkich etapach kształcenia, 

 kryteria ilościowe oceny pracy studenta, 

 źródła weryfikacji efektów uczenia się. 

Odnosząc się do ramowego systemu oceny studenta zdefiniowano w nim trzy etapy: 

1) dydaktyczny; 

2) etap praktyk zawodowych; 

3) etap seminarium dyplomowego, pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. 

Na etapie dydaktycznym wyrazem oceny pracy studenta jest zaliczenie przedmiotu, którego zasady 

zaliczenia określa Regulamin studiów i opis przedmiotu. Szczegółowe informacje o sposobie 

zaliczenia danego przedmiotu, w tym o jego formie i zakresie, efektach przedmiotowych w zakresie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, a także dokładne kryteria oceniania oraz formy 

weryfikacji prowadzące do zaliczenia przedmiotu zawiera opis przedmiotu przygotowany dla danego 
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cyklu kształcenia. Na tym etapie zdefiniowano formy weryfikacji oraz dokumentację potwierdzającą 

stopień osiągnięcia zakładanych efektów. Przyjmuje się następujące formy weryfikacji efektów 

uczenia się prowadzące do zaliczenia przedmiotu: 

a) formy określone przez Regulamin studiów; 
b) formy śródsemestralne; 

c) trwałe, np. praca pisemna, projekt, prezentacja multimedialna, wytwory plastyczne i techniczne 

itp. 
d) ustne: różne formy wypowiedzi ustnej; 

e) ewaluacja ciągła pracy studenta podczas zajęć, w tym takich aspektów jak np. aktywność, 

dyscyplina, samodzielność, organizacja pracy, motywacja, kreatywność w myśleniu, stosunek do 
błędu itp.; 

f) inne, wynikające z charakteru przedmiotu i zdefiniowane w opisie przedmiotu. 

Dokumentację potwierdzającą stopień osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się stanowi teczka 

przedmiotu, w której należy przechowywać metryczkę (informacja o źródle i elementach oceny 
końcowej, formach weryfikacji prowadzących do uzyskania oceny końcowej), prace zaliczeniowe, 

egzaminacyjne itp. Teczka przedmiotu podlega archiwizacji przez cały cykl kształcenia. 

W odniesieniu do etapu praktyk zawodowych (ramowy system oceny studenta), metody i sposób 
weryfikacji efektów uczenia się zostały szczegółowo określone w Regulaminie praktyk zawodowych, 

zajęć praktycznych i staży (załącznik nr 15), gdzie opisano także zasady organizacji, przebiegu 

i oceny praktyk. Metodami stosowanymi przy sprawdzaniu osiągnięcia efektów uczenia się 
w odniesieniu do praktyk zawodowych, są m.in.: 

 hospitacje praktyk wg. arkusza hospitacji; 

 analiza Dziennika studenckich praktyk zawodowych; 

 opinia o praktyce zawodowej odbytej przez studenta i dodatkowo w razie potrzeby rozmowa 

bezpośrednia lub telefoniczna z zakładowym opiekunem praktyki oraz studentem. 

W odniesieniu do etapu seminarium dyplomowego, pracy i egzaminu dyplomowego (ramowy 

system oceny studenta) - sposób weryfikacji, metody sprawdzania i oceniania efektów uczenia się 
zostały zawarte w Regulaminie dyplomowania. 

Zwieńczeniem studiów jest realizacja pracy dyplomowej i egzamin dyplomowy. Proces 

dyplomowania jest opisany w Regulaminie studiów oraz Regulaminie dyplomowania. 
Prace dyplomowe oceniane są w formie pisemnych opinii, niezależnie przez promotora 

i recenzenta pracy dyplomowej. Ostateczna ocena pracy dyplomowej ustalana jest przez Komisję 

egzaminu dyplomowego na podstawie przedłożonych opinii. Egzamin dyplomowy oceniany jest przez 

Komisję na podstawie prezentacji wyników pracy dyplomowej, odpowiedzi na pytania Komisji 
dotyczące zakresu pracy dyplomowej oraz wiedzy i umiejętności z zakresu kierunku studiów. 

Zakres i metody szczegółowo opisano w pkt. 4 tego kryterium.  

Kryteria ilościowe stosowane przy weryfikowaniu uzyskania efektów uczenia się dla danego 
przedmiotu lub jego formy określa prowadzący zajęcia w opisie przedmiotu dla danego cyklu 

kształcenia. Zaleceniem jest, aby utrzymywać uogólniony charakter kryteriów tak, aby dana forma 

weryfikacji nie utraciła obiektywności, wiarygodności i praktyczności zastosowania. Jeśli prowadzący 
zajęcia nie zdecyduje inaczej, przyjmuje się stosowanie poniższych wartości do wyliczania oceny: 

% punktów       ocena  

0% - 50%   - niedostateczna 

51% - 60%    - dostateczna 
61% - 70%   - dostateczna plus 

71% - 80%    - dobra 

81% - 90%    - dobra plus 
91% - 100%    - bardzo dobra 

Źródłem weryfikacji efektów uczenia się jest dokumentacja procesu dydaktycznego 

i weryfikacja efektów uczenia się, potwierdzająca stopień osiągnięcia zakładanych efektów, stanowi 
podstawę do analizy i oceny ilościowej i jakościowej procesu osiągania zakładanych efektów uczenia 

się oraz wdrożenia, w usprawiedliwionych przypadkach, korekty działań. 
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Metody sprawdzania i oceniania efektów uczenia się osiąganych przez studentów w trakcie całego 

procesu dydaktycznego są dobrane w taki sposób, aby była możliwość dokonania ich weryfikacji. 

Poszczególnym efektom uczenia się w ramach kierunku Informatyka zostały przyporządkowane 

odpowiednie przedmioty, dzięki którym jest możliwe zrealizowanie tych efektów w zakresie wiedzy, 
umiejętności oraz kompetencji społecznych w odniesieniu do całego programu studiów. Każdy 

z przedmiotów jest scharakteryzowany w Opisie przedmiotu, w którym oprócz informacji o efektach 

uczenia się, zostały wpisane także odpowiednio dobrane do nich metody, sposoby, kryteria oceniania  
i zakres zaliczania przedmiotu, dzięki którym można dokonać oceny stopnia zrealizowania efektów. 

Dobór metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych zależy od formy i metody prowadzenia zajęć, a także od etapu kształcenia. 

W przypadku zajęć wykładowych typową metodą są sprawdziany cząstkowe oraz egzaminy. 

Tematyka prac egzaminacyjnych jest ściśle związana z treścią przedmiotów, dla których 

przeprowadzane są egzaminy. Przeważająca część egzaminów, zgodnie z Opisami przedmiotów, 

przeprowadzana jest w formie pisemnej, a niektóre również i ustnej. Pisemna forma zawiera 
w zależności od opisu pytania zamknięte lub półotwarte, pytania punktowane w skali (przykłady 

zamieszczono poniżej w opracowanym podpunkcie). Prace egzaminacyjne oceniane są najczęściej 

według ustaleń prowadzącego lub według przyjętego kryterium: 91-100% - 5,0; 81-90% - 4,5; 71-80% 
- 4,0; 61-70% - 3,5; 51-60% - 3,0; poniżej 50% - 2,0. 

Zajęcia laboratoryjne - często do oceny wykorzystuje się kilka metod, sprawdziany 

przygotowania się do zajęć, kolokwia okresowe, sprawozdania (raporty) z wykonanych ćwiczeń oraz 
obserwacja zaangażowania studenta na zajęciach (wykonanie w warunkach kontrolowanej 

samodzielności zgodnie z poleceniem podsumowującego projektu końcowego, projekt, średnia 

arytmetyczna; l = (c1+c2+c3 +c4…cn)/ n, gdzie c1,c2, c3, c4 , cn to oceny z poszczególnych ćwiczeń 

a n - liczba ćwiczeń laboratoryjnych, st(l) ocena wynikowa). 

Dla zajęć projektowych i warsztatowych stosowane metody to wykonanie projektu oraz jego 

raportowanie, jak końcowa prezentacja. Tematyka prac projektowych jest również ściśle związana 

z treścią przedmiotów, których one dotyczą. Zakres projektów jest różny dla poszczególnych 
przedmiotów i zgodny z Opisem przedmiotu. Przykładowo dla przedmiotu Programowanie klient-

serwer studenci indywidualnie opracowują temat w ramach projektu, podobnie dla przedmiotu 

Systemy operacyjne, tworzą indywidualnie rozwiązanie bez kontaktu z nauczycielem i odpowiadają 

na pytania podczas jego weryfikacji. Często, prace te prezentowane są na forum całej grupy,  
a prowadzący i pozostali uczestnicy w tym czasie wyrażają swoje opinie o projekcie i zadają pytania, 

na które prezentujący udziela odpowiedzi. 

Zagadnienia realizowane na praktykach są również zgodne z Opisami przedmiotów. Są one 
jednak dostosowywane do specyfiki i profilu instytucji lub firmy, w której odbywana jest praktyka. 

Tematyka dyplomowych prac inżynierskich, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Opisie tego 

przedmiotu, obejmuje głównie zagadnienia dotyczące projektowania aplikacji powiązanej z bazami 
danych. Wykonane programy w ramach prac są autorskie, ale nie mają cech innowacyjnych. 

Większość prac to aplikacje internetowe, systemy do zarządzania siecią hoteli, zakładów 

usługowych, zakładów wytwórczych, oparte na relacyjnych bazach danych. Część to aplikacje 

mobilne oraz gry komputerowe z elementami RPG oraz w Środowisku Unity. 

Przykładowe powiązania metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się odnoszących się do 

umiejętności praktycznych: 

1.  w trakcie procesu kształcenia 

Przedmioty 

 Podstawy programowania 

 Technologie komponentowe 

 Sztuczna inteligencja  
 Systemy wbudowane 

 Programowanie aplikacji internetowych 
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 Projektowanie systemów bazodanowych 

 Projekt indywidualny 

 Lektorat języka angielskiego 

P6U_U 
(K_U03) 

potrafi projektować programować i testować nieskomplikowane systemy, 
w tym również systemy wbudowane do różnych zastosowań, w tym 

wykorzystywane w systemach czasu rzeczywistego, wykorzystując 

narzędzia środowiska programistycznego, podnosić niezawodność systemu 

wbudowanego z wykorzystaniem niezbędnej dokumentacji, 

P6U_U 

(K_U05) 

potrafi zaprojektować, zaimplementować, utrzymać różne repozytoria 

danych, szczególnie relacyjne bazy danych, zarządzać dostępem, 

poprawnie manipulować danymi i ich strukturami poprzez tworzone 
aplikacje użytkowe jak i narzędzia analizy danych, potrafi zastosować 

w programie odpowiednie konstrukcje językowe dla wybranych 

scenariuszy w celu jego współdziałania ze środowiskiem .NET, .DOT oraz 

bazami danych, 

P6U_U 

(K_U15) 

potrafi stworzyć model obiektowy i implementację programową 

nieskomplikowanego systemu informatycznego w sposób pozwalający na 

późniejszy jego rozwój, 

P6U_U 
(K_U34) 

posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do 
porozumiewania się na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego, a także czytania ze zrozumieniem dokumentacji 

technicznej, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń 
komputerowych i narzędzi informatycznych oraz podręczników i innej 

literatury z zakresu informatyki 

W ramach wskazanych przykładowych przedmiotów zdefiniowano odpowiednie metody oceniania, 

tak aby była możliwość uzyskania efektów uczenia się oraz dokonanie oceny stopnia ich 
zrealizowania, stosując przyjęte sposoby i formy zaliczenia: 

Przedmiot Sposób i forma zaliczenia 

 Podstawy programowania:  - Wykład, egzamin (e) piętnaście pytań zamkniętych lub 
półotwartych, każde pytanie punktowane w skali od 0-

1pkt.  

- Laboratorium; rozliczenie się ze wszystkich ćwiczeń na 

zajęciach laboratoryjnych, oraz wykonanie w warunkach 
kontrolowanej samodzielności zgodnie z poleceniem 

podsumowującego projektu końcowego 

 Technologie komponentowe - Wykład, kolokwium pisemne zaliczeniowe z pytaniami 

otwartymi zamkniętymi i zadaniami do rozwiązania. 
- Laboratorium; projekt 

 Sztuczna inteligencja  - Wykład; kolokwium zaliczeniowe pisemne z pytaniami 

otwartymi zamkniętymi i zadaniami do rozwiązania. 

- Laboratorium; projekt jednej z metod sztucznej 
inteligencji 

 Systemy wbudowane - Zaliczenie w formie pisemnej (w): 3pkt/za zadanie 

maks. 15 pkt. 

15 pkt. – bardzo dobry, 
12 pkt. – dobry, 

8 pkt. – dostateczny, 

6 pkt. – niedostateczny. 
- Laboratorium; średnia arytmetyczna; l = (c1+c2+c3 

+c4…cn)/ n, gdzie c1,c2, c3, c4 , cn to oceny 

z poszczególnych ćwiczeń a n – liczba ćwiczeń 
laboratoryjnych, st(l) ocena wynikowa 
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 Programowanie aplikacji 

internetowych: 

- Wykład; egzamin pisemny. 

- Laboratorium: Oceny cząstkowe uzyskane na 

poszczególnych zajęciach, ocena za finalny projekt 

przedstawiony przez studenta z jednoczesnym 
omówieniem jego poszczególnych elementów 

 Projekt indywidualny -Projekt; wykonanie co najmniej jednego projektu, 

podzielonego na etapy wraz z wykonaniem dokumentacji 

powykonawczej z opisem i zamieszczonymi wnioskami 

2.  Po zakończeniu procesu kształcenia (dyplomowanie) 

Przedmioty 

 Seminarium dyplomowe 

P6U_U 
(K_U08) 

potrafi formułować algorytmy i je implementować w praktyce stosując 
poznane środowiska programistyczne, potrafi ocenić złożoność 

obliczeniową algorytmów, potrafi optymalizować, wyszukać w nich 

słabości i błędy w projektowanym systemie i aplikacji 

P6U_U 

(K_U25) 

potrafi przeprowadzać symulacje, komputerowe, interpretować uzyskane 

wyniki, wyciągać wnioski, potrafi planować i przeprowadzać 

eksperymenty 

P6U_U 
(K_U28) 

potrafi umiejętnie formułować specyfikację dla niskopoziomowych 
systemów informatycznych, potrafi analizować sposób działania 

niskopoziomowego systemu informatycznego i ocenić jego funkcjonalność 

P6U_U 

(K_U235) 

potrafi przygotować prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania 

informatycznego, potrafi brać udział w debacie poświęconej rozwiązaniom 
projektowym-inżynierskim 

W ramach seminarium dyplomowego dobrano odpowiednie metody oceniania tak, aby była 

możliwość zrealizowania efektów uczenia się oraz dokonania oceny stopnia ich zrealizowania. 
Podczas seminarium dyplomowego student jest zobowiązany opracować przynajmniej jeden referat 

i wygłosić go na zajęciach seminaryjnych przed grupą studencką w obecności promotora pracy 

dyplomowej. Pozostali uczestnicy wyrażają swoją opinię o referacie i zadają pytania. Referat 

powiązany jest z tematem pracy dyplomowej. Oceniany jest wybór tematu pracy dyplomowej, 
prezentacja pracy oraz wygłoszony referat. w ramach pracy dyplomowej student jest zobowiązany 

przedstawiać sukcesywnie fragmenty pracy dyplomowej na zajęciach przed grupą studencką. Po 

zakończeniu pracy jest ona opiniowana pisemnie przez promotora i recenzenta. Zasady warunki i tryb 
dyplomowania opisano w punkcie 4 tego kryterium. 

3. W zakresie praktyk studenckich 

Przedmioty 

 Praktyka zawodowa 

P6U_U 

(K_U25) 

potrafi przeprowadzać symulacje, komputerowe, interpretować uzyskane 

wyniki, wyciągać wnioski, potrafi planować i przeprowadzać 

eksperymenty 

P6U_U 
(K_U29) 

przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań indywidualnie jak i grupowo 
obejmujących projektowanie systemów informatycznych, potrafi 

postrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, 

ekonomiczne i prawne 

P6U_U 

(K_U30) 

posiada doświadczenie związane z utrzymaniem ruchu systemów 

informatycznych i zadań inżynierskich, zdobyte w środowisku zajmującym 

się zawodowo działalnością inżynierską w branży IT 

P6U_U 
(K_U30) 

potrafi opracować dokumentację techniczną zadania inżynierskiego 
dotycząca realizacji zadania informatycznego, przygotować tekst 

zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania w języku polskim 

i angielskim 

P6U_U posiada umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia 
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(K_U33) kompetencji zawodowych 

P6U_U 

(K_U38) 

posiada umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia 

kompetencji zawodowych 

P6U_U 
(K_U36) 

potrafi zastosować zasady ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy 
w branży IT 

Sposób weryfikacji efektów uczenia się nabywanych w ramach studenckiej praktyki zawodowej 

zawarty jest w dokumentacji związanej z Regulaminem praktyk zawodowych. Nadzór nad praktyką 

sprawowany jest przez Opiekuna. Ocena umiejętności i kompetencji studenta dokonywana przez jest 
przez zakładowego opiekuna praktyk, opiera się ona na obserwacji czynności i zadań wykonywanych 

podczas praktyki. 

W ramach przedmiotu lektorat języka obcego [P6U_U (K_U34)] dobrano odpowiednie metody 
oceniania, tak aby była możliwość dokonania oceny stopnia zrealizowania efektów - są to m.in. 

zaliczenie ustne/kolokwium zawierające dialogi sytuacyjne, po każdym semestrze zajęć oraz egzamin 

pisemny testowy z zadaniami otwartymi po V semestrze. Ocenia się także obecność na zajęciach i 

testy cząstkowe. Za zgodą nauczyciela i w terminie przez niego wyznaczonym, student ma prawo do 
poprawy ocen cząstkowych. 

Reasumując, głównymi metodami weryfikacji przyswojenia treści merytorycznych i osiągnięcia 

założonych umiejętności są: egzaminy i zaliczenia pisemne, kolokwia pisemne, wykonanie projektu 
oraz jego obrona, wykonanie ćwiczenia laboratoryjnego i sporządzenie sprawozdania, udzielenie 

odpowiedzi na pytania dotyczące treści sprawozdania, ocena przez wykładowcę pracy studenta  

w grupie itp. 

Sprawdzanie i ocenianie efektów uczenia się w zakresie umiejętności prowadzone jest również 
przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego. Realizowanie projektów, ćwiczeń laboratoryjnych 

wymaga sprzętu, programów komputerowych i środowisk programistycznych, w związku z tym 

kolejną metodą sprawdzania efektów uczenia się jest poprawność wyboru narzędzi, poprawność 
implementacji narzędzi, poprawność kodu, poprawność stosowanych algorytmów w programowaniu. 

Ostateczną i finalną metodą sprawdzenia efektów uczenia się jest przygotowanie pracy 

inżynierskiej, która jest programem komputerowym, w wyjątkowych przypadkach jest projektem 
systemu informatycznego z elementami bezpieczeństwa i ustny egzamin dyplomowy. 

2. Dobór metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich, ze wskazaniem 

przykładowych powiązań tych metod z efektami uczenia się, w przypadku kierunku studiów 

kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera/magistra inżyniera 

Kompetencje inżynierskie studenci uzyskują realizując blok przedmiotów zamieszczonych 

w tabeli 5 części III niniejszego raportu. Treści te przedstawiane są w różnych formach/metodach: 
formy aktywne (ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, projekty, praktyka zawodowa) oraz 

wykłady. 

Przykład powiązania metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się odnoszących się do 
uzyskania kompetencji inżynierskich na bazie wybranego przedmiotu: 

Przedmioty 

 Administrowanie sieciami komputerowymi 

P6U_W(K_W10) zna typy sieci i topologie sieciowe, zna podstawowe media 
teletransmisyjne, ich budowę i właściwości, definiuje sieci adresami 

logicznymi IP, zna strukturę datagramów, pakietów, segmentów, rozumie 

mechanizm enkapsulacji, potrzebę stosowania nagłówków i pseudo 

nagłówków w procesie transmisji danych, zna podstawowe protokoły 
routingu, tunelowania, wie jak dobierać protokół do wybranego segmentu 

sieci 

P6U_W(K_W12) zna i rozumie zasady przypisywania adresów logicznych i fizycznych 
w segmentach sieci lokalnych, ma wiedzę co do metod filtracji pakietów 
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stosując filtry i zastrzeżenia, zna i rozumie politykę bezpieczeństwa dla 

zabezpieczania sieci i systemów komputerowych w firmie, zna takie 

mechanizmy jak: firewall, VLAN, Active Directory i inne 

w zabezpieczaniu sieci i systemów komputerowych 

P6U_U(K_U07) potrafi zainstalować, skonfigurować wybrany system operacyjny i nim 

administrować, zainstalować każde oprogramowanie narzędziowe 

i użytkowe będące w powszechnym użyciu, ocenić przydatność systemu 

i sprzętu do wykonywania usług 

P6U_U(K_U09) potrafi zdefiniować sieci i podsieci, przetestować sieci lokalne i rozległe, 

z uzyskanych testów, potrafi wyciągnąć wnioski co do struktur sieciowych 

i podstawowych parametrów związanych z tymi sieciami, potrafi 
zaprogramować każdy przełącznik warstwy 2&3 z protokołami 

statycznymi i dynamicznymi (VTP), potrafi zdefiniować każdą wirtualną 

sieć LAN na przełączniku i powiązać adres fizyczny terminala do 

wydzielonego portu urządzenia, potrafi skonfigurować serwer DHCP, 
routing wewnętrzny na wydzielonym routerze jak i na dowolnym 

komputerze z systemami operacyjnymi Windows NT i Linux. 

P6U_U(K_U11) potrafi stosować zasady i procedury bezpieczeństwa informacji, w tym 
bezpieczeństwa sieci i systemów komputerowych 

P6U_U(K_U31) potrafi korzystać z norm i standardów stosowanych w informatyce 

P6S_K(K_K01) rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia 

drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) – podnoszenia 
kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych, jest świadomy, że 

w sektorze IT wiedza szybko się dezaktualizuje i konieczne jest 

podnoszenie kwalifikacji, kompetencji zawodowych, osobistych 

i społecznych 

P6S_K(K_K04) gotów brać odpowiedzialność za pracę własną oraz jest gotowy do 

podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia 

odpowiedzialności za wspólne realizowane zadania, które umie 
szeregować według priorytetu ważności 

W ramach wybranego przedmiotu: „Administrowanie sieciami komputerowymi”, zdefiniowano 

sposób oceny oraz formę zaliczenia przedmiotu: 

Sposób zaliczenia:  
Wykład; dwa kolokwia w semestrze (k) i egzamin z oceną (e). 

Laboratorium; zaliczenie na ocenę (l). 

Formy zaliczenia: 

Wykład; egzamin pisemny z pytaniami otwartymi i półotwartymi, warunkiem 
przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, 

Laboratorium; wykonanie ćwiczeń na zajęciach zgodnie z podanym scenariuszem, 

wykonanie sprawozdania z zamieszczonym opisem i wnioskami. 

Rodzaje, tematyka i metodyka prac etapowych i egzaminacyjnych, projektów 

Sprawdzanie efektów uczenia się w ciągu trwania semestru przeprowadzane jest przez 

wykonywanie prac etapowych realizowanych w formie kolokwiów, testów, prezentacji i sprawozdań 

z laboratoriów. Prace egzaminacyjne są realizowane w formie pisemnej lub ustnej. Zawierają pytania 
otwarte, półotwarte, testy zamknięte lub z uzasadnieniem wyboru.  

Tematyka prac egzaminacyjnych i prac etapowych związana jest z zagadnieniami zdefiniowanymi 

w opisach przedmiotów realizowanych we wszystkich formach (wykład, ćwiczenia, laboratoria 
i projekty). Weryfikacja umiejętności inżynierskich odbywa się między innymi przez prezentacje 

opracowanych projektów przygotowywanych zarówno w ramach pracy własnej studenta, jak i podczas 

zaliczenia czy egzaminu. Zasady formalne przygotowania i oceniania projektów określa koordynator 

przedmiotu w porozumieniu z pozostałymi prowadzącymi. w celu rozwijania umiejętności pracy 
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w grupie, oprócz projektów indywidualnych stosuje się również projekty zespołowe. Przykładem 

zaliczenia przedmiotu w formie projektu może być przedmiot: Projekt zespołowy. w semestrze letnim 

2018/19 w ramach realizacji w/w przedmiotu wykonano i udokumentowano m.in.: Budowę symulacji 

świata opartego o wirtualną rzeczywistość. Wszystkie wykonywane projekty realizowane były 
z wykorzystaniem nowoczesnego środowiska programistycznego i symulacyjnego 

Rodzaje, tematyka, metodyka prac dyplomowych 

Pracę dyplomową może stanowić praca pisemna, praca projektowa, w tym projekt i wykonanie 
programu lub systemu komputerowego, praca konstrukcyjna lub technologiczna. Praca dyplomowa 

odzwierciedla wiedzę i umiejętności właściwe dla stopnia studiów, poziomu i profilu kształcenia. 

Dyplomant wykazuje w niej znajomość źródeł informacji odnoszących się do jej obszaru 
problemowego, właściwy dobór literatury w zakresie podjętego tematu oraz umiejętności w zakresie: 

właściwego skomponowania pracy, logicznej argumentacji, prawidłowego wyciągania wniosków, 

merytorycznego uzasadnienia prezentowanych celów, postawionych tez oraz stosowania przez metod 

badawczych właściwych dla danej dziedziny. Tematy prac dyplomowych związane są z kierunkiem 
studiów. Na kierunku Informatyka prace inżynierskie mają na celu wykazanie umiejętności 

rozwiązywania zadań inżynierskich, z wykorzystaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej (np. 

ekspertyza, analiza problemu inżynierskiego, studium przypadku) oraz wiedzy i umiejętności 
w zakresie stosowania współczesnych narzędzi informatycznych. Weryfikacja osiągnięcia przez 

studentów kompetencji związanych z prowadzeniem działalności naukowej oraz kompetencji 

inżynierskich odbywa się poprzez ocenę przygotowania strony merytorycznej, a także formalnej pracy 
dyplomowej oraz w trakcie obrony pracy i egzaminu dyplomowego.  

Sposoby dokumentowania efektów kształcenia osiągniętych przez studentów 

Podstawową formą dokumentowania osiągnięcia efektów kształcenia jest ocena z przedmiotu, 

wpisywana przez prowadzącego do systemu informatycznego. Potwierdza ona stopień osiągnięcia 
efektów w zakresie danego przedmiotu. Po zakończeniu semestru generowane są dla wszystkich 

przedmiotów Protokoły zaliczenia przedmiotu podpisywane przez prowadzących dane przedmioty.  

Ponadto, elementem dokumentacji składającej się na weryfikację efektów kształcenia są metryczki 
weryfikacji efektów kształcenia, generowane przez system informatyczny wraz z protokołami ocen do 

każdego przedmiotu i opracowane przez prowadzących do wszystkich zrealizowanych przez 

studentów form kształcenia. Dla każdego rodzaju zajęć metryczki wraz z pracami (z wyłączeniem prac 

dyplomowych) znajdują się w stosownie opisanych teczkach przedmiotów gromadzonych w szafach 
pokoju wykładowców kierunku. Prace studentów, zgodnie z systemem weryfikacji efektów 

kształcenia są przechowywane przez prowadzącego zajęcia z danego przedmiotu przez okres od 

rozpoczęcia do zakończenia danego cyklu kształcenia.  

Praktyki studenckie są weryfikowane poprzez wypełniane w trakcie praktyk przez studentów 

Dzienniki praktyk. Dzienniki praktyk są weryfikowane przez zakładowych opiekunów praktyk oraz 

Uczelnianych opiekunów praktyk. Dzienniki praktyk są dokumentacją przechowywaną przez 
studentów. Studenci dostarczają także do Uczelnianego opiekuna praktyk Opinię o praktyce 

zawodowej, którą opiekun wraz ze sprawozdaniem przekazuje do Działu Nauczania. Ponadto, 

praktyki studenckie są hospitowane przez Uczelnianego opiekuna praktyk w miejscu odbywania 

praktyki, sprawdzana jest wówczas zgodność realizacji programu praktyk w wybranych miejscach 
odbywania praktyki (zgodnie z Regulaminem praktyk – załącznik nr 15). 

Dokumentacja dotycząca prac dyplomowych i protokoły egzaminów dyplomowych 

przechowywane się w aktach studentów. 

Wyniki monitoringu losów absolwentów  

W PUZ we Włocławku funkcjonuje „System gromadzenia informacji o losach zawodowych 

absolwentów PWSZ we Włocławku”, którego celem jest uzyskiwanie danych do analizy sytuacji na 
rynku pracy, a także oceny przydatności zdobytych w trakcie studiów kompetencji do podejmowanej 

pracy zawodowej. Pozyskane w ten sposób wyniki są podstawą do udoskonalania programów studiów 
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i innych form kształcenia oraz dostosowania strategii edukacyjnej w PUZ we Włocławku do 

zmieniających się wymogów rynku pracy. Badanie losów zawodowych absolwentów PUZ we 

Włocławku ma charakter panelowy, a każda jego edycja składa się z trzech faz badania. Pierwsza faza, 

o charakterze „rejestracyjnym” (mająca w głównej mierze na celu uzyskanie danych kontaktowych), 
ma miejsce w momencie pobrania karty obiegowej z właściwego Instytutu Uczelni przez przyszłego 

absolwenta, a dwie pozostałe (jako ankiety wysyłane drogą elektroniczną. 

Koordynatorem badania losów zawodowych absolwentów PUZ we Włocławku jest pracownik 
Biura Karier. 

Raport dotyczący wyników Systemu gromadzenia informacji o losach zawodowych absolwentów 

PUZ we Włocławku jest rokrocznie przedkładany władzom Uczelni. 

Ze względu na zawodowy profil kształcenia, realizowany przez PUZ we Włocławku, począwszy 

od roku 2017, wyniki analizy Badania Losów Zawodowych Absolwentów, wspomaga dodatkowo 

bieżące badanie wymagań kompetencyjnych pracodawców, sporządzane na podstawie napływających 

do Biura Karier ofert pracy, a stanowiące przyczynek do dalszych rozważań na temat stymulacji 
procesu kształcenia w kierunku potrzeb rynku pracy.  

Ponadto Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku już po raz drugi znalazła się w gronie 

najlepszych polskich uczelni zawodowych. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżnił 15 
spośród 34 uczelni zawodowych, które m.in mogą się poszczycić najlepszymi wynikami, jeżeli chodzi 

o zawodowe losy absolwentów, czego potwierdzeniem jest m.in. przyznanie wsparcia finansowego 

w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości Uczenia. 

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry 

prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry 

1. Liczba, struktura kwalifikacji oraz dorobek naukowy/artystyczny nauczycieli akademickich oraz 

innych osób prowadzących zajęcia ze studentami na ocenianym kierunku, jak również ich 

kompetencje dydaktyczne (z uwzględnieniem przygotowania do prowadzenia zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz w językach obcych). w tym 

kontekście warto wymienić najważniejsze osiągnięcia dydaktyczne jednostki z ostatnich 5 lat 

w zakresie ocenianego kierunku studiów (własne zasoby dydaktyczne, podręczniki autorstwa 

kadry, miejsca w prestiżowych rankingach dydaktycznych, popularyzacja) 

Kadrę realizującą kształcenie na kierunku Informatyka stanowią nauczyciele akademiccy, którzy 

legitymują się wykształceniem oraz dorobkiem naukowym i zawodowym z dyscypliny lub dyscyplin 
pokrewnych. Skład osób prowadzących zajęcia na kierunku Informatyka nie jest zróżnicowany, nie 

ma osób prowadzących zajęcia z tytułem naukowym. Dla realizacji przedmiotów kierunkowych 

zatrudnionych jest 12 nauczycieli akademickich, 1 osoba do przedmiotów nauk humanistycznych, 4 

osoby do nauk społecznych, 1 do wychowania fizycznego oraz 3 osoby do nauki języka obcego 
(angielskiego). Spośród 12 osobowej kadry prowadzącej przedmioty kierunkowe 11 legitymuje się 

tytułem zawodowym i wszyscy z tej grupy są praktykami. Poniższa tabela przedstawiają strukturę 

stopni i stanowisk osób prowadzących przedmioty kierunkowe: 

Grupa pracowników i stanowisko prowadzących 

przedmioty kierunkowe 

Kieru

nek 

Kompete

ncje 

praktyczne 

Kompete

ncje 

inżynierskie 

Ze stopnie doktora habilitowanego [na stanowisku 
starszego wykładowcy] 

1 1 - 

Ze stopniem doktora [na stanowisku starszego 

wykładowcy] 

7 7 7 

Z tytułem zawodowym magister inżynier [na 
4 4 4 
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stanowisku wykładowcy] 

Na podstawie załączonych do niniejszego raportu charakterystyk pracowników (załącznik nr 2.4), 

poniżej przedstawiono najistotniejsze elementy dotyczące dorobku naukowego, dydaktycznego, 

praktycznego, kwalifikacji i kompetencji, nauczycieli, które miały bezpośrednie przełożenie na 
zatrudnienie i zakwalifikowanie do prowadzenia zajęć na kierunku Informatyka: 

dr hab. Grzegorz Pestka - promotor jednego doktora (dr Łukasz Wojciech Syrocki, rozprawa 

doktorska pt.: Uproszczone równanie Diraca-Coulomba dokładne do α2, badania struktury 

energetycznej atomów oraz diagnostyka parametrów plazmy), recenzent dwóch rozpraw doktorskich 
(mgr. Artura Stachowa pt. Stany rezonansowe w układach przestrzennie ograniczonych, 2012 oraz 

mgr. Grzegorza Łukasika, 2017), w okresie ostatnich 6 lat głównym zadaniem badawczym jest 

wyprowadzenie efektywnych równań kwantowomechanicznych opisujących swobodne układy 
atomowe i molekularne składające się z kilku cząstek punktowych, równaniem wyjściowym jest 

równanie Schroedingera, w ramach współpracy z osadkami zagranicznymi przebywał dwukrotnie 

w grupie prof. Witka w Department of Apolied Chemistry and Institute of Molecular Science - 
National Chiao Tung Univer-sity, Hsinchu, na Tajwanie (2014 i 2016). 

dr inż. Jerzy Bakalarczyk - autor 3 patentów: 

1. Bakalarczyk J. ”Układ do sterowania prędkością obrotową silnika” zgłoszenie patentowe nr 

P345818, Urząd Patentowy RP, 12 luty 2001, Warszawa, numer prawa wyłącznego: PL 196 
473B1- 31.01.2008 WUP 01/08, 

2. Bakalarczyk J. ”Układ do sterowania prędkością obrotową silnika z pomiarem bezwzględnego 

położenia wału”, zgłoszenie patentowe nr P376605, Urząd patentowy RP, 12 sierpień 2005, 
Warszawa, numer prawa wyłącznego PL 209 515B1-30.09.2011 WUP 09/11, 

3. Bakalarczyk J. ”Układ do sterowania prędkością obrotową silników”, zgłoszenie patentowe nr 

P376606, Urząd patentowy RP, 12 sierpień 2005, Warszawa, numer prawa wyłącznego PL 209 
516B1-30.09.2011 WUP 09/11. 

Prowadził wykłady na kursach oraz innych uczelniach z dziedzin: teorii obwodów, systemów 

sterowania układami energo-elektronicznymi, mechatroniki, podstaw automatyki, sterowania ruchem 

drogowym, podstaw elektrotechniki i elektroniki, maszyn i urządzeń elektrycznych, programowalnych 
sterowników logicznych. Opracował materiały dydaktyczne do nauki z przedmiotu Technika Cyfrowa 

z wykorzystaniem platformy e-learningowej dla studentów spoza granic Polski. 

dr inż. Dominika Lisiak-Felicka ukończyła 20 kursów (m.in. Power BI, Audytor Wiodący 
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji), brała udział w 2 projektach dydaktycznych 

Uniwersytetu Łódzkiego, była promotorem 26 prac licencjackich i 5 magisterskich, prowadziła zajęcia 

w języku angielskim na UŁ, jest członkiem Rady Ekspertów przy Zakładzie Informatyki PUZ we 

Włocławku, opiekunem koła naukowego NET w PUZ we Włocławku, autorką lub współautorką 2 
monografii oraz ponad 30 artykułów w czasopismach punktowanych. Posiada doświadczenie 

zawodowe zdobyte poza uczelnią, m.in. jako specjalista ds. analiz i wdrożeń w Biurze Informatyki 

Urzędu Miasta Łodzi. 

dr inż. Marcin Kacprowicz główny wykonawca projektu badawczego Voucher Badawczy - 2015 

rok, opieka nad programem IT Academy firmy Microsoft, członek zespołu ds. Centrum Nauk 

Technicznych i Nowoczesnych Technologii w PUZ we Włocławku, współorganizator cyklicznych 
konkursów „Informiada” dla szkół ponadgimnazjalnych (przewodniczący komisji, przygotowywanie 

pytań, przygotowanie portalu internetowego), członek projektu Centrum Doskonalenia i Certyfikacji 

Kadr Technicznych, autor ponad 9 publikacji w czasopismach punktowanych i monografii. 

dr inż. Marcin Krupski opracowanie i implementacja algorytmów przetwarzania danych 
reprezentujących dźwięk (Sound Object Technologies), udział w implementacji trójwymiarowej 

rzeczywistości wirtualnej przymierzalni ubrań z uwzględnieniem fizycznych aspektów ciała 

i produktów tekstylnych (Global Fun, 2010-2011), ukończone szkolenie (modelowanie procesów przy 
zastosowaniu narzędzi Bizagi - 2017), udział w 6 projektach badawczych potwierdzone publikacjami. 

dr inż. Agnieszka Siwocha posiada międzynarodowe certyfikaty eksperta, uprawniające do 

prowadzenia autoryzowanych szkoleń graficznych w zakresie specjalistycznych narzędzi do tworzenia 
i przetwarzania grafiki komputerowej, DTP oraz tworzenia stron internetowych (Adobe Certified 

Expert (ACE) PhotoShop, Adobe Certified Expert (ACE) InDesign, Adobe Certified Expert (ACE), 



41 

Adobe Certified Expert (ACE) Dreamweawer CC), ukończenia szkoleń w Autoryzowanym Ośrodku 

Szkoleniowym Adobe, jest autorem i współautorem 10 publikacji z zagadnień grafiki komputerowej, 

przetwarzania obrazów cyfrowych, interpolacji fraktalnej i metod kodowania i kompresji obrazów. 

dr inż. Stanisław Wszelak ma 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności 
gospodarczej, 12 letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej na stanowisku starszy 

informatyk, następnie kierownik działu IT, 22 letnie doświadczenie pracy w szkolnictwie wyższym na 

stanowiskach: asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy, obecnie pełni funkcję Kierownika Zakładu 
Informatyki w Państwowej Uczelni Zawodowej w Włocławku, autor 5 książek, ponad 20 publikacji 

w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych, cytowania 41, h-indeks 3, i10indeks 1. 

dr inż. Antoni Zajączkowski 4 lata pełnił funkcję Prodziekana Wydziału FTIMS PŁ ds. studiów 
dziennych, 4 lata pełnił funkcję Prodziekana Wydziału FTIMS PŁ ds. kształcenia, kadencja, 15 lat na 

stanowisku Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia Wydziału 

FTIMS PŁ, Członek Rektorskiej Komisji Systemu Informatycznego Dydaktyki PŁ w latach 2002- 

2016, Członek Rektorskiej Rady ds. Jakości Kształcenia w PŁ, 2004-2006, 5 publikacji 
w czasopismach w tzw. liście filadelfijskiej, 1 monografia, współautor 4 rozdziałów monografii, 5 

grantów badawczych. 

mgr inż. Maciej Jezierski kilka lat pracy na stanowisku informatyka, specjalisty ds. informatyki 
w kilku włocławskich firmach, do obowiązków należało m.in. utrzymywanie sprawności sprzętu 

komputerowego, administrowanie sieciami lokalnymi, zakupy sprzętu informatycznego, tworzenie 

oraz administrowanie stronami internetowymi, nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół 
Elektrycznych we Włocławku. 

mgr inż. Kamil Maciejewski bogate doświadczenie w programowaniu oraz zarządzaniu 

projektami informatycznymi, prowadzi własną firmę zatrudniającą 5 osób, tworzy oprogramowanie na 

zamówienie z dziedziny systemów informatycznych zarządzania dla klientów w kraju, Holandii, 
Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, tworzy aplikacje z użyciem technologii webowych: C#, PHP, JS, 

HTML, CSS, posiada wieloletnie doświadczenie w programowaniu systemów ERP Microsoft Axapta, 

Sage Symfonia. 

mgr inż. Jarosław Struś odbyty kurs w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach 

i sieciach teleinformatycznych organizowane przez ABW, odbyte szkolenie Microsoft IT Academy 

MCSA (Zarządzanie Windows Serwer) - Certyfikaty MS 2274, 2275, 2276, 2277, 2823, 5116, 5117, 

odbyte szkolenie z zakresu programowania w systemie CAD/CAM ESPRIT 2016, odbyty kurs 
bezpieczeństwa teleinformatycznego organizowany przez JDS Consulting. 

mgr inż. Bartosz Popławski opiekun koła naukowego w latach 2013-2014, współorganizator 

studenckiej konferencji pt. "Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce" 
w 2013 oraz 2014 r., ukończone studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego 2013 r., 

prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu programowania oraz kryptowalut w ramach programu 

Erasmus+ (Obchodni Akademie a Vyssi Odborna Skola). 

Ponadto zajęcia z przedmiotów humanistycznych/społecznych oraz lektorat języka angielskiego na 

ocenianym kierunku prowadzą nauczyciele akademiccy zatrudnieni na innych kierunkach i w innych 

instytutach PUZ we Włocławku, legitymujący się wykształceniem z innych dyscyplin, ci którzy 

prowadzą warsztaty są również praktykami. Stopnie, nazwiska nauczycieli akademickich oraz 
prowadzone przedmioty humanistyczne/społeczne i lektoraty przedstawiono w tabeli: 

 Imię i nazwisko Przedmiot Kompetencj

e 

praktyczne 

Kompetencj

e 

inżynierskie 

1. dr Małgorzata Legiędź-

Gałuszka 

 Podstawy socjologii TAK - 

2. dr Ireneusz Koepke  Podstawy filozofii - - 

3. dr inż. Małgorzata 
Wiśniewska 

 Zarządzanie informacją 
w przedsiębiorstwie 

 Ochrona własności 

intelektualnej 

TAK TAK 
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4. mgr Bogusława Szewczyk-

Modrzejewska 

 Kompetencje w relacjach 

społecznych 

 Sztuczne komunikowanie 

 Kompetencje w relacjach 
społecznych 

 Warsztaty sukcesu 

zawodowego 

TAK - 

5. mgr Przemysław Tarnowski  Skuteczne komunikowanie 
 Planowanie kariery 

zawodowej 

 Kompetencje w relacjach 
społecznych 

TAK - 

6. mgr Piotr Gołembiewski 

7. mgr Wojciech Słomczewski 

8. mgr Marta Waszin 

 

 Język angielski 

TAK 

TAK 

TAK 

- 

- 

- 

Lektorat z języka angielskiego prowadzony jest przez pracowników Studium Języków Obcych - 

magistrów filologii angielskiej oraz przez pracowników Zakładu Filologii Angielskiej, również 

magistrów filologii angielskiej. 

2. Obsada zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć, które prowadzą do osiągania przez 

studentów umiejętności praktycznych oraz kompetencji inżynierskich (w przypadku, gdy oceniany 

kierunek prowadzi do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera) 

Kierunek Informatyka w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku jest prowadzony 
w ramach profilu praktycznego, zatem istotnym jest, aby kadra dydaktyczna legitymowała się 

znacznym dorobkiem naukowym, wysokimi kompetencjami dydaktycznymi, a przede wszystkim 

dużym doświadczeniem zawodowym praktycznym, zdobytym poza uczelnią wyższą. Mając te 
wymagania na uwadze i ich zgodność z zakresem zajęć oraz praktycznymi umiejętnościami 

wskazanymi w opisie efektów uczenia się w programie studiów, odpowiednio formułowano ogłaszane 

konkursy doboru kandydatów, wskazując na konieczność posiadania doświadczenia zawodowego 
naukowego i praktycznego. Na podstawie wygranych konkursów zatrudniono kadrę o kompetencjach 

dydaktycznych i naukowych oraz posiadającą znaczne doświadczenie zawodowe praktyczne. 

W ostatnich latach, trudno pozyskać specjalistów legitymujących się doświadczeniem 

praktycznym. Gigantyczne zapotrzebowanie na absolwentów - informatyków na rynku pracy, jak 
i relatywnie wysokie zarobki w branży IT powodują, że Uczelnia nie jest pracodawcą 

konkurencyjnym. Ci, którzy prowadzą własne firmy i byli zatrudnieni na kierunku, porzucili pracę ze 

względu na niskie wynagrodzenia, relatywnie do uzyskiwanych na własnym rozrachunku. Można 
natomiast stwierdzić, że wszyscy pracownicy prowadzący zajęcia na kierunku mają doświadczenie 

praktyczne i dydaktyczne. Jego źródłem jest zarówno praca na innych uczelniach, jak i szczególnie 

ważna dla profilu praktycznego, praktyka pozauczelniana. Często kompetencje potwierdzane są 
zakończonymi procedurami certyfikacyjnymi lub dyplomami przyznawanymi przez firmy 

certyfikujące. 

Zajęcia na kierunku Informatyka są obsadzane zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulamin 

Pracy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku - Załącznik do Zarządzenia Nr 80/19 z dnia 10 
września 2019 r. (załącznik nr 21), określające m.in. kwestie związane z ustalaniem zakresu 

obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajami zajęć dydaktycznych, wymiarem zajęć 

dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, czy zasadami obliczania godzin dydaktycznych. Do 
prowadzenia poszczególnych przedmiotów, kierownik zakładu dobiera nauczycieli według 

kompetencji i kwalifikacji, uwzględniając zgodność ich dorobku naukowego, dydaktycznego oraz 

doświadczenia zawodowego zdobytego poza uczelnią, z zakresem przydzielanych poszczególnych 

przedmiotów oraz praktycznymi umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów uczenia się, z którymi 
te przedmioty są powiązane. Zasady planowania i dokonywania przydziału zajęć dydaktycznych 

opierają się na następujących założeniach: 
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 prowadzenie wykładów powierzono nauczycielom posiadającym co najmniej stopień naukowy 

doktora, sporadycznie osobom z tytułem magistra, będącymi ekspertami z zakresu 

prowadzonego przedmiotu lub grupy przedmiotów, w roku akademickim 2019/20 powierzono 

wykład z przedmiotu: Prowadzenie projektów informatycznych panu mgr inż. Kamilowi 

Maciejewskiemu, ponieważ jest właścicielem firmy informatycznej, która realizuje projekty 
krajowe jak i zagraniczne, 

 zgodność dorobku naukowego nauczyciela i/lub zawodowego z efektami uczenia się i treścią 

merytoryczną przyporządkowanymi do zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu. 

Priorytetem polityki kadrowej prowadzonej w Uczelni jest zatrudnianie nauczycieli akademickich, 
dla których Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku stanowi podstawowe miejsce pracy. 

Przekłada się to również na jakość kształcenia. Dla 6 nauczycieli akademickich realizujących 

przedmioty kierunkowe PUZ we Włocławku stanowi podstawowe miejsce pracy, dla pozostałych jest 
to dodatkowe miejsce pracy (tak zwany II etat). 

Ważnym aspektem polityki kadrowej jest pozyskiwanie nauczycieli akademickich, którzy 

posiadają znaczące doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią (praktyków). Aktualnie do 

praktyków można zaliczyć 5 doktorów i 4 magistrów inżynierów. Kadra dydaktyczna jest stosunkowo 
młoda, średnia wieku nie przekracza 50 roku życia, jest to czynnik ważny i znaczący w przypadku 

kierunku i profilu studiów, a z każdym rokiem postęp w obszarze IT stawia nowe wyzwania i generuje 

innowacyjne rozwiązania.. Warto zaznaczyć, że wszyscy nauczyciele prowadzą zajęcia  
z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz większość wykorzystuje metody i techniki 

kształcenia na odległość. 

Dąży się do zmniejszenia dysproporcji w obciążeniu godzinowym poszczególnych nauczycieli 
akademickich. Zgodnie z aktualnie obowiązującą uchwałą Senatu PUZ we Włocławku dotyczącą 

pensum nauczycieli akademickich (załącznik nr 21) , przydziela się wymiar godzin obowiązkowych 

dla poszczególnych grup pracowników dydaktycznych zatrudnionych na kierunku według tabeli: 

Stanowisko Pensum (godziny) 

Profesor 240 

Profesor zwyczajny PUZ 270 

Starszy wykładowca 300 

Wykładowca 360 

Lektor 480 

Instruktor 480 

Pomimo, że Zakład Informatyki jest względnie małą komórką, nie ma dysproporcji związanej 
z obsadą zajęć. Przepensowanie jest znikome (maksymalnie 25 nadgodzin, 325/300), wynika to tylko 

z tego, że nauczyciele akademiccy - specjaliści prowadzą również zajęcia na innych kierunkach 

w ramach wzajemnej wymiany (Inżynieria zarządzania, Mechanika i budowa maszyn, Nowe media 

i e-biznes). 

Uczelnia do uzyskiwania efektów uczenia się przez studentów wykorzystuje własne obiekty 

i własną bazę dydaktyczną, nie korzysta z obiektów nie należących do Uczelni z wyjątkiem praktyk 

zawodowych. 

3. Łączenie przez nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia działalności 

dydaktycznej z działalnością naukową lub zawodową 

Spośród zespołu siedmiu nauczycieli akademickich łączy działalność naukową/zawodową 

z działalnością dydaktyczną. Trzech starszych wykładowców wiąże działalność dydaktyczną  
z działalnością naukową: dr hab. Grzegorz Pestka, dr inż. Marcin Kacprowicz, dr Dominika Lisiak-

Felicka. Dr hab. Grzegorz Pestka w okresie ostatnich 6 lat głównie zajmuje się badaniem 

wyprowadzenia efektywnych równań kwantowomechanicznych opisujących swobodne układy 
atomowe i molekularne składające się z kilku cząstek punktowych. Dr inż. Marcin Kacprowicz 

prowadzi badania nad różnymi aspektami sztucznej inteligencji. Wiodący kierunek badań to badania 
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nad logiką rozmytą. Badania skupiają się nad zastosowaniami systemów logiki rozmytej w przemyśle, 

również nad wykorzystaniem systemów logiki rozmytej w poszukiwaniu i wykrywaniu wyjątków. Dr 

inż. Dominika Lisiak-Felicka prowadzi badania naukowe i przygotowuje publikacje z zakresu 

bezpieczeństwa informacji, systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwa sieci 
i systemów informatycznych oraz zarządzania, w tym analizy danych dotyczących przedsiębiorstw 

oraz zarządzania projektami informatycznymi. 

Jeden starszy wykładowca, dr inż. Jerzy Bakalarczyk ma uzyskane 3 patenty w RP. Zakres 
tematyczny tych patentów jak i osiągnięcia w działalności dydaktycznej i naukowej wszystkich 

pracowników zawiera załącznik nr 4 do niniejszego raportu (charakterystyka nauczycieli 

akademickich). 

Trzech wykładowców prowadzących zajęcia ściśle łączy pracę zawodową poza uczelnią 

z dydaktyką: mgr inż. Kamil Maciejewski, mgr inż. Bartosz Popławski, mgr inż. Jarosław Struś. Mgr 

inż. Kamil Maciejewski prowadzi własną firmę, w której zatrudnia 5 osób, tworzy oprogramowanie na 

zamówienie z dziedziny systemów informatycznych zarządzania dla klientów w kraju oraz zagranicy: 
Holandii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Mgr inż. Bartosz Popławski obecnie pracuje w firmie 

Geberit Produkcja Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku na stanowisku Specjalisty ds. produkcji. Do 

jego obowiązków należy rozbudowa oraz administracja wytworzonego systemu zarządzania 
procesami występującymi w firmie. System ten to aplikacja webowa odpowiedzialna za prezentację 

danych użytkownikom systemu (dla poszczególnych działów w firmie tworzone są oddzielne 

moduły), aplikacja windowsowa odpowiedzialna za importowanie danych z zewnętrznych baz danych, 
aplikacja panelowa odpowiedzialna obsługę dwóch silosów z gipsem. Wcześniej, czyli od 19.06.2017 

do 30.09.2018 był pracownikiem firmy Tewemo Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku na stanowisku 

programisty, projektował i wdrażał systemy informatyczne pisane w języku C# (aplikacja, która 

w połączeniu ze sterownikiem PLC umożliwiała obsługę maszyny testującej szyby pociągowe, system 
ERP dla producenta pasz, system sterujący procesem wytwórstwa pieczarek).  

Mgr inż. Jarosław Struś jest administratorem sieci i systemów komputerowych na macierzystej 

uczelni, administruje siecią komputerową - około 250 stanowisk komputerowych + 5 serwerów, 
zapewnia obsługę połączeń internetowych w Uczelni, administruje pocztą e-mail pracowników 

i studentów Uczelni, instaluje sprzęt komputerowy na stanowiskach pracy, zapewnia obsługę 

techniczną e-learningu. Zbiera zamówienia na sprzęt komputerowy i elektroniczny, przygotowuje 

zestawienia zbiorcze do zakupów zgodnie z odpowiednimi procedurami, a po dostarczeniu dostawy - 
sprawdza pod względem zgodności z zamówieniem. 

4. Założenia, cele i skuteczność prowadzonej polityki kadrowej, z uwzględnieniem metod i kryteriów 

doboru oraz rekrutacji kadry, sposobów, zasad i kryteriów oceny jakości kadry oraz udziału w tej 

ocenie różnych grup interesariuszy, w tym studentów, a także wykorzystania wyników oceny 

w rozwoju i doskonaleniu kadry. 

Polityka kadrowa realizowana przez władze Uczelni jest zgodna ze Statutem Uczelni i uchwałami 
Senatu. Polega na zatrudnianiu najlepszych kandydatów do pracy oraz promowaniu pracowników za 

uzyskane osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Nadrzędnym celem w prowadzonej 

polityce personalnej Uczelni jest zapewnienie proporcji - co najmniej 50% zajęć prowadzonych jest 

przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy. 
Zatrudnienie nauczycieli akademickich jest zawsze ściśle powiązane z potrzebami Uczelni 

wynikającymi z prognozy jej funkcjonowania. z uwagi na profil praktyczny prowadzonych kierunków 

studiów Uczelnia dodatkowo preferuje zatrudnianie pracowników posiadających doświadczenie 
zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym. 

Z pośród 9 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, dla 6 nauczycieli PUZ we 

Włocławku stanowi podstawowe miejsce pracy (I etat). Celem, jest pozyskanie młodych inżynierów 
i wiązanie ich ze szkolnictwem wyższym, a w dalszej konsekwencji zapewnienia ciągłości 

w kształtowaniu specjalistów dla gospodarki i biznesu, dla kraju i regionu. 

Zatrudnienie nauczycieli akademickich odbywa się: 
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1) w trybie konkursowym - w przypadku zatrudnienia przekraczającego pół etatu; 

2) po zaopiniowaniu przez Senat - w przypadku zatrudnienia nieprzekraczającego pół etatu. 

W przypadku kierunku Informatyka w roku 2019 zostały ogłoszone dwa konkursy na zatrudnienie, 

trzech starszych wykładowców i dwóch wykładowców (5 nauczycieli akademickich), zgłosiło się 
czterech kandydatów, w tym trzech, którym skończyła się umowa o pracę na czas określony, jeden 

z kandydatów aplikował spoza Uczelni, wyraził chęć podjęcia pracy w Uczelni jako podstawowym 

miejscu pracy. Jest to samodzielny pracownik naukowy ze stopniem doktora habilitowanego. 

Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają ocenie okresowej. Uchwałą Nr 46/19 Senatu 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 18 czerwca 2019 r. wprowadzono 

obowiązujący Regulamin zasad dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku (załącznik nr 22). Zgodnie ze Statutem Państwowej 

Uczelni Zawodowej we Włocławku nauczyciel akademicki, z wyjątkiem rektora, podlega ocenie 

okresowej. Ocena okresowa jest dokonywana nie rzadziej niż raz na 4 lata lub na wniosek rektora lub 

pracownika. w przypadku nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na urlopie 
macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie 

rodzicielskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla podratowania zdrowia oraz z odbywania służby 

wojskowej lub służby zastępczej, termin dokonania oceny okresowej ulega przedłużeniu o czas tej 
nieobecności. Ocena okresowa może być pozytywna albo negatywna. Warunkiem otrzymania 

pozytywnej oceny okresowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z realizacji zajęć dydaktycznych 

dokonywanej przez studentów (interesariuszy wewnętrznych) oraz pozytywnej opinii kierownika. 

Kryteria oceny zawiera załącznik nr 22.  

Uczelnia umożliwia studentom dokonanie co najmniej raz w roku akademickim oceny nauczyciela 

akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem. Badania 

opinii studentów obejmują ocenę osób prowadzących zajęcia dydaktyczne (nauczycieli akademickich 
oraz innych osób świadczących usługi edukacyjne na podstawie umów cywilnoprawnych) oraz ocenę 

zajęć dydaktycznych prowadzonych w danym roku akademickim na studiach pierwszego stopnia, 

studiach drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich i mają charakter badań 
ankietowych. Celem ankiety jest dokonanie przez studentów oceny sposobu realizacji przez 

nauczyciela akademickiego obowiązków zawiązanych z kształceniem. Ocena obejmuje wszystkie 

przedmioty prowadzone przez nauczyciela. 

Badanie przeprowadzane jest dwa razy w roku akademickim poprzez udostępnienie w poniższych 
okresach ankiet w „Wirtualnej Uczelni”. 

Zasady studenckiej oceny realizacji zajęć dydaktycznych reguluje Księga Jakości Państwowej 

Uczelni Zawodowej we Włocławku na Poziomie i - Poziomie Zakładu, przy czym przyjmuje się, że 
nauczyciel akademicki uzyskał pozytywną ocenę studencką, jeśli odpowiedzi „zdecydowanie tak” 

i „raczej tak” stanowią co najmniej 50% wszystkich odpowiedzi zawartych w ankietach wypełnionych 

przez studentów w trakcie okresu podlegającego ocenie. 

Hospitacje zajęć obejmują wszystkich nauczycieli akademickich i są przeprowadzane nie rzadziej 

niż raz na dwa lata. Hospitacje przeprowadzają: dyrektorzy instytutów, kierownicy zakładów/studium 

lub wyznaczeni przez nich nauczyciele akademiccy. 

Dyrektorzy instytutów w porozumieniu z kierownikami zakładów oraz kierownicy studium 
zobowiązani są do opracowania harmonogramu hospitacji i przekazania do zatwierdzenia 

prorektorowi w terminie: 

1) do dnia 31 października danego roku akademickiego na semestr zimowy; 
2) do dnia 1 marca danego roku akademickiego na semestr letni. 

Harmonogram powinien zawierać dane nauczyciela hospitowanego i hospitującego, kierunek / 

specjalność / specjalizację studiów, formę studiów, rok, grupę oraz przedmiot. 

Hospitowany jest informowany przez hospitującego o planowanej hospitacji, co najmniej na 

tydzień przed planowanym terminem. Hospitacje dokumentuje się na Arkuszu hospitacji zajęć 

dydaktycznych, którego wzór stanowi załącznik do Księgi Jakości Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku. Hospitujący zobowiązany jest w ciągu 14 dni po przeprowadzonej hospitacji do 
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omówienia arkusza hospitacyjnego wraz ze wskazaniem wniosków końcowych. Hospitowany 

nauczyciel po zapoznaniu się z oceną i wnioskami może ustosunkować się do przeprowadzonej 

hospitacji i jej wyników. w przypadku, gdy hospitowany nauczyciel nie zgadza się z oceną 

i wnioskami lub gdy ocena hospitacji jest negatywna, prorektor lub wyznaczony przez niego 
nauczyciel na stanowisku profesora lub specjalista z danej dziedziny przeprowadza powtórną 

hospitację. 

Wyniki hospitacji wykorzystywane są dla potrzeb okresowej oceny nauczyciela akademickiego 
oraz przy obsadzie zajęć dydaktycznych. 

Ocenę okresową nauczycieli akademickich przeprowadzają komisje powołane przez Senat: 

komisja oceniająca oraz odwoławcza komisja oceniająca (Uchwały Nr: 84/15 z dnia 8 września 2015 
r.-załącznik nr 32, 85/15 z dnia 8 września 2015 r. - załącznik nr 33, zmieniona Uchwałą Nr 103/17 

z dnia 19 grudnia 2017 r.-załącznik nr 34). 

Wspieranie i motywowanie kadry dydaktycznej do rozwoju naukowego i zawodowego polega 

m.in. na dofinansowaniu uczelni w zakresie uczestnictwa w konferencjach naukowych oraz publikacji 
artykułów naukowych nauczycieli akademickich, dla których PUZ we Włocławku stanowi 

podstawowe miejsce pracy. Ponadto mogą oni korzystać z wyjazdów szkoleniowych w ramach 

programu Erasmus+. 

5. System wspierania i motywowania kadry do rozwoju zawodowego, naukowego lub artystycznego 

oraz podnoszenia kompetencji dydaktycznych 

Uczelnia wspiera i motywuje nauczycieli akademickich do rozwoju zawodowego, naukowego jak 
i podnoszenia kompetencji zawodowych. Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień dla 

nauczycieli akademickich określił Senat w drodze Uchwały Nr 81/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. 

(załącznik nr 23). Nauczyciel akademicki może otrzymać nagrodę, bądź wyróżnienie przyznane raz 

w roku. Nagrody Rektora przyznawane są za osiągnięcia naukowe, artystyczne, dydaktyczne lub 
organizacyjne. Nagrody przyznawane są w szczególności za: 

 oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, udokumentowane publikacjami naukowymi, 

mającymi wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań, 

 przedsięwzięcia i wymierne efekty pracy w organizację procesu nauczania, poprawę warunków 

pracy dydaktycznej, wyników kształcenia i poziomu prac dyplomowych, 

 autorstwo i współautorstwo podręczników, skryptów, przewodników metodycznych, programów, 

metod nauczania, 

 wyróżniającą się rozprawę doktorską, w przypadku gdy Uczelnia stanowi podstawowe miejsce 

pracy, 

 istotne osiągnięcia w pracy organizacyjnej. 

Nagrody i wyróżnienia może otrzymać pracownik, który pracuje w Uczelni co najmniej jeden rok. 

Rektor może również przyznać nagrody zespołowe dla nauczycieli akademickich, I, II i III stopnia. 

Uczelnia finansuje kursy i szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe, udział w konferencjach 

naukowych, jeśli nauczyciel akademicki bierze w niej czynny udział i jednocześnie afiliuje 

Państwową Uczelnie Zawodową we Włocławku. 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji 

programu studiów oraz ich doskonalenie  

1. Stan, nowoczesność, rozmiar i kompleksowość bazy dydaktycznej służącej realizacji zajęć na 

ocenianym kierunku oraz jej adekwatności do rzeczywistych warunków przyszłej pracy 

zawodowej studentów oraz możliwości kształcenia umiejętności praktycznych z wykorzystaniem 

posiadanej bazy 
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Baza materialna i dydaktyczna (ogólna) 

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku dysponuje bazą materialno-dydaktyczną 

zlokalizowaną w czterech zespołach budynków dydaktycznych i administracyjnych o łącznej 

powierzchni całkowitej ok. 16.000 m².  

Lokalizacje budynków: 

1. Budynki przy ul.3 Maja 17 - Rektorat oraz Przedszkole Akademickie. 

2. Budynek przy ul. Mechaników 3 - budynek dydaktyczno - administracyjny z Biblioteką. 
3. Budynki przy ul. Obrońców Wisły 1920r. 21/25 - Dom Studenta z zapleczem sportowym i salą 

gimnastyczną oraz budynek dydaktyczny. 

4. Budynek przy ul. Energetyków 20 - budynek dydaktyczny, Centrum Nauk Technicznych 
i Nowoczesnych Technologii. 

Budynek przy ul. 3 Maja 17 

Rodzaj powierzchni Rektorat Garaże 
Raze

m 

powierzchnia całkowita w m 
2
 1 470,00 61,70 

1 

531,70 

powierzchnia użytkowa w m 
2
 1 240,51 61,70 

1 

302,21 

powierzchnia dydaktyczna m 
2
 150,36 

 
150,36 

Budynek przy ul. 3 Maja 17 

Rodzaj powierzchni Przedszkole Akademickie 

powierzchnia całkowita w m 
2
 1 162,20 

powierzchnia użytkowa w m 
2
 948,02 

powierzchnia dydaktyczna m 
2
 407,09 

Budynek przy ul. Mechaników 3 

Rodzaj powierzchni Budynek dydaktyczny 

powierzchnia całkowita w m 
2
 5 548,00 

powierzchnia użytkowa w m 
2
 5 318,73 

powierzchnia dydaktyczna m 
2
 1 868,97 

Budynek przy ul. Obrońców Wisły 1920 21/25 

Rodzaj powierzchni 

Budynek 

Dydaktyczny wraz 

z łącznikiem 

Kotłowni

a 

Raze

m 
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powierzchnia całkowita w m 
2
 1 178,80 123,00 

1 

301,80 

powierzchnia użytkowa w m 
2
 1 071,70 

 

1 

071,70 

powierzchnia dydaktyczna m 
2
 573,80 

 
573,80 

Budynek przy ul. Obrońców Wisły 1920 21/25 

Rodzaj powierzchni Dom Studenta z zapleczem sportowym 

powierzchnia całkowita w m 
2
 2 693,61 

powierzchnia użytkowa w m 
2
 2 601,28 

powierzchnia dydaktyczna m 
2
 1 059,51 

w tym pow. użytkowej Domu 
Studenta 

946,00 

Budynek przy ul. Energetyków 30 

Rodzaj powierzchni Budynek dydaktyczny 

powierzchnia całkowita w m 
2
 3 892,80 

powierzchnia użytkowa w m 
2
 3 047,69 

powierzchnia dydaktyczna m 
2
 2 010,56 

Obiekty oraz grunt PUZ we Włocławku stanowią w całości własność Uczelni. Wszystkie obiekty 
PUZ we Włocławku zostały zmodernizowane lub wybudowane od podstaw. Wyposażone są w sale 

dydaktyczne, pracownie, laboratoria, aule. Sukcesywnie prowadzone są prace modernizacyjne  

w postaci wymiany lub uzupełnienia sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia w nowe pomoce 
dydaktyczne. Studenci we wszystkich obiektach dydaktycznych mogą korzystać z bezprzewodowego 

dostępu do szerokopasmowej sieci internetowej. z przeznaczeniem dla studentów funkcjonuje bar oraz 

automaty do napojów i artykułów spożywczych. Wszystkie budynki dydaktyczne są dostosowane do 

potrzeb studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Baza materialna spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 

października 2018 r. w zakresie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy i kształcenia. Do dyspozycji kadry naukowej oddane są środki audiowizualne i sprzęt 
multimedialny. 

Najnowszym budynkiem przeznaczonym do kształcenia studentów na ocenianym kierunku jest 

nieruchomość przy ul. Energetyków 30 w skład, której wchodzą: 

1. Budynek dydaktyczno - administracyjny; 

2. Budynek sali gimnastycznej; 

3. Budynek łącznika sali sportowej i budynku dydaktyczno - administracyjnego. 

Baza dydaktyczna wykorzystywana w kształceniu umiejętności praktycznych związanych 

z kierunkiem studiów 

Zajęcia ze studentami na kierunku Informatyka prowadzone są w dwóch obiektach, w obiekcie 

przy ul. Mechaników 3 i przy ul. Energetyków 30. Bazę techniczną i informatyczną stanowi: sprzęt 
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komputerowy z systemami operacyjnymi, sprzęt i osprzęt sieciowy, sprzęt elektrotechniczny, 

elektroniczny i pomiarowy, programy komputerowe, rozmieszczony 14 salach laboratoryjnych, 

usytuowanych w dwóch odległych od siebie budynkach należących do Uczelni: 

• 9 specjalistycznych sal laboratoryjnych przy ulicy Mechaników3, 
• 5 specjalistycznych sal laboratoryjnych przy ulicy Energetyków 30. 

Lista laboratoriów własnych wraz ze szczegółowymi informacjami o wyposażeniu znajduje się 

w załączniku nr 2.6. 

Jeżeli chodzi o skompletowany sprzęt komputerowy w pracowniach - w tym typ procesora, 

wielkość pamięci operacyjnej i rodzaj oprogramowania zainstalowanego na komputerach i serwerach - 

to spełniają one wymogi specjalistyczne i pełnią ważne funkcje w kształceniu praktycznym 
i uzyskiwaniu praktycznych efektów uczenia się. 

W budynku przy ul. Mechaników 3, w celu zapewnienia oczekiwanych efektów kształcenia, 

udostępniono studentom 112 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, w tym 95 zestawów 

komputerowych w 9 pracowniach i 17 stanowisk w Bibliotece PUZ we Włocławku i w kącikach 
cichej nauki. 

W budynku przy ul. Elektryków 30 w 5 pracowniach rozlokowanych jest 90 zestawów 

komputerowych ze stosownym oprogramowaniem, dwa serwery (baz danych, WWW, plików, DHCP, 
AD) oraz dodatkowo 20 komputerów przenośnych, które będą wykorzystywane na wypadek awarii 

pojedynczych zestawów lub w sytuacji zwiększenia liczby studentów w grupie (powyżej 15 

studentów). 

Oprócz zestawów komputerowych z oprogramowaniem, uczelnia w ramach realizowania 

programów na kierunku Informatyka posiada laboratorium fizyki, laboratorium podstaw 

elektrotechniki, elektroniki i miernictwa oraz laboratorium systemów wbudowanych wraz ze 

specjalistycznym sprzętem oraz uczelnia posiada sprzęt sieciowy wykorzystywany w opracowaniu 
scenariuszy ćwiczeń. 

Uczelnia dla kierunku Informatyka jest w trakcie realizacji zakupu specjalistycznego pakietu 

oprogramowania Matlab/Simulink, które zainstalowane zostanie w pracowni systemów wbudowanych 
i projektowania komputerów, uczelnia zakupiła również licencję oprogramowania Microsoft Azure 

Dev Tools for Teaching, które zapewnia studentom oraz pracownikom dydaktycznym bezpłatny 

dostęp do narzędzi programistycznych firmy Microsoft. w celach edukacyjnych i naukowych, 

z programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching mogą korzystać studenci kierunków 
technicznych (Informatyka, Mechanika i budowa maszyn), a także nauczyciele akademiccy posługując 

się narzędziami programistycznymi, projektowymi, deweloperskimi, systemami operacyjnymi oraz 

usługami oferowanymi przez firmę Microsoft. 

Studenci mają dostęp do platformy całodziennych usług „Wirtualna Uczelnia” bazującej na 

systemie SIMPLE BAZUS. w systemie Simple Bazus każdy student otrzymuje konto. System ten 

przede wszystkim pełni rolę wirtualnego indeksu, umożliwiając wgląd we własne dane osobowe 
studenta, stan zaliczeń, jak również udostępnia wiele usług związanych z funkcjonowaniem studenta 

na uczelni. 

2. Infrastruktura i wyposażenie instytucji, w których prowadzone są zajęcia poza uczelnią oraz 

praktyki zawodowe 

Infrastrukturę i wyposażenie oparto na czterech przykładowych zakładach, w których odbywane są 

praktyki zawodowe na kierunku Informatyka: 

 MICRON Sp.J. 87-800 Włocławek, ul. Dygasińskiego 6, 

 ONWAVE Sp. z o.o., 

 Vigran. 
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Infrastruktura techniczna MICRON Sp.J: 

Firma MICRON istnieje na polskim rynku IT od 2001 roku. Otrzymała wiele wyróżnień, nagród 

oraz certyfikatów. Od samego początku sukcesywnie rozbudowuje ofertę, starając się wychodzić 

naprzeciw potrzebom rynku. Głównym celem jest dostarczenie produktów oraz usług wysokiej 
jakości, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach i możliwie najkrótszym terminie, oraz satysfakcja 

klientów. Firma zajmuje się sprzedażą sprzętu komputerowego, serwisowaniem laptopów, tabletów, 

drukarek, komputerów stacjonarnych, oraz sprzętu fotograficznego. Usługi serwisowe są świadczone 
nie tylko w siedzibie firmy, ale również na miejscu w pomieszczeniach należących do klienta. 

Firma MICRON działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000234265 

dokonanego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Torunia dnia 12.05.2005 r. 

Dla studentów odbywających praktyki zawodowe są przygotowane stanowiska pracy, studenci 

mają dostęp do zaplecza socjalnego, mają również możliwość bezpośredniej rozmowy z klientem, dla 

którego w danej chwili są świadczone usługi. Podstawowym wyposażeniem związanym z realizacją 

praktyki zawodowej jest: 

 wydzielone stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny/laptop z łączem 

internetowym, wyposażone w opaski oraz maty antyelektrostatyczne umożliwiające bezpieczną 

wymianę podzespołów elektronicznych w serwisowanym sprzęcie; 

 zestawy narzędzi ręcznych (wkrętaki, szczypce, zaciskarki, próbnik napięcia, pędzelek do 

czyszczenia, sprężone powietrze, itp.); 

 zestawy narzędzi elektrycznych (wkrętarka, wkrętak akumulatorowy, stacja lutownicza, mini 

odkurzacz komputerowy, sprężarka, itp.); 

 urządzenia serwisowe takie jak: testery okablowania sieciowego, testery płyt głównych, testery 

pamięci, testery zasilaczy, multimetry, oscyloskop, itp.; 

 oprogramowanie serwisowe umożliwiające wykrywanie błędów w pisanych programach. 

Infrastruktura techniczna ONWAVE Spółka z o.o. 

Spółka ONWAVE świadczy usługi drukarskie, reklamowe oraz usługi zarządzające stronami 

internetowymi. Studenci kierowani na praktykę zawodową mają możliwość korzystania  

z nowoczesnego sprzętu oraz oprogramowania przydatnego w tworzeniu reklam a także 

w konstruowaniu oraz zarządzaniu stronami internetowymi klientów. Spółka świadczy usługi 
projektowe: banery, ulotki, plakaty, itp. Posiadany park maszynowy pozwala na kompleksową obsługę 

klienta od projektu do wydruku. 

Podstawowym wyposażeniem związanym z praktyką zawodową jest: 

1) stanowisko komputerowe z zainstalowanym profesjonalnym oprogramowaniem graficznym 

służącym tworzeniu i obróbce projektów graficznych; 

2) stanowiska są wyposażone również w tablety przystosowane do obróbki programów graficznych; 

3) oprogramowanie CMS pozwalające na projektowanie i zarządzanie stronami internetowymi 
(wyboru konkretnego oprogramowania dokonuje klient, dla którego świadczone są usługi); 

4) park maszyn drukarskich w skład którego wchodzą różnego rodzaju drukarki, plotery tnąco-

drukujące, skanery wielkoformatowe. 

Podczas praktyki studenci mają zapewniony dostęp do zaplecza socjalnego. 

Infrastruktura techniczna VIGRAN 

Firma Vigran rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku. Jest ona integratorem systemów 
automatyki, systemów informatycznych oraz producentem oprogramowania wspomagającego 

produkcję przemysłową. Dzięki swojej wszechstronności może ona zaoferować swoim klientom 

kompleksowe rozwiązania obejmujące wszystkie etapy realizacji zadania: opracowanie 

wielobranżowego projektu wykonawczego, kompletację dostaw, prefabrykację szaf i konfigurację 
systemu, montaż na obiekcie, integrację systemu z zewnętrznymi systemami automatyki i IT, 

uruchomienie systemu, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Głównymi odbiorcami usług są duże 
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zakłady przemysłowe z branży chemicznej, petrochemicznej, wydobywczej, energetyki cieplnej, 

spożywczej, budowlanej, hutniczej, wodnej i wodno-ściekowej. Siedziba firmy znajduje się na terenie 

zakładu ANWIL. Studenci odbywający praktykę zawodową zdobywają doświadczenie serwisując 

sprzęt komputerowy w jednym z największych zakładów chemicznych w Europie. 

Podstawowym wyposażeniem związanym z praktyką zawodową jest: 

1) stanowisko komputerowe z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem służącym 

serwisowaniu sprzętu połączonego w sieci komputerowej na odległość (w zależności od działu na 
którym student odbywa praktykę oprogramowanie może się różnić); 

2) podstawowe narzędzia serwisowe takie jak wkrętaki, zaciskarki, pęsety, sprężone powietrze, noże 

uderzeniowe, itp.; 
3) urządzenia elektroniczne służące serwisowaniu warstwy sprzętowej komputerów, takie jak: 

testery zasilaczy, płyt głównych , pamięci, multimetry cyfrowe, testery okablowania 

strukturalnego, testery łączy światłowodowych, spawarka światłowodowa itp.; 

4) narzędzia elektryczne (wkrętarka, lutownica, wkrętak akumulatorowy, sprężarka). 

Podczas odbywania praktyki studenci mają dostęp do dobrze wyposażonego zaplecza socjalnego.  

3. Dostęp do technologii informacyjno - komunikacyjnej oraz stopień jej wykorzystania w procesie 

nauczania i samokształcenia studentów, a w szczególności w ramach nabywania umiejętności 

praktycznych (z wykorzystaniem Internetu, platformy e-learningowej, oraz - metod i technik 

kształcenia na odległość)  

PUZ we Włocławku jest w trakcie wdrażania kolejnego projektu informatyzacji Uczelni 
związanego z obiektem CNTiNT przy ul. Energetyków 30. Wdrażane jest kolejne ogniowo systemu 

informatycznego, które wzmocni proces dydaktyczny oraz prace administracyjną Uczelni. 

Struktura szkieletowa systemu informatycznego oparta jest na łączach dostępu do Internetu 

realizowaną przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. w Toruniu. 
Wspiera ona dostęp Uczelni do sieci szerokopasmowej KPSI. Wszystkie cztery obiekty połączone są  

w sieć szerokopasmowego symetrycznego nielimitowanego Internetu o szybkości transmisji 30/30 

Mbps. Każda obiekt znajdujący się w tej lokalizacji posiada wydzielony publiczny adres IP, przez 
który następuje translacja sieci lokalnych do sieci rozległych. Uczelnia wdrożyła kilka systemów 

informatyczno-komunikacyjnych, które usprawniają naukę i pracę. Do kluczowych systemów 

informatyczno-komunikacyjnych wdrożonych w Uczeni należą: 

1) Elektroniczna poczta uczelniana. Wszystkim studentom i wykładowcom utworzono konta i na 
bieżąco tworzone są skrzynki e-mail, które ułatwiają komunikację pomiędzy studentami, 

pracownikami oraz na linii studenci-pracownicy; 

2)  Platforma e-learningowa oparta na systemie MOODLE , na której konta mają założone 
wszyscy studenci i wykładowcy. Pomimo zauważalnej w początkowym okresie wdrażania 

systemu pewnej niechęci oraz obaw zarówno ze strony studentów jak również wykładowców, e-

learning z czasem zdobył duże uznanie - o czym świadczy rosnąca liczba umieszczonych na 
platformie kursów w kategorii Informatyka oraz sukcesywnie rosnąca aktywność studentów. 

Zajęcia z wykorzystaniem kształcenia na odległość odbywają się w formie  komplementarnej 

(mieszanej), w której nauczyciel zazwyczaj dzieli swoje zajęcia na dwie części: część prowadzoną 

metodą tradycyjną oraz część wykorzystującą metodę e-learningową. Wirtualny kurs nauczyciel 
wykorzystuje jako narzędzie wspomagające nauczanie tradycyjne. Zajęcia w formie e-learningu może 

prowadzić nauczyciel akademicki, który  odbył szkolenia w zakresie przygotowania do 

prowadzenia zajęć e-learningowych organizowanych przez PUZ we Włocławku lub odbył szkolenia 
w zakresie prowadzenia zajęć e-learningowych organizowane przez inną jednostkę lub posiada 

udokumentowane wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. Realizacja zająć w formie e-learningu wymaga zgody dyrektora instytutu. 
Nauczyciel akademicki na piśmie zgłasza chęć prowadzenia zajęć w formie e-learningu do dyrektora 

instytutu za pośrednictwem kierownika zakładu najpóźniej do 15 września poprzedzającego dany rok 

akademicki. 



52 

Łączna liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 50% liczby punktów ECTS. 

Formy zajęć dostosowywane są do treści przedmiotowych oraz charakteru przekazywanej wiedzy 

i umiejętności. Studenci mogą także uczestniczyć w regularnych konsultacjach z pracownikami 
dydaktycznymi prowadzącymi zajęcia w formie bezpośrednich spotkań lub wykorzystując do tego 

celu platformę zdalnego nauczania „MOODLE”. 

3) Usługa Microsoft Azure for Students (dawniej Imagine). Uczelnia zapewnia darmowy dostęp 
do usługi najnowszego oprogramowania firmy Microsoft Microsoft Azure studentom oraz 

wykładowcom kierunków Informatyka oraz Mechanika i Budowa Maszyn. 

4)  Bazus (Wirtualny dziekanat). Wdrożony System podniósł jakość obsługi studentów i usprawnił 
komunikację wewnątrz Uczelni. Wspomaga on zarządzanie poprzez wykorzystanie 

nowoczesnych technologii informatycznych i zoptymalizował szereg procesów zachodzących 

w Uczelni. System ten podzielony jest na kilka modułów: 

 Wirtualna Uczelnia, 

 Internetowa Rekrutacja Kandydatów, 

 Elektroniczna legitymacja studencka, 

 Plany zajęć, 

 Integracja z Ministerialnym systemem POL-on, 

 Stypendia, 

 Obsługa studentów w sekretariatach, 

 Biuro karier, 

 Obsługa domu studenta, 

 Archiwizacja prac dyplomowych. 

5) System biblioteczny SOWA II. Program zapewnia automatyzację procesu wypożyczania, 
szybką identyfikację książek i czytelników, sprawne wyszukiwanie informacji, prowadzenie 

katalogu, rejestracje wypożyczeń i zwrotów, tworzenie tematycznych zestawień 

bibliograficznych. 

4. Udogodnienia w zakresie infrastruktury i wyposażenia dostosowanych do potrzeb studentów 

z niepełnosprawnością 

Budynki dydaktyczne PUZ we Włocławku są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Na etapie ich budowy bądź przebudowy przewidziano działania zmierzające do zastosowania różnych 

rozwiązań zmierzających do przystosowania budynków dla osób o różnym stopniu i rodzaju 

niepełnosprawności. Na terenie obiektów znajdują się miejsca parkingowe wyznaczone wyłącznie dla 

pojazdów osób niepełnosprawnych. Ruch na poszczególne kondygnacje budynków zapewniają windy. 
Wejścia do budynków posiadają podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich. Wejścia do 

pomieszczeń dydaktycznych pozbawione są progów utrudniających komunikację osób poruszających 

na wózku inwalidzkim. Budynki dydaktyczne posiadają przystosowane łazienki wyłącznie na 
potrzeby osób niepełnosprawnych. 

W Bibliotece Uczelnianej dla studentów niepełnosprawnych ruchowo wydzielone jest stanowisko 

komputerowe wyposażone: w biurko z regulowaną wysokością blatu, w komputer z klawiaturą, a dla 
osób niedowidzących - stanowisko wraz z oprogramowaniem powiększającym i automatycznie 

czytającym tekst znajdujący się na ekranie komputera. Ponadto na wyposażeniu czytelni bibliotecznej 

znajduje się powiększalnik tekstu. 

W ramach działającej Uczelnianej Wypożyczalni Sprzętu student może bezpłatnie wypożyczyć 
specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie wspomagające studiowanie. Obecnie na stanie wypożyczalni 

znajduje się: 6 dyktafonów cyfrowych, 2 przenośne lupy elektroniczne dla osób słabowidzących, 1 

klawiatura dla osób piszących jedną ręką oraz 1 klawiatura dla osób słabowidzących. 

Uczelnia jest otwarta na propozycje dokonywania zakupów niezbędnych w procesie dydaktycznym 

obejmującym studentów niepełnosprawnych. Studenci informowani są o takiej możliwości i proszeni 

o zgłaszanie propozycji zakupu sprzętu dostosowanego do ich potrzeb. 
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Niepełnosprawny student ma możliwość bezpłatnego kserowania oraz drukowania materiałów 

dydaktycznych. Stanowisko wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt: komputer, skaner, kolorową 

drukarkę oraz kserokopiarkę, klawiaturę dla osób słabowidzących oraz aplikację powiększającą  

i automatycznie czytającą tekst znajdujący się na ekranie komputera. Ta forma pomocy skierowana 
jest do studentów, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność i stan zdrowia mają trudności 

z samodzielnym sporządzaniem notatek. 

Na stronie internetowej Uczelni zainstalowana jest aplikacja umożliwiająca odsłuchanie każdej 
zawartej tam informacji. 

5. Dostępność infrastruktury (obejmującej oprogramowanie specjalistyczne i materiały 

dydaktyczne) dla studentów realizujących zadania wynikające z programu studiów w ramach 

pracy własnej 

Studenci kierunku Informatyka PUZ we Włocławku mają dostęp do bazy dydaktycznej, w tym do 

sal wykładowych, pracowni, laboratoriów oraz ich wyposażenia, dostęp do komputerów i Internetu, 

zasobów bibliotecznych własnych i udostępnionych przez inne biblioteki (w tym również 
wirtualnych). Poza zajęciami wynikającymi z programu studiów, studenci mają możliwość 

korzystania ze wszystkich zasobów uczelni. Przede wszystkim mogą oni korzystać z zasobów 

laboratoryjnych. w czasie wyznaczonych dyżurów i konsultacji (lub w razie indywidualnej potrzeby) 
studenci mogą pogłębiać wiedzę i umiejętności w zakresie poszczególnych przedmiotów pod 

nadzorem i kierunkiem kadry naukowo - dydaktycznej. Indywidualne lub grupowe korzystanie z sal 

laboratoryjnych rozwiązano w ten sposób, że studenci zgłaszają potrzebę korzystania z sali i sprzętu 
u Kierownika Zakładu Informatyki w celu zarezerwowania pomieszczenia (e-mail lub osobiście). 

Kierownik następnie sporządza notatkę, w której określony jest dzień, godziny korzystania, numer sali 

oraz wykaz upoważnionych osób do pobierania kluczy. Kierownik potwierdza i przekazuje 

kierownikowi obiektu, który przekazuje listę osobom wydającym klucze do pomieszczeń. 

Sale wykładowe, pracownie i laboratoria są wyposażone w komputerowe urządzenia 

multimedialne, które ułatwiają studentom otrzymywanie programowych zadań, kontakt 

z nauczycielami w ramach omawiania i pogłębiania poszczególnych zagadnień. w celu wykonywania 
przez studentów zadań wynikających z programu studiów w ramach pracy własnej, nauczyciele 

kierunku przekazują studentom w postaci elektronicznej materiały dydaktyczne: wykładowe, 

ćwiczeniowe, projektowe i laboratoryjne oraz treści zadań. Literatura niezbędna do nauki 

i poszerzania wiedzy w zakresie poszczególnych przedmiotów, zalecana w opisach przedmiotów, jest 
dostępna w zbiorach Biblioteki PUZ we Włocławku. Pracownicy biblioteki udzielają studentom 

wszechstronnych informacji odnośnie działalności biblioteki, posiadanej literatury, poszukiwanych 

zbiorów, a także prowadzą szkolenia biblioteczne. Czytelnicy mają zapewniony bezpłatny dostęp do 
Internetu. Pomieszczenia dydaktyczne i biblioteczne są dostosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

Pomocnym narzędziem wpierającym samokształcenie jest wcześnie wspomniany system Microsoft 
Azure Dev Tools for Teaching. Studenci logują się do systemu za pośrednictwem strony 

(https://www.puz.wloclawek.pl/azure-dev-tools-for-teaching), pobierają klucze, systemy i aplikacje 

dostępne w pakiecie, po czym instalują na komputerach domowych. 

6. Systemy biblioteczno - informacyjne uczelni o zasięgu międzynarodowym oraz zakresie 

dostosowanym do potrzeb wynikających z procesu nauczania i uczenia się na ocenianym 

kierunku, (w szczególności umożliwiające dostęp do piśmiennictwa zalecanego w sylabusach 

oraz - do aktualnych zasobów informacji naukowej w formie tradycyjnej i elektronicznej)  

Biblioteka Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku rozpoczęła działalność w 2003 r. jako 

jednostka ogólnouczelniana pełniąca funkcje naukowe, dydaktyczne i usługowe, wspierająca 

prowadzone procesy kształcenia. Biblioteka PUZ we Włocławku zapewnia swoim czytelnikom 
wygodne warunki lokalowe. Baza lokalowa biblioteki składa się z: 



54 

1. Wypożyczalni z 12 stanowiskami komputerowymi umożliwiającymi dostęp do katalogu 

bibliotecznego oraz/lub sieci Internet i elektronicznych zasobów informacyjnych. 

2. Czytelnia dysponuje 25 miejscami, gdzie użytkownicy mogą skorzystać z prasy codziennej, 

czasopism, księgozbioru podręcznego oraz skorzystać z materiałów pozostawionych dla nich przez 
wykładowców. Do dyspozycji czytelników dostępne są również 3 stanowiska komputerowe 

z dostępem do elektronicznych zasobów informacyjnych, edukacyjnych, sieci Internet, katalogu 

biblioteki, oraz zapewniające dostęp do pakietu Office. Jedno z nich jest specjalnym stanowiskiem 
przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych wyposażonym w biurko z regulowaną wysokością, 

monitor umożliwiający powiększenie czcionki, lupę do czytania prasy i książek powiększającą 

tekst, skaner połączony z ksero-drukarką. w czytelni znajduje się również specjalne stanowisko 
dedykowane systemowi ACADEMICA umożliwiające dostęp do cyfrowych zasobów Biblioteki 

Narodowej. 

3. Trzech magazynów bibliotecznych książek i prasy, na które składają się: 

 magazyn podręczny książek z windą do przewozu księgozbioru z magazynów piwnicznych, 

 piwniczny magazyn prasy, 

 piwniczny magazyn książek. 

Biblioteka jest przystosowana dla użytkowników niepełnosprawnych fizycznie. Wejście do 
budynku posiada podjazd dla osób poruszających się na wózku, biblioteka znajduje się na parterze 

i nie ma żadnych barier architektonicznych, które by uniemożliwiały korzystanie z jej usług. 

Oprogramowanie: 

Biblioteka jest zinformatyzowana, działa w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania 

Biblioteką SOWA/SQL. Program zapewnia automatyzację procesu wypożyczania, szybką 

identyfikację książeki czytelników, sprawne wyszukiwanie informacji, prowadzenie katalogu, 
rejestracje wypożyczeń i zwrotów, tworzenie tematycznych zestawień bibliograficznych. Czytelnicy 

mogą zapoznać się z księgozbiorem biblioteki poprzez katalog on-line dostępny na stronie WWW 

Uczelni (zakładka Biblioteka.) Rezerwacji zbiorów dokonywać można zdalnie (po zalogowaniu), 

mailowo bądź telefonicznie. 

Księgozbiór: 

Zbiory biblioteki stanowi przede wszystkim literatura odpowiadająca obecnym i byłym kierunkom 

kształcenia na Uczelni i są to publikacje z zakresu: administracji i prawa, zarządzania, rachunkowości, 
informatyki, pedagogiki, nowych mediów i e-biznesu, mechaniki i budowy maszyn, pielęgniarstwa, 

filologii angielskiej, germańskiej, polskiej, rosyjskiej, stosunków międzynarodowych. Dużą część 

zbiorów stanowi literatura obcojęzyczna. Oprócz książek i czasopism biblioteka gromadzi również 

zbiory specjalne, które przede wszystkim wspomagają naukę języków obcych (płyty CD/DVD, 
pogramy do nauczania języków obcych). Wykaz zasobów bibliotecznych stanowi załącznik nr 2.6. 

Wszyscy wykładowcy i studenci w sposób ciągły mogą zgłaszać swoje propozycje zakupu książek 

poprzez dostępną na stronie Uczelni zakładkę: Zgłoś książkę do zakupu, zaś nowo nabyte zbiory 
prezentowane są na stronie Uczelni w zakładce Biblioteka: Nowości biblioteczne. 

Obecnie księgozbiór biblioteki liczy prawie 42 000 jednostek ewidencyjnych, z czego ok. 1100 

liczą zbiory związane z kierunkiem Informatyka, fizyka, matematyka (31.12.2019 r.). Posiadane 
zbiory są stale powiększane poprzez bieżące zakupy tytułów nowych, ukazujących się na rynku 

wydawniczym. Wykaz księgozbioru dla kierunku Informatyka przedstawiono w załączniku nr 2.6. 

Bazy wiedzy dostępne dla czytelników: 

1. Czytelnia on-line IBUK.pl oferująca dostęp do publikacji z zakresu informatyki. Pełny dostęp 
użytkownicy otrzymują po zalogowaniu przez stronę: https://libra.ibuk.pl/. 

2. ACADEMICA - system cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism 

naukowych Biblioteki Narodowej. Dzięki przystąpieniu do programu, od lutego 2016 r. 
użytkownicy biblioteki mają możliwość natychmiastowego dostępu do pełnotekstowych 

publikacji - monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz kompletnych numerów 

czasopism. Stale rozbudowywane zasoby Academiki obejmują współczesne piśmiennictwo 
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naukowe ze wszystkich dziedzin, w tym również i informatyki. Szczegółowe informacje 

dostępne są na stronie: https://academica.edu.pl/. 

3. Pakiet Baz EBSCO dostępny w ramach programu Biblioteki Wirtualnej Nauki realizowanego ze 

środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zasoby sieciowe udostępnione przez 
EBSCO pozwalają na dostęp do 15 baz i kilkunastu tysięcy artykułów, streszczeń, spisów treści 

czasopism i publikacji naukowych w języku angielskim (szczegółowe informacje w załączonym 

wykazie). 
Biblioteka zapewnia również dostęp do zasobów Open Access. Open Access (Otwarty Dostęp) -

wolny, nieograniczony, bezpłatny oraz powszechny dostęp do publikacji cyfrowych o charakterze 

naukowym i edukacyjnym. 

Zasoby Open Access dla kierunku Informatyka: 

Open Access (Otwarty Dostęp) - wolny, nieograniczony, bezpłatny oraz powszechny dostęp do 

publikacji cyfrowych o charakterze naukowym i edukacyjnym. Użytkownicy mogą przeszukiwać, 

czytać, kopiować, drukować pełne teksty publikacji bez ograniczeń, przy jednoczesnym zachowaniu 
praw autorskich. Wybrane źródła dostępne w ramach Open Access zalinkowane są na stronie WWW 

biblioteki (http://puz.wloclawek.pl/zasoby-biblioteczne/): 

 https://www.chip.pl/ - CHIP - portal technologiczny piszący o komputerach, podzespołach, 
smartfonach oraz programach. Umożliwia dostęp do wersji elektronicznej czasopisma „Chip”, 

 https://www.computerworld.pl/ - Computerworld - serwis dostarczający najświeższe 

informacje, opinie, prognozy i analizy z branży IT w Polsce i na świecie, 
 https://www.pcworld.pl/ - PC World - portal, który ułatwia podejmowanie właściwych decyzji 

zakupowych poprzez liczne testy najnowszego sprzętu i osprzętu, oprogramowania oraz usług 

internetowych, 

 https://www.pcformat.pl/ - PC Format - niezbędny, praktyczny, nowoczesny poradnik 
komputerowy. Kompleksowe i wiarygodne źródło informacji, testów i porad. Serwis umożliwia 

także dostęp do wybranych artykułów z czasopisma „PC Format”. 

Biblioteki cyfrowe zawiera załącznik 2.6 pkt. 2.2. z czasopism w bieżącej prenumeracie dostępny 
jest tytuł „Computerworld”. w zbiorach dostępne są również numery archiwalne tytułów: 

1. Chip” 

2. „Computer Arts Projects” 

3. „Networld” 
4. „PC World PDF” 

Usługi i działalność biblioteki 

 Osoby piszące prace zaliczeniowe/dyplomowe mogą skorzystać z usług Wypożyczalni 

Międzybibliotecznej umożliwiającej sprowadzenie zbiorów, których nie posiadają biblioteki 
włocławskie; 

 Czytelnicy mają zapewniony bezpłatny dostęp do zgromadzonych zasobów bibliotecznych, 

informacyjnych, edukacyjnych, sieci Internet, stanowisk komputerowych z pakietem Office; 

 Pracownicy biblioteki prowadzą indywidualne i grupowe szkolenia biblioteczne, udzielają 

wszechstronnych informacji odnośnie działalności biblioteki oraz posiadanych zasobów 
edukacyjnych; 

 Tworzone są tematyczne zestawienie bibliograficzne ułatwiające czytelnikom wyszukiwanie 

literatury z poszczególnych kierunków studiów - dostępne na stronie WWW Uczelni 

w zakładce: Biblioteka; 

 Biblioteka prowadzi współpracę międzybiblioteczną z bibliotekami włocławskimi oraz 

krajowymi bibliotekami naukowymi na drodze: 

 wypożyczeń międzybibliotecznych; 

 wymiany wydawnictw Uczelnianych; 

 udziału w projekcie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (KPBC) na platformie 

której zamieszcza wybrane publikacje Wydawnictwa Uczelnianego. KPBC zawiera 
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zasoby nie tylko dydaktyczne, naukowe i literackie związane z regionem, ale także 

niezbędne w procesie nauczania Uczelni wyższych oraz szkół w województwie; 

 udziału w konferencjach, szkoleniach, spotkaniach bibliotecznych. 

 Biblioteka bierze czynny udział w życiu Uczelni oraz imprezach promujących naukę, książki 

i czytelnictwo (udział w Festiwalach Nauki Kultury i Przedsiębiorczości, Tygodniu Bibliotek, 

Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek); 

 Biblioteka prowadzi sprzedaż publikacji Wydawnictwa PUZ we Włocławku. 

Godziny otwarcia 

W roku akademickim, w okresie trwania zajęć dydaktycznym biblioteka otwarta jest dla 

czytelników przez 6 dni w tygodniu: Pn.-8.00-15.30, Wt.-Pt. 8.00-18.00, Sb. 8.00-15.00. 

W roku 2019 od stycznia do grudnia bibliotekę odwiedziło 6785 czytelników, w tym okresie 

odnotowano 12777 wypożyczeń książek oraz 2735 czasopism, przy czym udzielono również 1526 

różnego rodzaju informacji. 

Na dzień 31.12.2019 r. w bibliotece zapisanych było 1067 czytelników, w tym 88 studentów 

z informatyki, który wypożyczyli w roku 201985 książek - są to wypożyczenia do domu ujęte 

w systemie informatycznym SOWA/SQL. Należy zaznaczyć, że część czytelników korzysta ze 

zbiorów w czytelni na miejscu. Nie są oni ujęci przez system informatyczny, a korzystają ze zbiorów, 
baz danych i stanowisk komputerowych na zasadzie wpisu do zeszytu odwiedzin. 

W roku 2019 dla kierunku Informatyka zakupiono w czytelni on-line Ibuk.pl (po 5 dostępów 

jednoczesnych dla każdego tytułu) ponad 100 tytułów, w tym 78 pozycji drukowanych oraz w postaci 
e-booków 26 tytułów. Wykaz zakupionych pozycji zamieszczono w załącznik nr 2.6, pkt. 2.3. 

 w celu zapewnienia studentom wysokiej jakości kształcenia i dostępu do zasobów edukacyjnych, 

bibliotecznych zostały podpisane porozumienia i umowy o współpracy (załącznik nr 2.6 pkt. 2.4). 

Wykaz dokumentów poświadczających prawo do korzystania ze specjalistycznych baz danych, 

materiałów elektronicznych zamieszczono w załączniku 2.6, pkt. 2.5. 

Baza dydaktyczna i materialna Uczelni w tym: wyposażenie, dostęp do stanowisk komputerowych, 

sieci Internet, elektronicznych zasobów informacyjnych oraz tradycyjnych zasobów bibliotecznych, 
dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, zaspokajają potrzeby studentów wynikające ze 

specyfiki prowadzonego kierunku studiów. Szczegółowe informacje o Bibliotece zamieszczane są na 

stronach: http://puz.wloclawek.pl/o-bibliotece/ http://puz.wloclawek.pl/zasoby-biblioteczne/ 

7. Sposoby, częstość oraz zakres monitorowania i ocena doskonalenia bazy dydaktycznej 

i naukowej oraz systemu biblioteczno - informacyjnego, a także sposoby oceny udziału w ocenie 

różnych grup interesariuszy - w tym studentów 

Baza dydaktyczna Uczelni jest stale rozwijana, tak aby zapewnić prawidłowe prowadzenie procesu 
dydaktycznego na wszystkich kierunkach kształcenia. w ramach prowadzonych kierunków 

inżynierskich, Uczelnia z początkiem 2020r. doposażyła i wyposaża budynek CNTiNT 

w infrastrukturę IT i sprzęt komputerowy, tworząc kolejnych pięć pracowni specjalistycznych na 
potrzeby kształcenia studentów w budynku przy ul. Energetyków 30 (załącznik nr 2.6). 

Kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia laboratoryjne w poszczególnych pracowniach 

specjalistycznych, zgłasza na bieżąco potrzeby modernizacji bądź uzupełnienia sprzętu, które Uczelnia 
realizuje. w proces ten zaangażowani są członkowie Rady Ekspertów, często również przedstawiciele 

przedsiębiorstw, w których realizowane są praktyki zawodowe, jak również sami studenci, którzy 

w dużej części są czynnymi zawodowo pracownikami w instytucjach i firmach. 

Realizując cele związane z rozwojem kierunków technicznych Uczelnia w dniu 29.12.2017 r. 
podpisała z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę o dofinansowanie Projektu 

„Inwestycja w infrastrukturę wyższej szkoły zawodowej i działania z zakresu e-edukacji w celu 

stworzenia Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej we Włocławku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

http://puz.wloclawek.pl/o-bibliotece/
http://puz.wloclawek.pl/zasoby-biblioteczne/
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Zawarcie umowy gwarantuje Uczelni dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w wysokości  

19 549 600,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 28 000 000,00 zł. Przedstawiona przez 

Uczelnię koncepcja utworzenia Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii (CNTiNT) 
została wysoko oceniona nie tylko przez Zarząd Województwa - otrzymała także pozytywne opinie 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju. 

W CNTiNT będą się kształcić przede wszystkim studenci kierunków: Mechanika i budowa 
maszyn, Informatyka, Inżynieria zarządzania, Nowe media i e-biznes. Uczelnia dba również 

o zapewnienie funkcjonowanie i rozwój systemu biblioteczno-informacyjnego. w tym celu 

dokonywane są na bieżąco zakupy niezbędnych podręczników, czasopism technicznych z informatyki. 
w roku 2019 dla realizacji programu studiów na akredytowanym kierunku, tak jak wspomniano 

wcześniej, zakupiono ponad 100 woluminów w tym 78 pozycji drukowanych oraz w postaci - 

book’ów 26 tytułów. 

Potrzeby w zakresie uzupełniania zasobów bibliotecznych oraz umożliwiania dostępu do 
elektronicznych baz danych, zgłaszane są zarówno przez kadrę naukowo - dydaktyczną jak również 

przez studentów. 

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno - gospodarczym w procesie 

konstruowania, realizacji i doskonalenia programu studiów oraz jej wpływ na 

rozwój kierunku 

1. Zakres i formy współpracy uczelni z instytucjami otoczenia społeczno - gospodarczego, w tym 

z pracodawcami, oraz zakres i formy jej wpływu na koncepcję kształcenia, - efekty uczenia się 

oraz - program studiów i jego realizację (w tym realizację praktyk zawodowych) 

Od 2016 r. w obrębie Uczelni funkcjonują Rady Ekspertów, które w sposób sformalizowany 
realizują ideę kształcenia praktycznego na Uczelni przy udziale otoczenia gospodarczego. Zakład 

Informatyki powołał Radę Ekspertów w myśl Zarządzenia Nr 64/16 Rektora w sprawie Regulaminu 

Rad Ekspertów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku z dnia 27 września 2016 r. 
(załącznik nr 24). Zakładowe Rady Ekspertów są społecznymi kolegialnymi organami doradczymi, 

których celem jest wymiana doświadczeń zawodowych w obszarach wspólnych dla pracowników 

naukowych, dydaktycznych oraz pracodawców oraz tworzenie warunków do głębszego powiązania 

środowiska naukowego i dydaktycznego z pracodawcami. 

 Główne obszary współpracy, mające przede wszystkim wpływ na jakość kształcenia studentów 

wymienione są w załączniku nr 24. 

Każdego roku, w styczniu, odbywają się coroczne spotkania Rady Ekspertów przy Zakładzie 
Informatyki, podczas których dyskutowane są programy studiów, konsultowanie co do wprowadzania 

nowych narzędzi informatycznych do procesu edukacyjnego, możliwość wspólnego realizowania 

projektów, itp. Protokół z ostatniego posiedzenia Rady Ekspertów przy Zakładzie Informatyki z dnia 

30 stycznia 2020 r. stanowi załącznik nr 25. w ramach corocznych spotkań odbywa się również 
ogólna analiza treści kształcenia na kierunku Informatyka. Dokonywana jest okresowa modyfikacja 

programów studiów. Przedstawiciele pracodawców, podobnie jak interesariusze wewnętrzni (studenci 

i pracownicy) proszeni są o zgłoszenie swoich uwag i postulatów do programu studiów. Uwagi te są 
następnie dyskutowane na wspólnych spotkaniach i później implementowane do programu studiów. 

W skład Rady Ekspertów przy Zakładzie Informatyki wchodzą przedstawiciele lokalnych 

przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie IT oraz nauczyciele akademiccy ze stopniem 
doktora. Zakłady i instytucje, z których pochodzą członkowie są zlokalizowane we Włocławku oraz 

w jego okolicach. Zewnętrzni członkowie Rady Ekspertów przy ZI reprezentują takie firmy: 

 Renex Predrag Topic; 

 WIKA Polska Sp. z o.o.; 
 Consilium JBK; 
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 TEWEMO Sp. z o.o.; 

 APET; 

 Vigran Sp. Jawna; 

 VMEDIA Marcin Nowak; 
 INNOVACOM Sp. z o.o. 

Firmy te mogą być przyszłymi pracodawcami dla absolwentów kierunku. w wielu z tych firmach 

realizowane są także praktyki zawodowe, które często są lub mogą być źródłem tematów prac 
dyplomowych. 

Rada Ekspertów zaopiniowała koncepcję architektury systemu informatycznego dla Centrum Nauk 

Technicznych i Nowoczesnych Technologii (CNTiNT). CNTiNT stanowi wynik inicjatywy, która ma 
na celu stworzenie największego w województwie ośrodka rozwoju nauk technicznych i kształcenia 

kadr technicznych dla regionu. w Centrum realizowane będą kierunki studiów o profilu praktycznym, 

oprócz Informatyki, Mechanika i budowa maszyn, Inżynieria zarządzania, Nowe media i e-biznes. 

w nowocześnie wyposażonej infrastrukturze kształcić się będą studenci, przyszli inżynierowie, graficy 
komputerowi, administratorzy sieci komputerowych, projektanci sieci i systemów komputerowych, 

systemów informatycznych opartych na bazach danych, programiści. Centrum Nauk Technicznych 

i Nowoczesnych Technologii to kolejny, choć nie ostatni, etap konsekwentnie i skutecznie 
realizowanej strategii rozwoju Uczelni. 

Zakład Informatyki rozwija zakres i formy współpracy uczelni z instytucjami z otoczenia 

społeczno-gospodarczego, w tym z pracodawcami, oraz stara się zwiększyć jej wpływ na koncepcję 
kształcenia, efekty uczenia się, program studiów i jego realizację. w tym głównie na zajęcia 

praktyczne i realizację praktyk zawodowych. Dowodem są coroczne zmiany w składzie zespołu Rady 

Ekspertów oraz zatrudnianie na II etat specjalistów z sąsiednich ośrodków akademickich. 

Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, a w nim Zakład Informatyki jest organizatorem 
cyklicznego konkursu informatycznego INFORMIADA, w czasie którego spotykają się pasjonaci 

informatyki z Włocławka i okolic - uczniowie szkół średnich. Ostatnia INFORMIADA odbyła się 11 

kwietnia 2019 r.. Każdy konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i finałowego. Na 
poszczególnych etapach konkursu uczestnicy rozwiązują test na platformie informiada.psww.pl. Etap 

szkolny opiera się na zagadnieniach z podstawy programowej szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu 

informatyka. Etap finałowy odbywa się zawsze w budynku dydaktycznym PUZ we Włocławku, przy 

ulicy Mechaników 3 i opiera się na zagadnieniach związanych z podstawami programowania, 
podstawami baz danych i podstaw sieci komputerowych na poziomie akademickim. w celu zachęcenia 

do uczestniczenia w konkursie Uczelnia funduje nagrody, pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. 

2. Sposoby, częstość i zakres monitorowania, oceny i doskonalenia form współpracy i wpływu jej 

rezultatów na program studiów oraz doskonalenie jego realizacji 

Projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie i okresowy przegląd programu studiów odbywa się 

zgodnie z wytycznymi do tworzenia programów studiów. Wytyczne do tworzenia programu studiów 
zawierają pełne informacje dotyczące przebiegu procesu tworzenia programu studiów w Uczelni, 

niezbędnej dokumentacji i osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań. 

Programy studiów konsultowane są z Instytutowymi/Zakładowymi Radami Ekspertów, w skład 

których wchodzą: dyrektor instytutu, kierownicy zakładów w ramach instytutu, pracownicy 
dydaktyczni oraz przedstawiciele zaproszonych do współpracy zakładów pracy. Rady Ekspertów są 

społecznymi kolegialnymi organami doradczymi, których celem jest m.in. wymiana poglądów 

dotyczących jakości kształcenia na kierunku studiów, tworzenie warunków do głębszego powiązania 
środowiska naukowego i dydaktycznego z pracodawcami, wymiana doświadczeń zawodowych 

w obszarach wspólnych dla pracowników naukowych i dydaktycznych oraz pracodawców. 

Kompetencje Rady Ekspertów zostały opisane we wcześniejszych punktach raportu. 

Ponadto, w ramach funkcjonującego w Uczelni Systemu gromadzenia informacji o losach 

zawodowych absolwentów, koordynator badań losów zawodowych absolwentów, pozyskuje dane do 

analizy sytuacji na rynku pracy, a także oceny przydatności zdobytych w trakcie studiów kompetencji 

do podejmowanej pracy zawodowej. Pozyskane w ten sposób wyniki stanowią materiał do 
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wykorzystania w procesie udoskonalania programów studiów i innych form kształcenia oraz 

dostosowania strategii edukacyjnej w PUZ we Włocławku do zmieniających się wymogów rynku 

pracy. 

Zgodnie z harmonogramem prac nad programem studiów, stanowiącym załącznik do Wytycznych 
do tworzenia programu studiów, praca nad przygotowaniem programu studiów dla kolejnego cyklu 

kształcenia rozpoczyna się już z początkiem roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, 

w którym program będzie obowiązywał. Jeśli wprowadzane są zmiany dotyczące efektów uczenia się, 
to kierownik zakładu wraz z pracownikami opracowuje projekt, który przedstawiany jest na 

posiedzeniu Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, a po zatwierdzeniu - przekazywany na 

posiedzenie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia do zaopiniowania i następnie przekazywany jest 
pod obrady Senatu Uczelni. Na podstawie zatwierdzonych przez Senat efektów uczenia się, 

przygotowywany jest projekt programu studiów. Jak wspomniano wyżej, oceny programu dokonuje 

Instytutowa ewentualnie Zakładowa Rada Ekspertów, a następnie program za pośrednictwem 

kierownika zakładu, przedstawiany jest Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, który po 
zatwierdzeniu kierowany jest do Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia (Uchwała 89/2019 z dnia 

17 grudnia 2019 – załącznik nr 26). Przed posiedzeniem URdsJK, Dział Nauczania analizuje program 

pod kątem zgodności z obowiązującymi w Uczelni przepisami. w razie stwierdzenia błędów program 
jest kierowany do poprawy do kierownika zakładu, jeśli błędów nie ma, kierowany jest na posiedzenie 

URdsJK. Uczelniana Rada opiniuje i kieruje program na posiedzenie Senatu. Po zatwierdzeniu 

programu studiów przez Senat, materiały dot. programu studiów na następny rok akademicki są 
zamieszczane na stronie internetowej Uczelni m.in. dla celów rekrutacji. Dokumenty podlegające 

zatwierdzeniu przez Senat Uczelni to: efekty uczenia się dla kierunku, plany studiów, charakterystyka 

kierunku, matryca pokrycia efektów uczenia się. 

Należy podkreślić, że na każdym etapie przygotowywania programu studiów dla kierunku 
uczestniczą studenci, którzy są członkami zarówno Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia, jak 

i Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia. Tematyka i zakres prac w ramach poszczególnych 

gremiów są ściśle powiązane z procesem dydaktycznym i jego organizacją. Studenci będący 
członkami poszczególnych komisji, mają możliwość zgłoszenia własnych propozycji dotyczących 

tych zagadnień. w szczególności dotyczy to efektów uczenia się i ich przydatności na rynku pracy 

w odniesieniu do poszczególnych kierunków. Mają również głos w sprawie omówienia potrzeb 

związanych ze zmianami w programach studiów m.in. dodania lub usunięcia poszczególnych 
przedmiotów, wymiaru godzinowego zajęć, sposobu realizacji zajęć, stosowanych metod kształcenia, 

metod oceniania efektów uczenia się itd.  

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia 

procesu kształcenia na kierunku 

1. Rola umiędzynarodowienia procesu kształcenia w koncepcji kształcenia i planach rozwoju 

kierunku (przy uwzględnieniu każdego z ocenianych poziomów studiów 

Umiędzynarodowienie procesu kształcenia wpisuje się w strategię PUZ we Włocławku. Realizując 
strategię umiędzynarodowienia procesu kształcenia Uczelnia kilkukrotnie występowała do KE 

w Brukseli o przyznanie karty programu Erasmus. Uczelnia otrzymała pierwszą kartę programu 

Erasmus w grudniu 2005 r. i od tego czasu aktywnie bierze udział w programie, zwiększając z roku na 
rok liczbę mobilności studentów i pracowników. Programem objęte są wszystkie kierunki studiów 

i formy kształcenia, a Uczelnia realizuje mobilności w obu kierunkach, tzn. wyjazdy studentów na 

studia i praktyki, wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz 

wyjazdy pracowników w celu szkolenia, jak i przyjazdy studentów na studia, przyjazdy nauczycieli 
akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz przyjazdy pracowników na szkolenia. 

PUZ we Włocławku współpracuje w ramach programu Erasmus z ponad 60 zagranicznymi 

partnerami, w ramach kierunku Informatyka Uczelnia współpracuje z 19 uczelniami europejskimi 
(załącznik nr 27). w celu zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia Uczelnia oferuje studentom 

nie tylko wyjazdy na studia, ale również na praktyki w celu zdobycia doświadczeń zawodowych. 
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Możliwość wyjazdu na praktykę dotyczy zarówno studentów Uczelni, jak i absolwentów, dla których 

długość pobytu na zagranicznej praktyce wynosi nawet 12 miesięcy. Przy standardowym pobycie 

studenta - 3 miesiące. 

Uczelnia prowadzi lektoraty z języka obcego oraz dodatkowe kursy językowe oferowane przez 
Centrum Doskonalenia Zawodowego i Studiów Podyplomowych. 

Jednym ze sposobów weryfikacji tych umiejętności jest test kompetencji językowych 

przeprowadzany przez pracowników zakładu filologii angielskiej dla studentów ubiegających się 
o wyjazd w ramach programu Erasmus. Ponadto KE przygotowała dla wyjeżdżających studentów 

narzędzie on-line w celu weryfikacji umiejętności językowych OLS - on-line linguistic support. Każdy 

wyjeżdżający w ramach programu student rozwiązuje test kompetencji językowych przed wyjazdem 
i po przyjeździe. Jest to warunek wyjazdu studenta na studia i praktykę. Studenci, których wynik 

pierwszego testu kompetencji językowych jest na poziomie B1 (zgodnie z tabelą klasyfikacji Rady 

Europy) lub niższym obowiązani są do uczestnictwa w kursie językowym on-line, który trwa przez 

cały pobyt studenta za granicą. Studentom, których wynik jest na poziomie B2 lub wyższym też 
oferowane jest uczestnictwo w kursie, ale na zasadzie dobrowolności. 

Kadra naukowo-dydaktyczna, jak i administracyjna bierze udział w międzynarodowych 

konferencjach, seminariach, warsztatach i kursach. Następnie dzieli się zdobytą wiedzą 
i doświadczeniem ze współpracownikami poprzez organizowanie spotkań, publikację artykułów 

naukowych oraz prac dydaktycznych (skryptów, sylabusów). Wymiana pracowników w zakresie 

wyjazdów szkoleniowych i dydaktycznych wpływa na doskonalenie oferty Uczelni oraz wdrażanie 
doświadczeń i innowacyjnych rozwiązań zdobytych za granicą. Szkolenie i praca dydaktyczna 

przyczynia się do rozpoznawalności i uznawalności międzynarodowych osiągnięć naukowych 

i dydaktycznych w procesie ewaluacji zawodowej pracowników. Współpraca międzynarodowa 

i umiędzynarodowienie procesu dydaktycznego jest jednym z istotnych elementów polityki Uczelni. 
Współpraca ta dotyczy także kierunku Informatyka prowadzonego w Instytucie Nauk Społecznych 

i Technicznych. 

2. Aspekty programu studiów i jego realizacji, które służą umiędzynarodowieniu, ze szczególnym 

uwzględnieniem kształcenia w językach obcych 

Na kierunku Informatyka opracowano specjalne moduły zajęć do prowadzenia w języku 

angielskim. Są one oferowane przyjeżdżającym studentom z programu Erasmus, ale zapisywać na nie 

mogą się również studenci naszej Uczelni. Uczestnictwo w tych modułach studentów Uczelni jest 
jednym ze sposobów przygotowania językowego do wyjazdu w ramach programu Erasmus. 

Moduł ten stanowi Załącznik do Uchwały Nr 3/14 Senatu PWSZ we Włocławku z dnia 28 stycznia 

2014r (załącznik nr 34). w module tym przedmioty podzielono na: kierunkowe oraz do wyboru. 

Do przedmiotów kierunkowych zaliczono: 

 Computer simulation technology; 

 Architekture operating systems; 
 Komputer graphics; 

 Artificjal intelligence; 

 Databases. 

Przedmioty do wyboru: 

 Algorithms and computational complexity; 

 Basics of programming ; 

 Operating systems. 

W sumie zaplanowano 225 godzin dydaktycznych i przyporządkowano 48 punktów ECTS, w tym 

na przedmioty kierunkowe 145g./30 ECTS. i obieralne 80g./18 ECTS. Moduł ten może być 

realizowany zarówno w semestrze letnim jak i zimowym. 

3. Stopień przygotowania studentów do uczenia się w językach obcych i sposobów weryfikacji 

osiągania przez studentów wymaganych kompetencji językowych oraz ich oceny 
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Nauczanie w językach obcych jest jednym z ważnych elementów przygotowania studentów do 

osiągania biegłości językowej na poziomie B2 (z języka angielskiego) według Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego. Lektorat z języka angielskiego odbywa się zgodnie z ujednoliconym 

sylabusem, według którego student po zakończeniu cyklu kształcenia osiąga poziom B2 lub nawet 
B2+. Lektorat z języka angielskiego prowadzony jest przez 4 semestry, począwszy od II, a kończąc na 

V semestrze egzaminem. Dodatkowo, na VI semestrze realizowane są zajęcia z języka angielskiego 

specjalistycznego (techniczny) w wymiarze 30 godzin. w sumie zaplanowano 150 godzin i 8 punktów 
ECTS. 

Kształcenie językowe na kierunku Informatyka z założenia przygotowuje studentów do 

wykorzystywania języka angielskiego w życiu codziennym oraz wykorzystywania zawodowego 
języka angielskiego w przyszłej pracy zawodowej. Weryfikacja osiągniętych kompetencji językowych 

odbywa się podczas bieżących zajęć oraz poprzez egzamin końcowy z języka obcego. 

4. Skala i zasięg mobilności i wymiana międzynarodowa studentów i kadry 

Uczestniczenie studentów w mobilnościach wiąże się z podwyższaniem poziomu wykształcenia 
studentów, poszerzenia ich horyzontów myślowych oraz rozwojem kompetencji społecznych. 

Uczelnia przywiązuje dużą wagę do mobilności międzynarodowej, jednak brakuje woli ze strony 

studentów. z obserwacji wynika, że studenci mają możliwość podróżowania w czasie wakacji nie 
tylko w celach turystycznych, ale i zarobkowych. Prowadząc rozmowy ze studentami w kwestii 

wymiany, potwierdzają, że wolą poznawać kraje, obyczaje, utrwalać znajomość języka wyjeżdżając 

zarobkowo, aniżeli w ramach wymiany. Przekonać studentów do zmiany nastawienia jest bardzo 
trudno, ponieważ pochodzą z okolicznych miejscowości, w których migracja zarobkowa stanowi 

podstawowe źródło dochodu. 

W roku 2016 wyjechało 3 studentów, w 2017 roku - 3 studentów, w 2018 - 0 studentów z kierunku 

Informatyka, natomiast do końca marca 2019 nikt z kierunku Informatyka nie uczestniczył 
w wymianie. 

Kadra dydaktyczno-naukowa, jak i obsługa administracyjna Uczelni korzysta z mobilności 

zagranicznych w ramach programu Erasmus+ poprzez wyjazdy szkoleniowe, jak i dydaktyczne. 
Liczba mobilnej kadry wciąż rośnie. w roku 2016 wyjechało 29 pracowników Uczelni, w roku 2017 

w ramach programu wyjechało 46 osób i kolejne 57 w 2018 roku (w tym jeden z kierunku 

Informatyka), a w 2019 - 73 osoby (w tym 3 z Informatyki). Udział kadry i obsługi administracyjnej 

w wymianie przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy administracyjnej, zarówno na szczeblu 
administracji wydziałowej, jak i centralnej podczas, gdy kadra dydaktyczno-naukowa dzięki 

mobilności w ramach programu Erasmus+ poznaje ofertę naukową w uczelniach partnerskich, dzieli 

się wiedzą i doświadczeniem z wykładowcami zagranicznymi, co przekłada się na zwiększenie 
różnorodności metod nauczania i wprowadzanie innowacji. 

W ramach wymiany Erasmus+ w semestrze letnim roku 2019/2020 czterech nauczycieli 

akademickich wyjedzie, prowadząc zajęcia ze studentami na różnych uniwersytetach europejskich: 

Nazwa uniwersytetu Ilość osób 

Alexander College, Cyprus 
1 

Business Academy, Czech Republic 
2 

University of Huelva, Spain 
1 

5. Udział wykładowców z zagranicy w prowadzeniu zajęć na ocenianym kierunku 

Mobilność w ramach programu Erasmus+ to kadra przyjeżdżająca z zagranicy. Uczelnia przykłada 

dużą wagę do aktualizowania oferty kształcenia prowadzonej w języku angielskim. w maju 2020 r. 

w ramach programu Erasmus+ Zakład Informatyki odwiedzi Pan dr Ayhan Akbas z Cankiri Karatekin 

University - Turkey, z cyklem wykładu pt. „Mobile Computing and Wireless Sensor Networks”. 
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Studenci będą mogli zapoznać się z techniką prowadzenia zajęć, jak i technologiami związanymi 

z sieciami bezprzewodowymi. Oprócz Pana doktora Ayhan Akbas w semestrze letnim roku 

akademickiego 2019/2020 gościć będziemy na kierunku Informatyka również 3 pracowników z Mehmet 

Akif Ersoy University. w roku akademickim 2018/2019 zajęcia dydaktyczne dla studentów poprowadziła 
również w ramach Erasmus+ Rukiye Karakis z Cumhuriyet University. 

6. Sposób, częstość i zakres monitorowania i oceny umiędzynarodowienia procesu kształcenia 

oraz doskonalenia warunków sprzyjających podnoszeniu jego stopnia, jak również wpływu 

rezultatów umiędzynarodowienia program studiów i jego realizację 

Monitorowaniem umiędzynarodowienia w Uczelni zajmuje się Koordynator Programu Erasmus. 

Sposoby częstość i zakres monitorowania przedstawiono w poniższych tabelach: 

Wymiany ogółem w latach 2006 - 2019: 

Wyjazdy + 

Przyjazdy 

Studenci - 

studia + 

praktyki 

Nauczyciele - 

zajęcia 

dydaktyczne 

Pracownicy - 

szkolenia 

Razem 

2006/2007 5 4 brak 

możliwości 

9 

2007/2008 11 10 2 23 

2008/2009 14 10 3 27 

2009/2010 36 21 5 62 

2010/2011 22 12 4 38 

2011/2012 37 22 7 66 

2012/2013 56 19 8 83 

2013/2014 67 18 15 100 

2014/2015 59 15 20 94 

2015/2016 74 9 27 110 

2016/2017 59 15 41 115 

2017/2018 69 22 46 137 

2018/2019 85 28 60 173 

Razem: 594 205 238 1037 

Wyjazdy ogółem w latach 2006 - 2019: 

Wyjazdy Studenci - 

Studia + 
praktyki 

Nauczyciele - 

zajęcia 
dydaktyczne 

Pracownicy - 

szkolenia 

Razem 

2006/2007 3 2 brak 5 



63 

możliwości 

2007/2008 5 6 2 13 

2008/2009 7 9 3 19 

2009/2010 20 15 3 38 

2010/2011 8 6 3 17 

2011/2012 12 17 5 34 

2012/2013 24 17 5 46 

2013/2014 23 14 9 46 

2014/2015 17 12 12 41 

2015/2016 17 8 21 46 

2016/2017 14 15 31 60 

2017/2018 9 20 37 66 

2018/2019 10 21 52 83 

Razem: 169 162 183 514 

Przyjazdy ogółem w latach 2006 - 2019: 

Przyjazdy Studenci - 

studia 

Nauczyciele - 

zajęcia 

dydaktyczne 

Pracownicy - 

szkolenia 

Razem 

2006/2007 2 2 brak 
możliwości 

4 

2007/2008 6 4 0 10 

2008/2009 7 1 0 8 

2009/2010 16 6 2 24 

2010/2011 14 6 1 21 

2011/2012 25 5 2 32 

2012/2013 32 2 3 37 

2013/2014 44 4 6 54 

2014/2015 42 3 8 53 

2015/2016 57 1 6 64 

2016/2017 45 0 10 55 
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2017/2018 60 2 9 71 

2018/2019 75 7 8 90 

Razem: 425 43 55 523 

Na kierunku Informatyka realizowano tylko wyjazdy studentów, a dane zawarte są w poniższej 

tabeli: 

Studenci – wyjazdy 12

/13 

13

/14 

14

/15 

15

/16 

16

/17 

17

/18 

18

/19 

Suma 

Filologia polska 0 0 0 0 0 0  2 

Filologia rosyjska 0 0 0 0 0 0  3 

Filologia germańska 0 3 0 0 0 0  5 

Filologia angielska 1
8 

1
3 

9 9 6
+3p 

2
+1p 

 86 

Zarządzanie 4 3 0 0 0 2  24 

Inżynieria 

Zarządzania 

0 0 0 0 0 3  3 

Administracja 0 0 0 0 0 0  1 

Pedagogika 2 0 3 3 2

p 

1

p 

 11 

Stosunki 
międzynarodowe 

0 0 0 0 0 0  7 

Informatyka 0 4 0 3 3 0 0 10 

Mechanika i budowa 

maszyn 

0 0 5 2 0 0  7 

Suma 24 23 17 17 14 9  159 

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym 

lub zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form 

wsparcia 

1. Dostosowanie systemu wsparcia do potrzeb różnych grup studentów, w tym potrzeb studentów 

z niepełnosprawnością 

Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i wejściu na 

rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia obejmuje: 

1) Wsparcie studentów w procesie uczenia się. 
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2) Motywowanie studentów poprzez materialne i pozamaterialne instrumenty 

oddziaływania na studentów kierunku, mające na celu zachęcanie ich do osiągania bardzo 

dobrych wyników uczenia się, występowania o granty, uczestniczenia w międzynarodowych, 

ogólnopolskich i regionalnych konkursach, itp. 

3) Pomoc kadry akademickiej wspierającej proces nauczania i uczenia się, w tym kadry 

administracyjnej odpowiedzialnej za pomoc w rozwiązywaniu spraw studenckich. 

4) Samorządność i organizacje studentów, w tym wsparcie materialnie i pozamaterialnie 
samorządu i organizacji studentów, kreowanie warunków stymulujących i motywujących 

studentów do działalności w samorządzie, a także do zapewnienia wpływu samorządu na 

program studiów, warunki studiowania oraz wsparcie udzielane studentom w procesie 
nauczania i uczenia się. 

Za wsparcie studentów w procesie uczenia się odpowiadają, stosownie do swoich kompetencji 

wszyscy pracownicy Uczelni. Za wsparcie działań samorządu studenckiego i organizacji studenckich 

odpowiada prorektor właściwy ds. studentów. 

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku jest uczelnią, która czyni wszelkie starania, aby 

zapewnić studentom niepełnosprawnym jak najlepsze warunki kształcenia. Studenci ze specjalnymi 

potrzebami mogą liczyć na pomoc zawsze, gdy mają trudności wynikające z określonego rodzaju 
dysfunkcji. Celem Uczelni jest wyrównywanie szans edukacyjnych studentów niepełnosprawnych, 

diagnozowanie, na podstawie przeprowadzanych ankiet potrzeb i problemów związanych z procesem 

kształcenia oraz szukanie najlepszych sposobów umożliwiających ich zaspakajanie i rozwiązywanie. 

Uczelnia w celu ułatwienia realizacji procesu dydaktycznego umożliwia niepełnosprawnym 

studentom: 

1) zmianę formy egzaminów, zaliczeń, kolokwiów oraz czasu ich trwania dostosowaną do 

możliwości studenta; 
2) zorganizowanie dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów dydaktycznych; 

3) pomoc w zajęciach asystenta pomagającego studentowi ze stopniem niepełnosprawności 

podczas zajęć i w procesie uczenia się; 
4) uzyskanie indywidualnej organizacji studiów; 

5) bezpłatne wypożyczenie sprzętu wspomagającego studiowanie np. dyktafonu, lupy 

powiększającej tekst, klawiatury dla osób słabowidzących; 

6) bezpłatne kserowanie i drukowanie materiałów dydaktycznych w ramach istniejących stanowisk 
multimedialnych. 

Ponadto Uczelnia zapewnia studentom wsparcie psychologiczne, prawne oraz konsultacje 

z doradcą zawodowym. 

Uczelnia wdrożyła także regulamin przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami dotacji na 

zadania związane z zapewnieniem studentom Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na 
studia, kształceniu na studiach oraz prowadzeniu działalności naukowej (aktualnie obowiązujący 

regulamin został wprowadzony Zarządzeniem nr 56/19 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej we Włocławku z dnia 18 czerwca 2019 r. - załącznik nr 28. 

Należy podkreślić, że wsparcie udzielane jest nie tylko studentom, którzy posiadają orzeczenie 
o niepełnosprawności, ale także studentom, którzy są przewlekle chorzy lub w wyniku nagłej choroby, 

czy wypadku są czasowo niezdolni do pełnego uczestnictwa w zajęciach. 

Na potrzeby studentów niepełnosprawnych, w strukturze Uczelni funkcjonuje Pełnomocnik ds. 
studentów niepełnosprawnych. 

Informacje na temat uprawnień i udogodnień na jakie mogą liczyć studenci niepełnosprawni oraz 

szczegółowych zasad i trybu przyzwania wsparcia i pomocy znajdują się na stronie internetowej 
Uczelni. 

Od 2016 roku w Uczelni funkcjonuje Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych, którego głównym 

celem jest pomoc studentom z niepełnosprawnością w przełamywaniu barier oraz rozwiązywaniu 
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problemów. Poprzez swoją działalność organizacja przyczynia się do polepszenia sytuacji osób 

niepełnosprawnych oraz do ich aktywizacji, by mogli w pełni uczestniczyć w życiu społeczności 

akademickiej. Członkowie zrzeszenia poszerzają swoją wiedzę i zdobywają niezbędne doświadczenie 

cyklicznie uczestnicząc w konferencjach w całej Polsce, poświęconych zagadnieniu 
niepełnosprawności. Dzięki uczestnictwu w tych konferencjach nawiązują kontakt ze studentami 

z innych uczelni oraz organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Zrzeszenie 

wykazuje się dużą aktywnością, członkowie z ogromnym zaangażowaniem organizują warsztaty, 
akcje charytatywne oraz szereg spotkań i wydarzeń o charakterze integracyjnym. 

2. Zakresy i formy wspierania studentów w procesie uczenia się 

Uczelnia stworzyła szereg form wspierania studentów w procesie uczenia się. Działania są 
wielokierunkowe, skierowane do wszystkich studentów, w tym również studentów niepełnosprawnych 

i dotyczą warunków studiowania, udogodnień architektonicznych, dostępu do zasobów 

informacyjnych i bibliotecznych, dostępu do wymaganego w toku studiów sprzętu gwarantującego 

osiąganie efektów uczenia się, systemu pomocy materialnej, indywidualizacji procesu kształcenia, 
umożliwiania uczestniczenia w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus+, 

dostępności nauczycieli akademickich oraz obsługi administracyjnej Uczelni itd. Studenci są 

zachęcani przez nauczycieli akademickich, w tym do uczestniczenia w życiu Uczelni i wspierani 
w tych działaniach poprzez umożliwienie zakładania kół naukowych, angażowanie się w życie 

społeczne i wydarzenia kulturalne i oświatowe miasta, organizowanie i uczestniczenie 

w konferencjach naukowych, publikowanie wyników swoich badań i pracy w monografiach, 
zeszytach naukowych wydawanych m.in. przez Wydawnictwo PUZ we Włocławku. 

Od kilku lat, Uczelnia umożliwia studiowanie osobom pracującym zawodowo, umożliwia 

studentom indywidualizację procesu kształcenia, odpowiednie układanie planów zajęć dostosowanych 

optymalnie do czasu studentów pracujących, umożliwia kontakt z nauczycielami i obsługą 
administracyjną Uczelni innymi niż tradycyjnymi kanałami informacji (elektroniczna poczta 

Uczelniana, komunikaty zamieszczane na stronie internetowej, powiadamianie SMS przez system 

informatyczny, platforma e-learningowa itd.). Poza zajęciami przewidzianymi w programie studiów, 
nauczyciele akademiccy zapewniają studentom pomoc i wsparcie poprzez dostępność podczas 

wyznaczonych dyżurów, również w ramach poszczególnych laboratoriów. Ponadto, każdy rocznik 

studiów ma wyznaczonego opiekuna roku spośród kadry akademickiej kierunku Informatyka, który 

wspiera studentów we wszystkich sprawach dotyczących procesu kształcenia. 

3. Formy wsparcia 

Podstawową formą wsparcia studentów jest System pomocy materialnej, który został 

zorganizowany w Uczelni i opisany w Regulaminie świadczeń dla studentów PUZ we Włocławku. 
Regulamin ten został wprowadzony Zarządzeniem Nr 75/19 z dnia 9 września 2019 r. przez Rektora 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu 

Studenckiego (załącznik nr 29). Zarządzeniem nr 111/19 z dnia 5 listopada 2019 r. (załącznik nr 30) 
Rektor powołał na rok akademicki 2019/2020 Komisję Stypendialną i Odwoławczą Komisję 

Stypendialną oraz przekazał, na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, uprawnienia 

tym komisjom w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej. 

1) Krajowej i międzynarodowej mobilności studentów; 

W Uczelni co roku tworzy się Fundusz Stypendialny. Wysokość i ilość przyznanych świadczeń jest 

uzależniona od stanu środków funduszu. Świadczenia przyznawane są przez komisję stypendialną. Od 

decyzji komisji stypendialnej przysługuje studentowi odwołanie do odwoławczej komisji 
stypendialnej. Nadzór nad działalnością komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej 

sprawuje Rektor, który w ramach nadzoru może uchylić decyzje komisji, jeśli są one niezgodne 

z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub w/w regulaminu. 
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Informacje na temat zasad, sposobu, trybu, terminów ubiegania się o świadczenia, a także 

regulamin przyznawania świadczeń i wzory wniosków udostępnione są na stronie internetowej 

Uczelni. 

Ponadto, już w toku rekrutacji udzielane są informacje dotyczące możliwości ubiegania się 
o świadczenia. Wszyscy kandydaci, którzy przeszli pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne 

otrzymują drogą e-mail informację na temat oferowanych form wsparcia. 

Świadczenia dla studentów Uczelni stanowią: stypendia socjalne, stypendia dla osób 

niepełnosprawnych, stypendia rektora, zapomogi. 

Student po zaliczeniu pierwszego roku studiów może ubiegać się o pomoc materialną w formie 

stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Student może równocześnie otrzymywać stypendium 
rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń do pomocy materialnej 

oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznanego przez organy samorządu terytorialnego oraz 

pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

W tabeli przedstawiono liczbę stypendiów rektora dla najlepszych studentów w latach 2016 2019 

na kierunku Informatyka: 

 

Lp. 
Rok 

akademicki 

Liczba studentów 

otrzymujących 

stypendium rektora 

dla najlepszych 

studentów  

Liczba 

studentów 

otrzymujących 

stypendium 

socjalne 

Liczba studentów 

otrzymujących 

stypendium dla 

niepełnosprawnych 

1. 2016/2017  10 38 5 

2. 2017/2018  11 31 6 

3.  2018/2019  8  21 7 

 

Oprócz krajowego i lokalnego wspierania studentów istnieją formy wsparcia międzynarodowego- 

międzynarodowa mobilność studentów. Forma ta daje możliwość udziału w programie Erasmus, 

wyjazd na studia lub na praktyki. Uczelnia oferuje wyjazdy na studia na 1 lub 2 semestry do 19 
zagranicznych Uczelni oraz wyjazdy na 2 lub 3 - miesięczne praktyki wakacyjne. Wyjazd na praktykę 

może trwać nawet do 12 miesięcy. 

Kolejnym etapem wsparcia mobilności jest monitorowanie realizacji procesu uznawalności 
efektów uczenia się. w przypadku niezaliczenia przez studenta wszystkich przedmiotów zawartych 

w porozumieniu o programie zajęć w uczelni zagranicznej, uczelnia macierzysta oferuje studentom 

możliwość poprawy polskich odpowiedników tych przedmiotów w wydłużonym terminie sesji. PUZ 
we Włocławku oferuje zatem kompleksowe wsparcie międzynarodowej mobilności studentów 

obejmujące wszystkie płaszczyzny: językową, kulturową, organizacyjną, merytoryczną oraz wszystkie 

etapy mobilności: wsparcie przed wyjazdem, w trakcie jego trwania i po przyjeździe studenta do 

Uczelni macierzystej w celu zapewnienia uznawalności efektów kształcenia. 

2) We wchodzeniu na rynek pracy lub kontynuowaniu edukacji; 

Kolejną formą wsparcia jest przygotowanie studentów - absolwentów do wejścia na rynek pracy. 

Każdy student i absolwent Uczelni, ma możliwość skorzystania z oferty wsparcia w obszarze 
wyborów zawodowych i zarządzania karierą, świadczone przez Biuro Karier PUZ we Włocławku. 

Jednostka ta została utworzona Zarządzeniem 54/04, a w dniu 9 grudnia 2004 r. (załącznik nr 31) 
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otrzymała Certyfikat Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier, stwierdzający spełnienie wymaganych 

standardów do realizacji i wypełniania powierzonej misji. 

Pracownik Biura Karier, odbywa rokrocznie spotkania z każdym kończącym Uczelnię studentem, 

informując o możliwościach korzystania z oferty kształcenia podyplomowego, w tym szkoleń 
i kursów, realizowanych między innymi przez Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia 

Zawodowego PUZ we Włocławku, którego to zaktualizowana oferta przekazywana jest we wrześniu 

na adresy mailowe absolwentów. 

W ramach realizacji przedmiotu Planowanie Kariery Zawodowej, zatrudniony w Biurze Karier 

doradca zawodowy, przedstawia dodatkowo uczestnikom zajęć najnowsze analizy rynkowe dotyczące 

zapotrzebowania poszczególnych branż na kompetencje kluczowe przyszłych pracowników 
(zachęcając przy tym słuchaczy do pogłębiania wiedzy zawodowej), jak również bieżące trendy 

rekrutacyjne. Ponadto, poza przedmiotami wpisanymi w programy studiów, dotyczącymi planowania 

kariery zawodowej i „kompetencji miękkich”, studenci mają możliwość zgłoszenia pracownikowi 

Biura Karier swoich indywidualnych potrzeb w zakresie szkoleń i warsztatów m.in. przygotowywanie 
aplikacji do pracy, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, warsztaty z negocjacji biznesowych 

itd. Biuro Karier zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami, przygotowuje tego typu zajęcia dla studentów 

i realizuje ich zindywidualizowane potrzeby w zakresie szeroko rozumianych kompetencji 
społecznych. 

3) Aktywności studentów: sportowej, artystycznej, organizacyjnej, w zakresie przedsiębiorczości; 

Za osiągnięcia artystyczne, organizacyjne i sportowe studenci mogą otrzymać nagrodę rektora 
(Rozdział IV, Stypendium rektora § 28).  

Za osiągnięcia artystyczne: 

 otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w finałach konkursów i festiwali o charakterze 

ogólnopolskim lub międzynarodowym, 

 zdobycie I, II, III miejsca w konkursach wojewódzkich/regionalnych, 

 wystawy artystyczne indywidualne lub zbiorowe, 

 publikacje dzieł artystycznych (np. album, płyta, książka). 

Za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym: 

 udział studenta w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, 

 udział studenta w Mistrzostwach Świata, Europy, Polski; 

 udział studenta w Uniwersjadach, Akademickich Mistrzostwach Świata i Europy, 

 udział studenta w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w danej dyscyplinie sportu, 

 udział studenta w rozgrywkach co najmniej III ligi państwowej w grach zespołowych, 

 posiadanie przez studenta co najmniej II klasy sportowej. 

W 2019 roku z indywidualnego wsparcia Biura Karier skorzystało 29 studentów i absolwentów 

PUZ we Włocławku. Wsparciem grupowym w tym czasie objęto 15 studentów. 

4. System motywowania studentów do osiągania lepszych wyników w nauce oraz działalności 

naukowej oraz sposobów wsparcia studentów wybitnych 

Realizując działania wspierające i motywujące studentów do osiągania efektów uczenia się, 

Uczelnia stworzyła m.in. regulacje w zakresie indywidualizacji procesu kształcenia oraz system 
pomocy materialnej. Ujęto to we wcześniejszych - w początkowych punktach tego kryterium. 

5. Sposoby informowania studentów o systemie wsparcia, w tym pomocy materialnej 

Informacje na temat zasad wsparcia, sposobu, trybu, terminów ubiegania się o świadczenia, a także 

regulamin przyznawania świadczeń i wzory wniosków udostępnione są na stronie internetowej 
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Uczelni. Ponadto, już w toku rekrutacji udzielane są informacje dotyczące możliwości ubiegania się  

o świadczenia, wszyscy kandydaci, którzy przeszli pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne 

otrzymują drogą e-mail informację na temat oferowanych form wsparcia, opisane w podpunkcie  

3 (formy wsparcia). 

6. Sposoby rozstrzygania skarg i rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez studentów oraz jego 

skuteczności 

Rozpatrywanie skarg i wniosków w PUZ we Włocławku reguluje Zarządzenie w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków 

składanych w PUZ we Włocławku. 

Skargi i wnioski rozpatrywane są przez Rektora lub, w drodze upoważnienia Rektora, przez 
Prorektora ds. nauczania i studentów (w przypadku spraw dotyczących procesu nauczania oraz 

studentów) lub Dyrektora Administracyjnego (w przypadku spraw dotyczących działalności 

administracyjno - gospodarczej i technicznej Uczelni). Prorektor ds. nauczania i studentów oraz 

Dyrektor Administracyjny mogą wyznaczyć osobę odpowiedzialną za merytoryczne załatwienie 
skargi lub wniosku, z zastrzeżeniem, że skarga dotycząca danej osoby nie może być przekazana do 

rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku bezpośredniej nadrzędności 

służbowej. Skargi dotyczące Rektora przekazuje się do rozpatrzenia ministrowi nauki i szkolnictwa 
wyższego. 

Rozpatrzenie i załatwienie skargi/wniosku polega na przeprowadzeniu postępowania 

wyjaśniającego, w tym na przygotowaniu szczegółowych informacji oraz przygotowaniu 
zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi lub wniosku. Skargi i wnioski, które nie wymagają 

zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień powinny być rozpatrzone i załatwione bez zbędnej 

zwłoki, natomiast wymagające uzgodnień, porozumień lub przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego powinny być rozpatrzone nie później niż w terminie jednego miesiąca. w przypadku, 
gdy stopień skomplikowania sprawy nie pozwala na załatwienia skargi lub wniosku w powyższych 

terminach, osoba odpowiedzialna za merytoryczne załatwienie sprawy, zwraca się do osoby, która ją 

wyznaczyła z wnioskiem o przedłużenie terminu załatwienie sprawy, z tym, że nie może on być 
dłuższy niż 14 dni. w przypadku uzyskania zgody na przedłużenie terminu należy poinformować 

wnoszącego o zaistniałej sytuacji i o przewidywanym terminie załatwienia sprawy. Posłowie na Sejm 

lub senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wnieśli skargę/wniosek w imieniu innej osoby, 

powinni być powiadomieni o sposobie załatwienia skargi/wniosku w terminie 14 dni od dnia jej 
wniesienia. Pracownik, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwi sprawy w terminie, bądź nie 

załatwi sprawy w ustalonym dodatkowo terminie, podlega odpowiedzialności porządkowej lub 

dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa. 

Osoby odpowiedzialne za merytoryczne załatwienie skargi/wniosku przedstawiają 

w wyznaczonym terminie do zatwierdzenia projekt zawiadomienia wraz z pełną dokumentacją 

z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego. w przypadku skargi lub wniosku pozostawionego 
bez rozpoznania, osoba odpowiedzialna za merytoryczne załatwienie sprawy składa osobie, która ją 

wyznaczyła, notatkę wyjaśniającą przyczynę pozostawienia skargi/wniosku bez rozpoznania. 

O sposobie załatwienia skargi lub wniosku należy zawiadomić na piśmie wnoszącego 

uwzględniając między innymi: oznaczenie podmiotu, od którego pochodzi; wskazanie, w jaki sposób 
skarga lub wniosek została załatwiona; podpis osoby odpowiedzialnej za rozpatrzenie skargi/wniosku 

lub podpis osoby wyznaczonej do załatwienia skargi/wniosku wraz z podpisem osoby ją 

wyznaczającej; pouczenie o sposobie odwołania od rozstrzygnięcia; w przypadku odmowy załatwienia 
skargi/wniosku, zawiadomienie powinno dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

w razie potrzeby zawiadomienie powinno być opatrzone podpisem radcy prawnego. Zawiadomienie 

sporządza się w dwóch egzemplarzach, z czego jeden wysyła się listem poleconym za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru lub doręcza osobiście za pisemnym pokwitowaniem odbioru opatrzonym 

czytelnym podpisem i datą. w przypadku niepodjęcia przez adresata przesyłki nadanej listem 

poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i jej zwrotu przez pocztę z informacją 

o dwukrotnym awizowaniu, przesyłkę uznaje się za doręczoną. Drugi egzemplarz zawiadomienia wraz 
z dokumentacją postępowania przechowywany jest w Biurze Rektora, które nadaje numer sprawy oraz 
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zakłada teczkę aktową i odpowiadający jej spis spraw zgodnie z obowiązującą w Uczelni instrukcją 

kancelaryjną. 

Rzecznik Prasowy Uczelni zawiadamia redakcję prasową, radiową lub telewizyjną o wynikach 

rozpatrzenia sprawy stanowiącej treść przesłanego przez media materiału prasowego lub innej 
opublikowanej wiadomości, mającej znamiona skargi lub wniosku, a także o dokonanych 

rozstrzygnięciach, wydanych poleceniach lub podjętych środkach i działaniach. w przypadku, gdy 

skarga w wyniku jej rozpatrzenia uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano 
w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, osoba 

właściwa do jej rozpatrzenia może w odpowiedzi na tę skargę podtrzymać swoje poprzednie 

stanowisko. 

Wnoszący niezadowolony ze sposobu załatwienia sprawy może zwrócić się do Rektora 

z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia. 

7. Zakres, poziom i skuteczność systemu obsługi administracyjnej studentów, w tym kwalifikacji 

kadry wspierającej proces kształcenia 

W strukturze Uczelni funkcjonują instytuty, które prowadzą działalność dydaktyczną w ramach 

przynajmniej jednego kierunku studiów, a ich obsługę administracyjną (w tym obsługę 

administracyjną studentów) zapewniają sekretariaty. 

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków i zadań sekretariatów zostały wskazane 

w Regulaminie organizacyjnym Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, który został nadany 

Zarządzeniem Nr 99/19 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 30 września 
2019 r. (załącznik nr 36) Zadania sekretariatu wyszczególnione są w powyższym Zarządzeniu. 

Obsługa administracyjna studentów realizowana jest także w Dziale Nauczania, który 

w szczególności: 

1) organizuje i koordynuje prace związane z rekrutacją na studia; 

2) administruje systemem IRK w zakresie rekrutacji na studia; 

3) odpowiada za funkcjonowanie w Uczelni systemu świadczeń dla studentów; 

4) prowadzi obsługę komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej w zakresie spraw 
należących do ich kompetencji; 

5) administruje systemem Bazus w zakresie świadczeń dla studentów, praktyk zawodowych 

i ankietyzacji; 

6) zajmuje się sprawami ubezpieczeń NNW i OC studentów; 

7) prowadzi i koordynuje sprawy dotyczące kredytów studenckich; 

8) prowadzi obsługę postępowań dyscyplinarnych studentów i nauczycieli akademickich. 

W ramach Działu Nauczania funkcjonuje Pełnomocnik ds. spraw studentów niepełnosprawnych, 
do którego zadań należy podejmowanie wszelkich działań zmierzających do likwidacji barier 

uniemożliwiających studentom niepełnosprawnym udział w życiu społeczności studenckiej. 

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków i zadań Działu Nauczania zostały wskazane 
w wyżej wspomnianym Regulaminie organizacyjnym. 

Na temat zakresu, poziomu i skuteczności systemu obsługi administracyjnej, studenci mają 

możliwość wypowiedzenia się co roku za pomocą ankiety, badającej poziom zadowolenia studentów 

ze studiowania w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. w ramach ankiety, pytania odnoszą 
się m.in. do kwestii związanych z obsługą sekretariatu, organizacją praktyk, sposobów informowania 

o formach pomocy materialnej. 

Wyniki ankiety przedstawiane są na posiedzeniu Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, której 
członkami są także studenci, przedstawiciele Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. 
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Godziny pracy zarówno sekretariatów, jak i osób, realizujących w Dziale Nauczania zadania 

związane z obsługą studentów, dostosowane są do oczekiwań studentów i zakresu zadań. Mając na 

uwadze zwiększającą się liczbę studentów, którzy podejmują pracę w czasie studiów godziny pracy 

w/w jednostek są wydłużone w jednym z dni w tygodniu oraz dodatkowo odbywają się dyżury 
pracowników tych jednostek w soboty, w których odbywają się zajęcia dla studentów. 

Cała kadra administracyjna pracująca w sekretariatach i Dziale Nauczania posiada wyższe 

wykształcenie i długoletni staż pracy na swoich stanowiskach, a w celu podnoszenia kompetencji 
bierze udział w szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne. 

8. Działania informacyjne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa studentów, przeciwdziałania 

dyskryminacji i przemocy, zasad reagowania w przypadku zagrożenia lub naruszenia 

bezpieczeństwa, dyskryminacji i przemocy wobec studentów, jak również pomocy jej ofiarom 

Uczelnia stara się przeciwdziałać przemocy i dyskryminacji. Studenci są informowani przez 

opiekuna i kierownika zakładu na pierwszym spotkaniu organizacyjnym - o istniejących 

możliwościach zgłaszania niebezpiecznych bądź mających znamiona dyskryminacji przypadków. 
w przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznych, studenci mają możliwość zwrócenia się do swoich 

opiekunów lat, kierownika zakładu, dyrektora instytutu, prorektora, samorządu studenckiego. celem 

wyjaśnienia spraw delikatnych i poufnych, studenci mają również możliwość rozmowy indywidualnej 
w czasie dyżuru kierownika, dyrektora, prorektora. 

W kontekście działań edukacyjnych dla studentów w zakresie szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa Uczelnia podejmuje działania, które mają przyczynić się do zapewnienia 
bezpieczeństwa studentów przebywających na terenie Uczelni: 

• każdy student rozpoczynający edukację w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

zobowiązany jest odbyć szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,  

• w ramach tego szkolenia studenci zapoznawani są z zasadami bezpieczeństwa podczas 
prowadzonych zająć dydaktycznych oraz w czasie przebywania w obiektach Uczelni poza 

zajęciami dydaktycznymi, 

• w ramach szkolenia studenci zapoznani są z zasadami udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej obowiązującymi w Uczelni tzn. gdzie znajdują się apteczki pierwszej 

pomocy i do kogo należy udać się w razie potrzeby, 

• tematyka szkolenia obejmuje również zasady bezpieczeństwa pożarowego i postępowania na 

wypadek pożaru i innego miejscowego zagrożenia, studenci zapoznawani są między innymi 
z instalacjami przeciwpożarowymi zwiększającymi poziom bezpieczeństwa oraz 

z podręcznym sprzętem pożarowym, który można użyć w fazie początkowej pożaru, 

• zasady bezpieczeństwa ćwiczone są również w sposób praktyczny - okresowo prowadzone są 
w obiektach Uczelni próbne alarmowanie i ewakuacja, dzięki temu zarówno nauczyciele 

akademiccy jak i studenci mają możliwość sprawdzenia i doskonalenia swojej wiedzy na 

temat zasad postępowania na wypadek alarmu (pożar, katastrofa budowlana, atak 
terrorystyczny), dróg ewakuacyjnych i miejsca zbiórki, 

• w obiektach Uczelni rozmieszczone są stosowane instrukcje dotyczące kwestii 

bezpieczeństwa pracy jak i kwestii bezpieczeństwa pożarowego, 

• w obiektach rozmieszczone są w miejscach ogólnodostępnych schematy ewakuacyjne. 

9. Współpraca z samorządem studentów i organizacjami studenckimi 

Do podstawowych zadań Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku należą: 

1) ochrona praw i interesów studentów; 

2) reprezentowanie studentów w organach uczelni, kolegium elektorów i innych komisjach; 

3) reprezentowanie studentów uczelni w organizacjach studenckich i młodzieżowych, a 
w szczególności na forum Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej; 
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4) zarządzanie środkami przeznaczonymi przez uczelnię na cele studenckie, prowadzenie 

działalności w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych studentów; 

5) inicjowanie i popieranie aktywności studentów, w szczególności w zakresie działalności 

naukowej, kulturalnej, turystycznej i sportowej; 

6) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących studentów, a w szczególności w sprawach: 

a) powołania osoby do pełnienia funkcji kierowniczej, do której zakresu obowiązków należą 

sprawy studenckie; 
b) ustalania programu studiów; 

c) regulaminu studiów; 

d) ustalania opłat pobieranych od studentów i ich wysokości; 
e) ustalania Regulaminu świadczeń dla studentów; 

f) ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego 

do ubiegania się o stypendium socjalne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

7) wyrażanie stanowiska w przypadkach określonych odrębnymi przepisami. 

Z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego współpracują starostowie lat, którzy uczestniczą  

w ustalaniu terminów egzaminów i innych spraw ważnych dla swojego roku. 

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego w roku akademickim 2019/2020 zaplanowała szereg 
zadań na rzecz społeczności studenckiej, m.in.: 

1) turniej gier - „PUZ Gaming Festival”; 

2) imprezę kulturalno-rozrywkową po sesji egzaminacyjnej pn. Posesjówka PUZ we Włocławku; 
3) „Dzień Kobiet”; 

4) „Dzień Organizacji Studenckich” - prezentacja organizacji studenckich działających 

w Uczelni; 

5) „Dzień sportu” organizowany wraz z organizacjami studenckimi; 
6) „Juwenalia Włocławskie 2020” - święto studentów; 

7) „Wybory Miss PUZ we Włocławku”, wybór najpiękniejszej studentki, która będzie 

reprezentowała Uczelnię na Ogólnopolskich Wyborach Miss Studentek PUZ; 
8) wyjazdy na konferencje i szkolenia, warsztaty. 

10. Sposoby, częstość i zakres monitorowania, ocena i doskonalenia systemu wsparcia oraz 

motywowania studentów, jak również ocena kadry wspierającej proces kształcenia, a także 

udziału w ocenie różnych grup interesariuszy, w tym studentów 

Monitorowanie i ocena sposobu wsparcia studentów oraz ocena kadry zaangażowanej 

w kształcenie odbywa się w ścisłym kontakcie z samorządem studenckim, opiekunami roku, 

kierownikiem zakładu, dyrektorem instytutu. Przedstawiciele studentów są członkami komisji 
zakładowych, instytutowych, uczelnianych ds.. jakości kształcenia. Ponadto, odbywają się spotkania 

prorektora z samorządem studentów, podczas których oceniany jest m.in. system wsparcia i proces 

kształcenia. Na zakończenie każdego semestru studenci mają możliwość wypełnienia anonimowej, 
elektronicznej ankiety. Poprzez takie działania studenci mają realny wpływ na podejmowane decyzje 

w zakresie systemu wsparcia oraz oceny kadry. Prowadzone są również rozmowy z interesariuszami 

zewnętrznymi (przedsiębiorstwa, instytucje publiczne oferujące zajęcia fakultatywne oraz miejsca 

praktyk) na temat poziomu przygotowania studentów do wykonywania zawodu. Rezultaty tych 
rozmów mają wpływ na proces kształcenia. Celem doskonalenia procesu motywacji podejmowane są 

takie działania jak: nagrody rektorskie, nagrody dla pracowników, zebrania z kadrą. 
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Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach 

jego realizacji i osiąganych rezultatach 

1. Zakres oraz sposoby zapewnienia aktualności i zgodności z potrzebami różnych grup odbiorców, 

przyszłych i obecnych studentów a także udostępnianej publicznie informacji o warunkach 

przyjęć na studia, o programie studiów oraz jego realizacji i osiąganych wynikach 

Warunki przyjęć na studia, program studiów, sposoby jego realizacji, osiągane wyniki w procesie 

nauczania, a także wyniki na etapie rekrutacji są udostępniane publicznie lub wybiórczo zgodnie 

z ochroną danych osobowych, w zależności od rodzaju publikowanej informacji. 

Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych 

rezultatach obejmuje: 

1) dostępność do programów studiów (w sposób gwarantujący łatwość zapoznania się z nimi bez 
ograniczeń związanych z miejscem, czasem) oraz możliwość nieskrępowanego korzystania 

z informacji programów studiów przez osoby z niepełnosprawnością przy użyciu 

przeznaczonego w tym celu sprzętu i oprogramowania,  
2) dostępność do informacji o: celu kształcenia, kompetencjach oczekiwanych od kandydatów, 

warunkach przyjęcia na studia i kryteriach kwalifikacji kandydatów, terminarzu procesu przyjęć 

na studia, programach studiów, w tym efektach uczenia się, opisie procesu nauczania i uczenia 

się oraz jego organizacji, charakterystykę systemu weryfikacji i oceniania efektów uczenia się, 
w tym uznawania efektów uczenia się uzyskanych w systemie szkolnictwa wyższego oraz zasad 

dyplomowania, przyznawanych kwalifikacjach i tytułach zawodowych, charakterystyce 

i warunkach studiowania oraz wsparcia w procesie uczenia się. 

Wszelkie informacje dotyczące Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku znajdują się na 

stronie internetowej Uczelni począwszy od rekrutacji na studia, organizacji procesu dydaktycznego 

poprzez środowisko akademickie, współpracę z otoczeniem, informacje dotyczące programu Erasmus. 
Informacje są na bieżąco aktualizowane. Każdy dział według właściwości jest odpowiedzialny za 

aktualizację i treść materiałów na stronie. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej 

Uczelni Zawodowej we Włocławku są umieszczone poniższe dokumenty: 

1) Rekrutacja: 

a) Warunki rekrutacji na studia; 

2) Strategia rozwoju Uczelni; 
3) Sprawy studenckie: 

a) Programy studiów; 

b) Opłaty; 

c) Regulamin studiów; 
d) Regulamin świadczeń dla studentów; 

4) Akty prawne: 

a) Statut Uczelni; 
b) Uchwały Senatu; 

c) Zarządzenia Rektora; 

d) Zarządzenia Kanclerza; 
e) Kontrola zarządcza; 

5) Regulaminy: 

a) Regulamin organizacyjny PUZ we Włocławku; 

b) Regulamin Domu Studenta PUZ we Włocławku; 
c) Regulamin zarządzania prawami autorskimi. 

2. Sposoby, częstość i zakres oceny publicznego dostępu do informacji, udziału w ocenie różnych 

grup interesariuszy, w tym studentów, a także skuteczności działań doskonalących w tym 

zakresie. 
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Sposoby, częstość i zakres oceny publicznego dostępu do informacji prowadzi się na bieżąco. 

Informacje publikowane przez stronę internetową są monitorowane i raportowane poprzez system 

strony. Informacje związane z procesem nauczania, opisie procesu nauczania jego organizacji 

publikowane jest na bieżąco w gablocie ogłoszeń oraz na stronie internetowej Uczelni w zakładce 
„Dla studentów”. Istnieje również możliwość pozyskania raportów ze strony systemu. Informacje 

dotyczące grupy studentów lub informacje dla indywidualnych osób przekazywane są przez 

pracowników sekretariatu za pomocą e-mail, SMS lub telefonicznie. 

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, 

przegląd i doskonalenie programu studiów 

1. Sposoby sprawowania nadzoru merytorycznego, organizacyjnego i administracyjnego nad 

kierunkiem studiów oraz kompetencje i zakres odpowiedzialności osób prowadzących dany 

kierunek, a także kompetencje i zakres odpowiedzialności w zakresie ewaluacji i doskonalenia 

jakości kształcenia na danym kierunku 

Nadzór merytoryczny nad kierunkiem studiów oparto o Księgę jakości Państwowej Uczelni 
Zawodowej we Włocławku (załącznik nr 35), która stanowi katalog zasad i procedur zapewnienia 

jakości całego procesu kształcenia studenta na kierunku. Na niej opiera się realizacja założeń 

Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia (USZJK). USZJK jest oparty na dwóch 

głównych poziomach, na których buduje się jakość kształcenia oraz dba o jej utrzymanie, 
doskonalenie i rozwój. 

Poziom i odnosi się do Zakładu. w odniesieniu do zakładu realizowane są procedury i każda 

procedura ma przyporządkowane narzędzia w postaci załączników, które pozwalają na prawidłowe 
funkcjonowanie procedury. Procedura zawiera: zakres, osoby odpowiedzialne za realizację procedury, 

jej przebieg oraz dokumenty powiązane z procedurą. Poziom II odnosi się do Uczelni. Realizowane są 

tutaj procedury z wykorzystaniem odpowiednich załączników. 
Za realizację zadań w zakresie jakości kształcenia odpowiada Uczelniana Rada ds. Jakości 

Kształcenia Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. 

Za konstrukcję programów, opinie w sprawie programów, zgodność z przepisami, finalny 

kształt oraz uchwalenie odpowiadają: 

1. Za konstrukcję programów studiów - za przygotowanie projektu odpowiadają Zakładowe 

Komisje ds. Jakości Kształcenia. 

2. Projekty programów studiów - opiniuje Rada Ekspertów. 
3. Za zgodność projektów programów studiów z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz 

przepisami wewnętrznymi Uczelni - odpowiada Dział Nauczania. 

4. Finalny kształt programów studiów ustalają - Instytutowe Komisje ds. Jakości Kształcenia. 

5. Programy studiów uchwala - Senat po opinii Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia. 

Realizację programów studiów nadzorują: 

1. Nad treściami programowymi i ich realizacją -nadzór sprawuje Kierownik Zakładu. 

2. Nad realizacją planu studiów - nadzór sprawuje Kierownik Zakładu. 
3. Nad organizacją zajęć dydaktycznych - nadzór sprawuje Dział Nauczania. 

4. Nad realizowanymi metodami kształcenia - nadzór sprawuje Kierownik Zakładu. 

5. Nad realizowanymi praktykami zawodowymi - nadzór sprawuje Dyrektor Instytutu. 
6. Nad organizacją procesu nauczania i uczenia się - nadzór sprawuje Kierownik Zakładu. 

Przyjęcie na studia nadzorują: 

1. Zasady rekrutacji - ustala Senat po zaopiniowaniu przez Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia. 

2. Nad rekrutacją - sprawuje prorektor właściwy ds. nauczania i studentów. 
3. Za proces rekrutacji - odpowiada Dział Nauczania. 

Zatwierdzanie efektów uczenia się nadzorują: 
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1. Szczegółowe zasady potwierdzania efektów uczenia się - ustala Senat po zaopiniowaniu przez 

Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia. 

2. Nad potwierdzaniem efektów uczenia się - nadzór sprawuje prorektor właściwy ds. nauczania 

i studentów. 
3. Warunki i procedury uznawania efektów uczenia się uzyskanych w innej uczelni - określa 

Regulamin Studiów. 

Zasady i procedury dyplomowania nadzorują: 

1. Szczegółowe zasady dyplomowania - ustala Senat po zaopiniowaniu przez Uczelnianą Radę ds. 

Jakości Kształcenia. 

2. Za proces dyplomowania - odpowiadają dyrektorzy instytutów. 
3. Nad dyplomowaniem - nadzór sprawuje prorektor właściwy ds. nauczania i studentów. 

Zasady weryfikacji osiągnięć studentów: 

1. Za weryfikację i oceny osiągania przez studentów efektów uczenia się oraz ich dokumentowanie - 

odpowiadają wykładowcy. 
2. Nad realizacją dokumentowania osiąganych przez studentów efektów uczenia się - nadzór 

sprawuje kierownik zakładu. 

3. Zasady oceniania studentów -określa Regulamin Studiów. 

2. Zasady projektowania, dokonywania zmian i zatwierdzania programu studiów 

Przy konstruowaniu programu studiów są uwzględniane zasady wynikające z ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeń wykonawczych, Uczelnianego 
Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia, Regulaminu studiów, a także wytycznych do tworzenia 

programów studiów obowiązujących na Uczelni. 

Projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie i okresowy przegląd programu studiów odbywa się 

zgodnie z Wytycznymi do tworzenia programu studiów dla studiów pierwszego stopnia, studiów 
drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku. Wytyczne do tworzenia programu studiów zawierają pełne informacje 

dotyczące przebiegu procesu tworzenia programu studiów w Uczelni. Zawierają także niezbędną 
dokumentację i osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań. 

Zgodnie z harmonogramem prac nad programem studiów, który stanowi załącznik do wyżej 

wspomnianych wytycznych, praca nad przygotowaniem programu studiów dla kolejnego cyklu 

kształcenia rozpoczyna się już z początkiem roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, 
w którym program studiów będzie obowiązywał. Zakładowa Komisja ds. Jakości Kształcenia ustala 

i przygotowuje projekt programu studiów w ramach danego kierunku. Zakładowa Komisja ds. Jakości 

Kształcenia odpowiedzialna jest za zarządzanie jakością kształcenia w zakładzie. Na program studiów 
składają się: 

 efekty uczenia się; 

 opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się; 

 plan studiów (siatka) określający liczbę punktów ECTS; 

 matryca pokrycia efektów uczenia się. 

Konstrukcja programu studiów obejmuje koncepcje i cele kształcenia, w tym: 

1. zgodność ze strategią Uczelni oraz polityką jakości; 
2. zgodność z dyscypliną lub dyscyplinami, do których kierunek jest przyporządkowany; 

3. postęp w obszarach działalności zawodowej/gospodarczej właściwych dla kierunku; 

4. zorientowanie na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności 

zawodowego rynku pracy; 
5. współpracę z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi w ustalaniu treści programowych; 

6. zgodność z uczelnianymi wytycznymi w zakresie tworzenia programu studiów. 

Konstrukcja programu studiów obejmuje również efekty uczenia się, w tym: 
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1. zgodność z koncepcją i celami kształcenia oraz profilem praktycznym; 

2. zgodność z właściwym poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji; 

3. zgodność z aktualnym stanem wiedzy i jej zastosowaniami w zakresie dyscypliny lub dyscyplin, 

do których kierunek jest przyporządkowany, a także zgodność ze stanem praktyki w obszarach 
działalności zawodowej/gospodarczej oraz obszarach działalności zawodowego rynku pracy 

właściwych dla kierunku; 

4. uwzględnienie umiejętności praktycznych komunikowania się w języku obcym i kompetencje 
społeczne niezbędne w działalności zawodowej właściwej dla kierunku; 

5. możliwość osiągnięcia umiejętności praktycznych i formułowanie ich w sposób zrozumiały, 

pozwalający na stworzenie systemu ich weryfikacji. 

Programy studiów są obligatoryjnie konsultowane i opiniowane przez Rady Ekspertów, które są 

powoływane przez rektora na wniosek dyrektora instytutu na okres kadencji władz Uczelni. Rady 

Ekspertów działają w oparciu o Regulamin Rad Ekspertów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

we Włocławku, który został wprowadzony Zarządzeniem Nr 64/16 Rektora Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 27 września 2016 r. (załącznik nr 24).  

W ramach spotkań z pracodawcami, omawiane są kwestie związane bezpośrednio z prowadzeniem 

i organizacją procesu dydaktycznego, - sposobami i możliwościami dokonywania oceny założonych 
efektów uczenia się. Omawiane są także kwestie co do zastosowanych metod kształcenia  

w odniesieniu do konkretnych przedmiotów. Omawianiu dotyczą również stosowane sposoby oceny 

osiąganych efektów uczenia się na wszystkich etapach kształcenia. Rozważane są możliwości ich 
ewentualnych zmian w dalszym kształceniu - w tym również przydatności efektów uczenia się na 

rynku pracy. Rozważane są jednocześnie możliwości wykorzystania wyników tej oceny 

w doskonaleniu programu studiów. Proponowane zmiany są szczegółowo omawiane i gdy członkowie 

rady zadecydują o zakresie i formie zmiany, są one wdrażane. 

Kierownik zakładu w imieniu Zakładowej Komisji ds. Jakości Kształcenia przedkłada program 

studiów z opinią Rady Ekspertów na posiedzenie Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

Instytutowa Komisja ds. Jakości Kształcenia odpowiedzialna jest za zarządzanie jakością kształcenia  
w instytucie. Instytutowa komisja ustala projekty programów studiów w ramach danego instytutu. 

Program studiów pozytywnie zaopiniowany przez instytutową komisję zostaje przedłożony na 

posiedzenie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, która odpowiedzialna jest za zarządzanie 

jakością kształcenia w uczelni. Przed posiedzeniem rady uczelnianej, Dział Nauczania dokonuje 
analizy programów studiów pod kątem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w Uczelni. Na 

podstawie przeprowadzonej analizy kierownik Działu Nauczania może wystąpić do kierownika 

zakładu o uzupełnienie lub skorygowanie proponowanego programu studiów. Korekty należy dokonać 
przed posiedzeniem Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia. Kierownik zakładu przekazuje 

poprawiony program studiów na posiedzenie rady uczelnianej. Uczelniana Rada ds. Jakości 

Kształcenia opiniuje program studiów i kieruje na posiedzenie Senatu Uczelni. Po zatwierdzeniu 
programu studiów przez senat, uchwały są umieszczane zgodnie z obowiązującymi przepisami na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. 

Należy podkreślić, że na każdym etapie przygotowywania programu studiów dla kierunku 

uczestniczą studenci, którzy są członkami Zakładowych Komisji ds. Jakości Kształcenia, 
Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia i Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia. Tematyka 

i zakres prac w ramach poszczególnych gremiów są ściśle powiązane z procesem dydaktycznym i jego 

organizacją. Studenci będący członkami poszczególnych komisji mają możliwość zgłoszenia 
własnych propozycji dotyczących tych zagadnień, w szczególności efektów uczenia się i ich 

przydatności na rynku pracy w odniesieniu do poszczególnych kierunków, jak również omówienia 

potrzeb związanych ze zmianami w programach studiów, m.in. dodania lub usunięcia poszczególnych 
przedmiotów, wymiaru godzinowego zajęć, sposobu realizacji zajęć, stosowanych metod kształcenia, 

metod oceniania efektów uczenia się itd. 

3. Sposoby i zakres bieżącego monitorowania oraz okresowego przeglądu programu studiów na 

ocenianym kierunku oraz okresowego przeglądu źródeł informacji wykorzystywanych w tych 

procesach 
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W zakresie monitorowania i przeglądu programów studiów podejmowane są działania, które 

wynikają z wewnętrznych regulacji uczelni, dotyczących tworzenia i weryfikacji programów studiów. 

w ramach przedmiotowych działań, podejmowane są prace, które zostały opisane szczegółowo 

w punkcie powyżej – i są ściśle powiązane z zasadami projektowania i dokonywania zmian 
w programach studiów. 

4. Sposoby oceny osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów ocenianego kierunku, 

z uwzględnieniem poszczególnych etapów kształcenia, jego zakończenia oraz przydatności 

efektów uczenia się na rynku pracy lub w dalszej edukacji, jak też wykorzystania wyników tej 

oceny w doskonaleniu programu studiów 

Ocenę osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów prowadzi się na zasadach ogólnych, 
w trakcie procesu kształcenia, na etapie praktyk zawodowych, jak i na zakończenie procesu 

kształcenia (praca dyplomowa, egzamin dyplomowy). 

System sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się tworzą uregulowania 

wskazane w Regulaminie studiów, Regulaminie praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i staży 
w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, Regulaminie dyplomowania w Państwowej 

Uczelni Zawodowej we Włocławku. Zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów 

uczenia się podawane są szczegółowo w opisach przedmiotów. 
Stałe doskonalenie systemu jakości kształcenia należy do priorytetowych zadań kierownika  

i pracowników zakładu. Przedsięwzięcia służące realizacji tego celu obejmują: 

1. opracowanie i ciągłe doskonalenie oferty programowej spełniającej wymogi obowiązujących 
planów studiów; 

2. egzekwowanie obowiązku pedagogizacji młodych pracowników Uczelni; 

3. stałe podnoszenie kwalifikacji nauczycieli; 

4. stały nadzór kierownictwa zakładu na rzecz poprawy dyscypliny pracy (terminowość odbywania 
zajęć, konsultacji, dyżurów); 

5. określanie minimalnej i maksymalnej liczby studentów uczestniczących w zajęciach; 

6. opracowanie przejrzystych kryteriów wymagań i oceny studentów; 
7. wizytowanie zajęć przez kierownika zakładu lub wyznaczonych przez kierownika pracowników; 

8. zbieranie opinii studentów na temat zajęć i nauczycieli akademickich prowadzone w drodze 

ankietowania studentów. 

Weryfikacja efektów uczenia się odbywa się głównie poprzez egzaminy, zaliczenia, analizę 
przypadków, projekty, raporty, sprawozdania etc. Szczegółowa weryfikacja efektów uczenia się, które 

realizowane są przez określone przedmioty, zawarte są w opisach przedmiotów, w których wskazano 

jakie efekty kierunkowe realizuje dany przedmiot i w jaki sposób podlegają one weryfikacji. Opis 
przedmiotu aktualizuje każdy prowadzący zajęcia przed rozpoczęciem semestru (m.in. aktualizacja 

treści, uszczegółowienie zasad zaliczenia itd.). 

Metody sprawdzania i oceniania efektów uczenia się osiąganych przez studentów w trakcie i na 
zakończenie procesu kształcenia określają ramy systemu weryfikacji zakładanych efektów uczenia się 

w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku określone w Wytycznych do tworzenia programu 

studiów. Metody sprawdzania i oceniania opisano w Kryterium 3, pkt. 7. 

5. Zakres oraz formy udziału i wpływu interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów 

i interesariuszy zewnętrznych, na doskonalenie i realizację programu studiów 

W procesie oceny doboru treści programowych i ich zgodności z efektami uczenia się oraz 

aktualności przekazywanej wiedzy biorą udział interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni. Uwzględniane 
są opinie studentów, którzy na każdym etapie przygotowywania i modyfikowania programu studiów, 

uczestniczą w posiedzeniach gremiów uczelni zajmujących się jakością kształcenia. Ponadto, studenci 

na podstawie opisów przedmiotów, które są im udostępniane przez prowadzący na pierwszych 
zajęciach, mają możliwość zapoznania się z opisem i sposobem oceny efektów uczenia się. 
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Od 2016 r. działają Rady Ekspertów przy Zakładzie Informatyki, co roku pod koniec semestru 

zimowego odbywają się spotkania i rozmowy z członkami, w tym z przedstawicielami firm 

zewnętrznych dotyczące oceny jakości kształcenia. Wnioski z tych spotkań służą do doskonalenia 

programu. Pracodawcy zwracają uwagę na rozwój umiejętności twardych i konieczność stałego 
dopasowywania programów studiów do potrzeb rynku pracy. w związku z tym wykładowcy 

zwiększyli nacisk na pracę studentów w ramach projektów.  

Przedmiot programowanie obiektowe został podzielony na dwa przedmioty realizowane w drugim 
i trzecim semestrze studiów w związku z rosnącą popularnością aplikacji internetowych opartych na 

bazach danych programowanych w językach JAVA i C# roku 2019/2020. 

6. Sposoby wykorzystania wyników zewnętrznych ocen jakości kształcenia i sformułowanych 

zaleceń w doskonaleniu programu kształcenia na ocenianym kierunku 

W ramach procesu doskonalenia jakości kształcenia Uczelnia, korzystając z uwag i zaleceń 

wydanych po przeprowadzonych kontrolach PKA na kilku kierunkach funkcjonujących w Uczelni, 

dokonała znaczących zmian w regulacjach odnoszących się bezpośrednio do organizacji procesu 
dydaktycznego. Na kierunku Informatyka akredytację przeprowadzono w 2014 roku, kierunek 

otrzymał ocenę pozytywną. Do zaleceń PKA Uczelnia się ustosunkowała, wprowadzając korekty do 

programu, utrzymując wysoką jakość kształcenia. Bardzo uważnie śledzi się rekomendacje 
wynikające z kontroli kierunku Informatyka na innych uczelniach, innych kierunków na Uczelni, jak 

również wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas prac związanych z wdrażaniem i uruchamianiem 

nowych kierunków kształcenia. Uczelnia wprowadziła szereg zmian usprawniających proces 
dydaktyczny, co ma bezpośrednie przełożenie również na sposób, w jaki dokonuje się zmian na 

wszystkich kierunkach, w tym także na kierunku Informatyka. w oparciu o powyższe działania 

Uczelnia wdrożyła zmiany dotyczące m.in. systemu zarządzania jakością kształcenia. Dodatkowo 

Uczelnia uwzględniła propozycje zmian  pracodawców odnośnie wytycznych dotyczących 
projektowania programów studiów, ich realizacji oraz oceny rezultatów, regulaminu studiów, 

regulaminu dyplomowania, regulaminu praktyk itd., (czyli kluczowych procedur odnoszących się 

systemowo do procesu dydaktycznego). 

CZĘŚĆ II. PERSPEKTYWY ROZWOJU KIERUNKU STUDIÓW 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem 

szczegółowych kryteriów oceny programowej 
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Mocne strony 

1. Stosunkowo młoda kadra dydaktyczna 
posiadająca również doświadczenie 

zawodowe 

2. Nowoczesne wyposażenie laboratoriów 

3. Nieduże grupy ćwiczeniowe, laboratoryjne 
i seminaryjne 

4. Efektywnie działający system kontroli 

jakości kształcenia 

Słabe strony 

1. Trudności w pozyskaniu kadry 
dydaktycznej na I-etat 

2. Małe zainteresowanie wśród studentów 

wyjazdami w ramach programu Erasmus 

3. Problemy z pozyskaniem kandydatów na 
studia na kierunek informatyki 

w regionie 

4. Niskie stawki godzinowe dla praktyków 
z zewnątrz chcących poprowadzić zajęcia 

w ramach umowy o dzieło w porównaniu 

z krajowym i lokalnym rynkiem IT 
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Szanse 

1. Brak innych ośrodków akademickich we 

Włocławku kształcących informatyków 

2. Dynamiczny rozwój Brzeskiej Strefy 

Ekonomicznej przy A1 będącej 
generatorem miejsc pracy i praktyk 

3. Uruchomienie Centrum Nauk 

Technicznych, nowoczesna baza lokalowa 
i nowoczesny sprzęt 

4. Ciągły rozwój sektora IT, w tym 

„Internetu Rzeczy” i sztucznej inteligencji  

Zagrożenia 

1. Brak chęci kontynuowania nauki na 

studiach z powodu konieczności i dążenia 

do podjęcia pracy  

2. Zmienność przepisów prawnych 
dotyczących szkolnictwa wyższego oraz 

rynku pracy 

3. Bogatsze społeczeństwo, stać młodzież na 
studiowanie w dużych ośrodkach 

akademickich 

 

(Pieczęć uczelni) 

 

 

 

 

………………………………………………… ………………………………………… 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki) (podpis Rektora) 

 

 

 

…………………..……., dnia …………………. 

(miejscowość)  
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CZĘŚĆ III. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 

Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku
3
 

Poziom studiów 
Rok 

studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Dane sprzed  

3 lat 

2016/17 

Bieżący rok 

akademicki 

2019/20 

Dane sprzed 

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

I stopnia 

I 27 25   

II 11 18   

III 23 26   

IV 35 23   

II stopnia 

I     

II     

jednolite studia 

magisterskie 

I     

II     

III     

IV     

V     

VI     

Razem: 96 9   

Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok 

przeprowadzenia oceny 

Poziom 

studiów 

Rok 

ukończenia 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli 

cykl 

kształcenia 

Liczba 

absolwentów  

w danym roku  

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli 

cykl 

kształcenia 

Liczba 

absolwentów 

w danym roku  

                                                             
3 Należy podać liczbę studentów ocenianego kierunku, z podziałem na poziomy, lata i formy studiów (z uwzględnieniem 

tylko tych poziomów i form studiów, które są prowadzone na ocenianym kierunku). 
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kończący się  

w danym roku 

kończący się 

w danym 

roku 

I stopnia 

2017 48 31   

2018 32 17   

2019 29 7   

II stopnia 

...     

...     

...     

jednolite 

studia 

magisterskie 

...     

...     

...     

Razem: 109 55   

Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu 

określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 
w sprawie studiów ((Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.).

4
 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 

ocenianym kierunku na danym poziomie 
7 

214 

Łączna liczba godzin zajęć (uwzględniono grupy laboratoryjne i ćw.) 3283 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich 

lub innych osób prowadzących zajęcia 

118 

(55%) 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom 
kształtującym umiejętności praktyczne 

127,5 
(59,3%) 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 

zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych  
w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin 

w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki 

społeczne 

5 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 
68 

(32,7%) 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom 

zawodowym  
40 

Wymiar praktyk zawodowych  
960 godzin 

(IV i VI semestr) 

2 x 12 tygodni 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 60  

                                                             
4 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. 
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studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na 

studiach stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 
stacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na 

studiach niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 
niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

1. 2945/75 godzin 
 

2.     /---------- 

Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne
5
 

W tabeli ujęto zajęcia w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć 

Łączna liczna 

godzin zajęć 

stacjonarne/nie

stacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Podstawy elektrotechniki, elektroniki 

i miernictwa 
ćw. laboratoryjne 25/- 3 

Fizyka dla informatyków ćw. laboratoryjne 15/- 1,5 

Kompetencje w relacjach społecznych warsztaty 15/- 1 

Planowanie kariery zawodowej warsztaty 15/- 1 

Warsztaty sukcesu zawodowego warsztaty 15/- 1 

Skuteczne komunikowanie warsztaty 15/- 1 

Podstawy programowania ćw. laboratoryjne 35/- 3 

Programowanie obiektowe I ćw. laboratoryjne 35/- 3 

Programowanie obiektowe II ćw. laboratoryjne 35/- 3 

Architektura systemów komputerowych ćw. laboratoryjne 15/- 2 

Systemy operacyjne ćw. laboratoryjne 20/- 2 

Technologie sieci teleinformatycznych ćw. laboratoryjne 30/- 3 

Technologie komponentowe ćw. laboratoryjne 30/- 3 

Grafika komputerowa ćw. laboratoryjne 30/- 3 

Sztuczna inteligencja ćw. laboratoryjne 30/- 3 

Bazy danych ćw. laboratoryjne 30/- 3 

Inżynieria oprogramowania ćw. laboratoryjne 30/- 3 

Systemy wbudowane ćw. laboratoryjne 30/- 3 

Projekt zespołowy ćw. projektowe 30/- 2 

Inżynieria dokumentów elektronicznych ćw. laboratoryjne 30/- 3 

Technologie symulacji komputerowych ćw. laboratoryjne 30/- 3 

Programowanie aplikacji internetowych ćw. laboratoryjne 30/- 2 

Komunikacja człowiek komputer ćw. laboratoryjne 15/- 3 

Praktyka zawodowa i część praktyka 480/- 20 

 
 

1065 75,5 

Specjalność: Systemy informatyczne i bazy danych 

Programowanie aplikacji klient-serwer ćw. laboratoryjne 30/- 3 

Projektowanie systemów bazodanowych ćw. laboratoryjne 30/- 3 

Przetwarzanie dokumentów XML ćw. laboratoryjne 30/- 3 

Zarządzanie bazami danych ćw. laboratoryjne 30/- 3 

                                                             
5Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. 
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Bezpieczeństwo systemów 
informatycznych 

ćw. laboratoryjne 30/- 3 

Kryptografia ćw. laboratoryjne 30/- 3 

Zaawansowane systemy baz danych ćw. laboratoryjne 30/- 3 

Programowanie aplikacji bazodanowych 

w C# (.NET) 
ćw. laboratoryjne 30/- 3 

Systemy wspomagania decyzji ćw. laboratoryjne 30/- 2 

Projekt indywidualny ćw. projektowe 30/- 3 

Seminarium projekt 60/- 3 

Praktyka zawodowa II część praktyka 480/- 20 

 840 52 

Specjalność: Grafika komputerowa i aplikacje internetowe 

Animacja komputerowa 3D ćw. laboratoryjne 30/- 3 

Zaawansowana grafika komputerowa ćw. laboratoryjne 35/- 3 

Dynamiczne witryny internetowe ćw. laboratoryjne 30/- 3 

Wizualizacja 3D ćw. laboratoryjne 30/- 3 

Aplikacje i systemy mobilne ćw. laboratoryjne 30/- 3 

Programowanie aplikacji graficznych ćw. laboratoryjne 30/- 3 

Wybrane problemy reklamy i marketingu ćw. laboratoryjne 20/- 2 

Cyfrowe przetwarzanie informacji ćw. laboratoryjne 30/- 3 

Kryptografia ćw. laboratoryjne 30/- 3 

Projekt indywidualny ćw. projektowe 30/- 3 

Seminarium projekt 60/- 3 

Praktyka zawodowa praktyka 480/- 20 

    *dla tej specjalności inna proporcja, wykładów/forma aktywna 835* 52 

Specjalność: Sieci komputerowe i telekomunikacja 

Technologie bezprzewodowe sieci 
teleinformatycznych 

ćw. laboratoryjne 30/- 3 

Administrowanie sieciami komputerowymi ćw. laboratoryjne 30/- 3 

Projektowanie sieci i systemów 

komputerowych 
ćw. laboratoryjne 30/- 3 

Programowanie aplikacji klient-serwer ćw. Laboratoryjne 30/- 3 

Bezpieczeństwo systemów 

informatycznych 
ćw. Laboratoryjne 30/- 3 

Kryptografia ćw. Laboratoryjne 30/- 3 

Aplikacje i systemy mobilne ćw. Laboratoryjne 30/- 3 

Cyfrowe przetwarzanie informacji ćw. Laboratoryjne 30/- 3 

Systemy wspomagania decyzji ćw. Laboratoryjne 30/- 2 

Projekt indywidualny ćw. Projektowe 30/- 3 

Seminarium Projekt 60/- 3 

Praktyka zawodowa Praktyka 480/- 20 

 840 52 

Razem: 1065+840 ( *-5) 

1905 

75,5+52 

127,5 
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Tabela 5. Zajęcia lub grupy zajęć służące zdobywaniu przez studentów kompetencji 

inżynierskich/Zajęcia lub grupy zajęć przygotowujące studentów do wykonywania zawodu 

nauczyciela
6
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć 

Łączna liczna 

godzin zajęć 

stacjonarne/nie

stacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Analiza matematyczna i algebra liniowa 
wykłady, ćwiczenia 
audytoryjne 

45/- 5 

Matematyka dyskretna 
wykłady, ćwiczenia 

audytoryjne 
50/- 5 

Metody probabilistyczne i statystyka 
wykłady, ćwiczenia 
audytoryjne 

45/- 5 

Fizyka dla informatyków 
wykłady, ćw. 

laboratoryjne 
30/- 3 

Podstawy elektrotechniki, elektroniki 

i miernictwa 

wykłady, ćw. 

laboratoryjne 
45/- 5 

Postawy programowania  
wykłady, ćw. 

laboratoryjne 
50/- 5 

Programowanie obiektowe I 
wykłady, ćw. 
laboratoryjne 

50/- 5 

Programowanie obiektowe II 
wykłady, ćw. 

laboratoryjne 
50/- 5 

Algorytmy i złożoność obliczeniowa 
wykłady, ćwiczenia 
audytoryjne 

45/- 4 

Architektura systemów komputerowych 
wykłady, ćw. 

laboratoryjne 
30/- 2 

Systemy operacyjne 
wykłady, ćw. 

laboratoryjne 
40/- 4 

Technologie sieci teleinformatycznych 
wykłady, ćw. 

laboratoryjne 
60/- 6 

Technologie komponentowe 
wykłady, ćw. 

laboratoryjne 
50/- 5 

Grafika komputerowa 
wykłady, ćw. 
laboratoryjne 

60/- 6 

Sztuczna inteligencja 
wykłady, ćw. 

laboratoryjne 
50/- 5 

Bazy danych  
wykłady, ćw. 
laboratoryjne 

60/- 6 

Inżynieria oprogramowania 
wykłady, ćw. 

laboratoryjne 
50/- 5 

Systemy wbudowane 
wykłady, ćw. 

laboratoryjne 
50/- 5 

Problemy społeczne i zawodowe 

informatyki 
 Wykłady 30/- 3 

Komunikacja człowiek komputer 
wykłady, ćw. 

laboratoryjne 
30/- 3 

Projekt zespołowy ćw. Projektowe 30/- 2 

Inżynieria dokumentów elektronicznych wykłady, ćw. 50/- 5 

                                                             
6 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie, 

w przypadku, gdy absolwenci ocenianego kierunku uzyskują tytuł zawodowy inżyniera/magistra inżyniera lub w przypadku 

studiów uwzględniających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. 
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Laboratoryjne 

Technologie symulacji komputerowych 
wykłady, ćw. 

laboratoryjne 
50/- 5 

Programowanie aplikacji internetowych 
wykłady, ćw. 

laboratoryjne 
50/- 5 

Praktyka zawodowa i  Praktyka 480/- 20 

 

 
1580 129 

Systemy informatyczne i bazy danych 

Programowanie aplikacji klient-serwer 
wykłady, ćw. 

laboratoryjne 
50/- 5 

Projektowanie systemów bazodanowych 
wykłady, ćw. 

laboratoryjne 
50/- 5 

Przetwarzanie dokumentów XML 
wykłady, ćw. 

laboratoryjne 
45/- 4 

Zarządzanie bazami danych 
wykłady, ćw. 
laboratoryjne 

50/- 5 

Bezpieczeństwo systemów 

informatycznych 

wykłady, ćw. 

laboratoryjne 
50/- 5 

Kryptografia 
wykłady, ćw. 
laboratoryjne 

50/- 5 

Zaawansowane systemy baz danych 
wykłady, ćw. 

laboratoryjne 
50/- 5 

Systemy wspomagania decyzji 
wykłady, ćw. 

laboratoryjne 
45/- 3 

Programowanie aplikacji bazodanowych 
w C# (.NET) 

wykłady, ćw. 
laboratoryjne 

50/- 5 

Projekt indywidualny ćw. Projektowe 30/- 3 

Praktyka zawodowa II Praktyka 480/- 20 

 950 65 

Grafika komputerowa i aplikacje internetowe 

Animacja komputerowa 3D 
wykłady, ćw. 

laboratoryjne 
50/- 5 

Zaawansowana grafika komputerowa 
wykłady, ćw. 
laboratoryjne 

55/- 5 

Dynamiczne witryny internetowe 
wykłady, ćw. 

laboratoryjne 
50/- 5 

Wizualizacja 3D 
wykłady, ćw. 
laboratoryjne 

50/- 4 

Aplikacje i systemy mobilne 
wykłady, ćw. 

laboratoryjne 
50/- 5 

Programowanie aplikacji graficznych 
wykłady, ćw. 

laboratoryjne 
50/- 5 

Cyfrowe przetwarzanie informacji 
wykłady, ćw. 

laboratoryjne 
45/- 5 

Kryptografia 
wykłady, ćw. 

laboratoryjne 
50/- 5 

Wybrane problemy reklamy i marketingu 
wykłady, ćw. 
laboratoryjne 

40/- 3 

Projekt indywidualny ćw. Projektowe 30/- 3 

Praktyka zawodowa II Praktyka 480/- 20 

 950 65 

Sieci komputerowe i telekomunikacja 
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Technologie bezprzewodowe sieci 

teleinformatycznych 

wykłady, ćw. 

laboratoryjne 
50/- 5 

Administrowanie sieciami komputerowymi 
wykłady, ćw. 
laboratoryjne 

50/- 5 

Projektowanie sieci i systemów 

komputerowych 

wykłady, ćw. 

laboratoryjne 
50/- 5 

Programowanie aplikacji klient-serwer 
wykłady, ćw. 
laboratoryjne 

50/- 5 

Bezpieczeństwo systemów 

informatycznych 

wykłady, ćw. 

laboratoryjne 
50/- 5 

Kryptografia 
wykłady, ćw. 

laboratoryjne 
50/- 5 

Aplikacje i systemy mobilne 
wykłady, ćw. 

laboratoryjne 
50/- 5 

Cyfrowe przetwarzanie informacji 
wykłady, ćw. 

laboratoryjne 
45/- 4 

Projekt indywidualny ćw. Projektowe 30/- 3 

Systemy wspomagania decyzji 
wykłady, ćw. 
laboratoryjne 

45/- 3 

Praktyka zawodowa Praktyka 480/- 20 

 950 65 

Razem: 1580+950 

2530 

129+65 

194 

Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach 

obcych
7
 

Nazwa 

programu/zajęć/grupy 

zajęć 

Forma 

realizacji 
Semestr 

Forma 

studiów 

Język 

wykładowy 

Liczba 

studentów 

(w tym 

niebędących 

obywatelami 

polskimi) 

---------------------------
---- 

     

---------------------------
--- 

     

---------------------------

---- 
     

  

                                                             
7 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. Jeżeli 

wszystkie zajęcia prowadzone są w języku obcym należy w tabeli zamieścić jedynie taką informację. 
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Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających 

Cz. I. Dokumenty, które należy dołączyć do raportu samooceny (wyłącznie w formie 

elektronicznej) 

Lista załączników: 

Załącznik 2.1. Programy studiów 

Załącznik 2.2. Obsada zajęć 

Załącznik 2.3a. Harmonogram zajęć I roku 

Załącznik 2.3b. Harmonogram zajęć II rok 

Załącznik 2.3c. Harmonogram zajęć III rok   

Załącznik 2.4. Charakterystyka nauczycieli 

Załącznik 2.5. Odpowiedź na zalecenia 

Załącznik 2.6. Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych 

Załącznik 2.7. Wykaz prac dyplomowych 

Lista załączników uzupełniających raport 

Folder: Kryteria_1-10_zalaczniki 

Załącznik nr 1 

Uchwała Nr 35/19 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we 
Włocławku z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów 

dla kierunku Informatyka o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych 

pierwszego stopnia od roku akademickiego 2019/2020  

Załącznik nr 2 

Załącznik do Uchwały 69/18 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

we Włocławku z dnia 20 listopada 2018 r., Wytyczne do tworzenia programu 

studiów 

Załącznik nr 3 

Uchwała 59/19 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 
24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wytycznych do 

tworzenia programu studiów dla studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego 

stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Państwowej 
Uczelni Zawodowej we Włocławku 

Załącznik nr 4 

Załącznik do Uchwały Nr 90/19 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku z dnia 17 grudnia 2019 r. Wytyczne do tworzenia programu 

studiów 

Załącznik nr 5 

 Załącznik do Uchwały Nr 54/19 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we 

Włocławku z dnia 24 września 2019 roku, Statut Państwowej Uczelni 

Zawodowej 

Załącznik nr 6 
Wykaz efektów uczenia się dla kierunku Informatyka, symbole, opis 

i odniesienia 

Załącznik nr 7 

Uchwał Nr 63/16 Senatu PWSZ we Włocławku w sprawie ustalenia „Strategii 

rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na lata 2016-
2020 

Załącznik nr 8A 
List intencyjny w sprawie współpracy Politechniki Łódzkiej i PWSZ we 

Włocławku 

Załącznik nr 8B 
Porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Fizyki Technicznej, 
Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ a PWSZ we Włocławku 

Załącznik nr 8C 
Porozumienie o współpracy pomiędzy uczelni publicznych województwa 

kujawsko-pomorskiego a PWSZ we Włocławku 
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Załącznik nr 8D 
List intencyjny w sprawie współpracy Politechniki Łódzkiej i PWSZ we 

Włocławku 

Załącznik nr 9 

Zarządzenie Nr 82/12 Rektora PWSZ we Włocławku z dnia 20 września 2012 

r. w sprawie Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem 
metod i technik nauczania na odległość  

Załącznik nr 10 

Zarządzenie Nr 80/14 Rektora PWSZ we Włocławku z dnia 20 października 

2014 r. w sprawie zmiany w Regulaminie prowadzenia zajęć dydaktycznych 

z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość  

Załącznik nr 11 
Regulamin studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku 

Załącznik nr 12 

Zarządzenie Nr 56/19 Rektora PWSZ we Włocławku z dnia 18 czerwca 

października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania 

wsparcia oraz dysponowania środkami dotacji na zadania związane 
z zapewnieniem studentom PWSZ we Włocławku będącymi osobami 

niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania 

na studia , kształceniu na studiach oraz prowadzeniu działalności naukowej  

Załącznik nr 13 

Uchwała Nr 95/19 Senatu PUZ we Włocławku z dnia 17 grudnia 2019 roku, 

w sprawie zasad ustalenia liczebności grup na studiach pierwszego i drugiego 

stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w PUZ we Włocławku 

Załącznik nr 14 
Program studenckich praktyk zawodowych i ich realizacja dla kierunku 
INFORMATYKA, studia stacjonarne 

Załącznik nr 15 

Załącznik do Uchwały Nr 79/19 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku z dnia 29 października 2019 roku, Regulamin praktyk 

zawodowych , zajęć praktycznych i staży  

Załącznik nr 16 

Załącznik do Uchwały Nr 79/18 Senatu PWSZ we Włocławku z dnia 18 

grudnia 2018 roku, w sprawie warunków, trybu , terminu rozpoczęcia 

i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia w roku 

akademickim 2019/20 

Załącznik nr 17 

Uchwała Nr 49/19 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we 

Włocławku z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia 

„Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz 
sposobu jej przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2019/2020” 

Załącznik nr 18 

Uchwała Nr 78/18 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we 

Włocławku z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok 
studiów laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich 

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku 

akademickim: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 

Załącznik nr 19 

Załącznik do Uchwały Nr 62/19 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we 
Włocławku z dnia 24 września 2019 roku w sprawie Regulaminu 

potwierdzania efektów uczenia się 

Załącznik nr 20 
Zarządzenie Nr 100/19 Rektora PWSZ we Włocławku z dnia 30 września 2019 
r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dyplomowania w PUZ we Włocławku 

Załącznik nr 21 

Załącznik do Zarządzenia Nr 80/19 Rektora PUZ we Włocławku z dnia 10. 

września 2019 roku w sprawie Regulaminu pacy w Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku 

Załącznik nr 22 

Załącznik do Uchwały Nr 46/19 Senatu PWSZ we Włocławku z dnia 18 

czerwca 2019 roku, „ Regulamin zasad dokonywania oceny okresowej 

nauczycieli akademickich PWSZ we Włocławku” 

Załącznik nr 23 
Uchwała Nr 81/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania nagród 
nauczycielom akademickim 

Załącznik nr 24 
Zarządzenie Nr 64/16 Rektora PWSZ we Włocławku z dnia 27 września 2016 

r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Ekspertów PWSZ we Włocławku 

Załącznik nr 25 
Protokół z posiedzenia Rady Ekspertów przy Zakładzie Informatyki 
w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 
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w dniu 30 stycznia 2020 roku 

Załącznik nr 26 
Uchwałą 89/2019 z dnia 17 grudnia 2019r., w sprawie wprowadzenia Księga 
Jakości Kształcenia Państwowej Uczelni zawodowej we Włocławku 

Załącznik nr 27 
Współpraca Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w ramach 

Erasmus+ 

Załącznik nr 28 
Zarządzenie nr 56/19 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we 
Włocławku z dnia 18 czerwca 2019 r, 

Załącznik nr 29 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 75/19 Rektora PUZ we Włocławku z dnia 9 

września 2019r., regulamin świadczeń dla studentów PUZ we Włocławku 

Załącznik nr 30 
Zarządzenie nr 111/19 z dnia 5 listopada 2019 r., powołanie na rok akademicki 
2019/2020 Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej 

Załącznik nr 31 
Zarządzenie 54/04 w sprawie powołania Biura Karier Studentów w PWSZ we 

Włocławku 

Załącznik nr 32 
Uchwałą 84/15 z dnia 8 września 2015r., w sprawie powołania komisji 
oceniającej ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich 

Załącznik nr 33 
Uchwałą 85/15 z dnia 8 września 2015r., w sprawie powołania odwoławczej 

komisji oceniającej ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich 

Załącznik nr 34 

Uchwałą 103/17 z dnia 19 grudnia 2017r., zmieniającą uchwałę w sprawie 

powołania odwoławczej komisji oceniającej ds. okresowej oceny nauczycieli 
akademickich 

Załącznik nr 35 
Cele i zadania Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia 

w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

Załącznik nr 36 

Zarządzenie Nr 99/19 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 
z dnia 30 września 2019 r., w sprawie Regulaminu organizacyjnego PUZ we 

Włocławku  

 


