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I. Obsada zajęć na kierunku informatyka, studnia pierwszego stopnia, profil 

praktyczny w roku akademickim 2020/21 

 

 

1.1. Semestr zimowy 

Lp. Nazwa przedmiotu wg planu studiów 
Rok 

studiów 

Liczba  

Grup 

Liczba godzin wg 

planu  

W AF S 

1.1. prof. dr hab. Mykhaylo Yatsymirskyy 

1. Kryptografia 4 1 20 0 0 

2. Kryptografia 4 1 0 30 0 

3. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 3 1 20 0 0 

4. Seminarium dyplomowe 4 1 0 0 20 

1.2. Mgr inż. Maciej Jezierski 

1. Systemy wspomagania decyzji 4 1 0 30 0 

2. Systemy wbudowane 2 1 0 30 0 

3. Technologie symulacji komputerowych 3 1 0 30 0 

4. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 3 1 0 30 0 

1.3. dr  hab. Mieczysław Gałuszka 

1. Podstawy socjologii 1 1 15 0 0 

1.4. dr inż. Dominika Lisiak-Felicka 

1. Seminarium dyplomowe 4 1 0 0 6 

2. Bezpieczeństwo systemów informatycznych 3 1 20 0 0 

3. Bezpieczeństwo systemów informatycznych 3 1 0 30 0 

1.5. dr inż. Marcin Kacprowicz 

1. Bazy danych 2 1 30 0 0 

2. Sztuczna inteligencja 3 1 30 0 0 

3. Projektowanie systemów informatycznych 4 1 20 0 0 

4. Technologie komponentowe 3 1 30 0 0 

5. Zarządzanie bazami danych 3 1 20 0 0 

6. Zarządzanie bazami danych 3 1 0 30 0 

7. Zaawansowane systemy baz danych 4 1 20 0 0 

8. Zaawansowane systemy baz danych 4 1 0 30 0 

9. Systemy wbudowane 2 1 20 0 0 

10. Seminarium dyplomowe 3 1 0 0 20 

11. Seminarium dyplomowe 4 1 0 0 20 

1.6. dr Ireneusz Kopke 

1. Podstawy psychologii 1 1 15 0 0 

1.7. dr inż. Marcin Krupski 
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1. Podstawy programowania 1 1 15 0 0 

2. Podstawy programowania 1 1 0 35 0 

3. Programowanie obiektowe II 2 1 15 0 0 

4. Programowanie obiektowe II 2 1 0 35 0 

5. Seminarium dyplomowe 3 1 0 0 20 

6. Seminarium dyplomowe 4 1 0 0 20 

1.8. mgr inż. Kamil Maciejewski 

1. Przetwarzanie dokumentów XML 3 1 20 0 0 

2. Przetwarzanie dokumentów XML 3 1 0 30 0 

3. Inżynieria dokumentów elektronicznych 1 2 0 30 0 

4. Projektowanie systemów informatycznych 4 2 0 30 0 

1.9. dr hab. Grzegorz Pestka 

1. Algorytmy i złożoność obliczeniowa 1 1 15 0 0 

2. Inżynieria dokumentów elektronicznych 1 1 20 0 0 

3. Inżynieria dokumentów elektronicznych 1 1 0 30 0 

3. Analiza matematyczna i algebra liniowa 1 1 20 0 0 

4. Analiza matematyczna i algebra liniowa 1 1 0 25 0 

5. Matematyka dyskretna 1 1 20 0 0 

6. Matematyka dyskretna 1 1 0 30 0 

7. Kryptografia 4 1 0 30 0 

8.  Seminarium 4 1 0 0 20 

1.10. mgr inż. Bartosz Popławski 

1. Podstawy programowania 1 2 0 35 0 

2. Bazy danych 2 1 0 30 0 

3. Sztuczna inteligencja 3 1 0 30 0 

4. Algorytmy i złożoność obliczeniowa 1 2 0 30 0 

5. Technologie komponentowe 3 1 0 30 0 

6.  Zaawansowane systemy baz danych 4 1 0 30 0 

1.11. mgr Bogumiła Szewczyk-Modrzejewska 

1. Sztuczne komunikowanie 1 3 0 15 0 

2. Warsztaty sukcesu zawodowego 4 2 0 15 0 

1.12. Mgr Przemysław Tarnowski 

1. Planowanie kariery zawodowej 2 1 0 15 0 

2. Planowanie kariery zawodowej 3 1 0 15 0 

1.13. dr inż. Stanisław Wszelak 

1. Systemy operacyjne 2 1 20 0 0 

2. Systemy operacyjne 2 1 0 20 0 

3. Technologie sieci teleinformatycznych 2 1 30 0 0 

4. Technologie sieci teleinformatycznych 2 1 0 30 0 

5. Administrowanie sieciami komputerowymi 3 1 20 0 0 

6. Administrowanie sieciami komputerowymi 3 1 0 30 0 

7. Seminarium dyplomowe 3 1 0 0 20 

8. Seminarium dyplomowe 4 1 0 0 20 

1.14. dr inż. Małgorzata Wiśniewska 

1. Ochrona własności intelektualnej 3 1 10 0 0 
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2. Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie 2 1 30 0 0 

1.15. dr inż. Antoni Zajączkowski 

1. Analiza matematyczna i algebra 1 1 0 25 0 

2. Matematyka dyskretna 1 2 0 30 0 

3. Problemy społeczne i zawodowe informatyki 1 1 30 0 0 

4. Systemy wspomagania decyzji 4 1 20 0 0 

5. Systemy wspomagania decyzji 4 1 0 30 0 

6. Technologie symulacji komputerowych 3 1 20 0 0 

7. Seminarium dyplomowe 4 1 0 0 20 

Lektorat Języka angielskiego 

mgr Marta Waszin  2 1 0 30 0 

mgr Marta Waszin  3 1 0 30 0 

 
1.2. Semestr letni 

Lp. Nazwa przedmiotu wg planu studiów 
Rok 

studiów 

Liczba 

grup 

Liczba godzin wg 

planu  

W AF S 

1.3. prof. dr hab. Mykhaylo Yatsymirskyy  

1. Inżynieria oprogramowania 2 1 20 0 0 

2. Inżynieria oprogramowania 2 1 0 30 0 

1.4. Mgr inż. Maciej Jezierski 

1. Komunikacja człowiek-komputer 1 2 0 15 0 

2. Grafika komputerowa 1 1 0 30 0 

1.5. dr inż. Dominika Lisiak-Felicka 

1. Architektura systemów komputerowych 2 1 15 0 0 

2. Architektura systemów komputerowych 2 1 0 15 0 

3. Analiza danych 3 1 20 0 0 

4. Analiza danych 3 1 0 30 0 

5 Komunikacja człowiek komputer 1 1 0 15 0 

1.6. dr inż. Marcin Kacprowicz 

1. Projekt zespołowy 3 1 0 30 0 

2. Projektowanie aplikacji klient-serwer 3 1 20 0 0 

3. Seminarium dyplomowe 3 1 0 0 20 

1.7. dr inż.  Marcin Krupski 

1. Programowanie obiektowe I 1 1 15 0 0 

2. Programowanie obiektowe I 1 2 0 35 0 

3. Grafika komputerowa 1 1 30 0 0 

4. Grafika komputerowa 1 2 0 30 0 

5. Seminarium dyplomowe 3 1 0 0 20 

1.8.  mgr inż. Kamil Maciejewski 
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1. Systemy informatyczne w zarządzaniu 3 1 20 0 0 

2. Systemy informatyczne w zarządzaniu 3 1 0 30 0 

3. Projektowanie aplikacji internetowych 2 + 3 1 20 0 0 

4. Projektowanie aplikacji internetowych 2 1 0 30 0 

1.9. dr hab. Grzegorz Pestka 

1. Fizyka dla informatyków 1 1 15 0 0 

2. Metody probabilistyczne i statystyka 1 1 20 0 0 

3. Metody probabilistyczne i statystyka 1 2 0 25 0 

1.10. mgr inż. Bartosz Popławski 

1. Projektowanie aplikacji klient serwer 3 1 0 30 0 

2. Podstawy elektrotechniki, elektroniki i 
miernictwa 

1 1 0 25 0 

3. Programowanie obiektowe I (Java) 1 1 0 35 0 

1.11. mgr Bogumiła Szewczyk-Modrzejewska 

1.  Kompetencje w relacjach społecznych 1 2 0 15 0 

1.12. mgr inż. Jarosław Struś 

1. Projektowanie aplikacji internetowych 3 1 0 30 0 

1.13. Mgr Przemysław Tarnowski 

1. Kompetencje w relacjach społecznych 1 1 0 15 0 

1.14. dr inż. Stanisław Wszelak 

1. Sieciowe systemy operacyjne 3 1 20 0 0 

2. Sieciowe systemy operacyjne 3 1 0 30 0 

3. Podstawy elektrotechniki, elektroniki i 
miernictwa 

1 1 0 25 0 

4. Seminarium 3 1 0 0 20 

5. Projekt zespołowy 3 1 0 30 0 

1.15. mgr Jacek Wiśniewski 

1. Bezpieczeństwo higiena pracy i ergonomia 1 1 15 0 0 

1.16. dr inż. Antoni Zajączkowski 

1. Komunikacja człowiek komputer 1 1 15 0 0 

2. Podstawy elektrotechniki, elektroniki i 

miernictwa 

1 1 20 0 0 

3. Podstawy elektrotechniki, elektroniki i 

miernictwa 

1 1 0 25 0 

4. Fizyka dla informatyków 1 3 0 15 0 

Lektorat Języka angielskiego 

mgr Marta Waszin 1 3 0 30 0 

mgr Marta Waszin 2 1 0 30 0 

mgr Marta Waszin 3 1 0 30 0 
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1.3. Charakterystykę nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących 

zajęcia lub grupy zajęć wykazane w tabeli 4, tabeli 5 oraz opiekunów prac 

dyplomowych, którzy nie zostali wykazani w przesłanej dokumentacji z dnia 25 

lutego 2020 roku 

 

Imię i nazwisko:  Mykhaylo Yatsymirskyy  
Tytuł naukowy/obszar/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy rok 
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego: 

 profesor nauk technicznych,  informatyka techniczna i telekomunikacja. 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena: 

Lp. Nazwa przedmiotu wg planu studiów Semestr Liczba 

grup 

Liczba godzin 

    W AF S 

1. Kryptografia IV 1 20 - - 

2. Kryptografia IV 1 - 30 - 

3. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów III 1 20 - - 

4. Inżynieria oprogramowania II 1 20 - - 

5. Inżynieria oprogramowania II 1 - 30 - 

6. Seminarium VII 1 - - 6 

 Razem: 126  60 60 6 
 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztuki oraz 

dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 

znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat, wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 

naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 

badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku i prowadzonych 

na nim zajęć. 

Działalność naukowa i dydaktyczna  

 

Obszary zainteresowań naukowych: adaptacyjne metody i algorytmy przetwarzania, analizy  

sygnałów oraz rozpoznawania obrazów, sztuczna inteligencja,  teoria oraz zastosowania szybkich 

algorytmów sortowania oraz przetwarzania danych, szyfrowanie danych, obliczenia równoległe.  

 

Autor ponad 180 prac naukowych, w tym jednej monografii, 2 skryptów oraz  8 patentów (tzw. 

zaświadczeń autorskich), ponad 20 publikacji opublikowano w czasopismach z listy filadelfijskiej. 

 

Promotor 9 obronionych prac doktorskich: 5 – Ukraina, 4 – Polska.  

 

Autor i realizator zajęć z przedmiotów: przetwarzanie sygnałów i obrazów, rozpoznawanie obrazu, 

kryptografia i ochrona danych, teoria informacji i kodowanie, dyskretna matematyka, algorytmy i 

złożoność obliczeniowa,  podstawy programowania, programowanie równoległe. 

 

Udział w projektach badawczych i grantach: 

 

 Projekt "Platforma Informatyczna TEWI", 2012 rok, projekt realizowany w ramach Działania 2.3. 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, numer: POIG.02.03.00-00-

028/09,udział jako wykonawca. 
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 Projekt "Platforma Informatyczna TEWI", 2013 rok, projekt realizowany w ramach Działania 2.3. 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, numer: POIG.02.03.00-00-028/09, 

udział jako wykonawca. 

 

Koordynator merytoryczny projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, rok. 2019 – 2020, 

projekt numer POPS.03.0200-00-0002/18-00 współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej, w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Cyfrowe 

kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej 

projekt realizowany w ramach działania.  

 

Udział jako kierownik, główny wykonawca i wykonawca w licznych grantach Instytutu 

Informatyki Politechniki Łódzkiej w zakresie obszaru zainteresowań naukowych, 1999 - 2019. 

 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co najwyżej 

10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat, wraz 

z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników, materiałów dydaktycznych, wdrożone 
innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad którymi nauczyciel akademicki 

sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad beneficjentem Diamentowego Grantu, 

uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem 

naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w uczelni zagranicznej, np. w ramach 
mobilności nauczycieli akademickich). 

1. Dariusz Puchała, Bartłomiej Szczepaniak, Mykhaylo Yatsymirskyy. Lattice structure for 

parallel calculation of orthogonal wavelet transform on GPUs with CUDA architecture Electrical 

Review, 2015.- №7. – Р. 52-54.  

2. Dariusz Puchała, Kamil Stokfiszewski, Bartłomiej Szczepaniak, Mykhaylo Yatsymirskyy. 

Effectiveness of Fast Fourier Transform Implementations on GPU and CPU// Proceedings  2015 

XVI International conference on  Computation Problems of Electrical Engineering (CPEE), Lviv 

Ukraine, September 2-5, 2015 – P.162-164., 15 pkt WOS  

3. Dariusz Puchała, Bartłomiej Szczepaniak, Mykhaylo Yatsymirskyy. “Effective Realizations of 

Biorthogonal Wavelet Transforms of Lengths 2K + 1/2K – 1 with Lattice Structures on GPU and 

CPU” , Lecture Notes in Computer Science, Vol. 9375, 2015, pp. 130-137. 15 pkt, WOS 

4. Dariusz Puchała, Bartłomiej Szczepaniak, Mykhaylo Yatsymirskyy. Lattice structure for 

parallel calculation of orthogonal wavelet transform on GPUs with CUDA architecture Electrical 

Review, 2015.- №7. – Р. 52-54. 14 pkt 

5. Dariusz  Puchała, Mykhaylo Yatsymirskyy, Joint compression and encryption of visual data 

using orthogonal parametric transforms  Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical 

Sciences 64(2), June 2016, p. 373-382 , 25 pkt, WoS.   

6. Rychlicki-Kicior K., Stasiak B., Yatsymirskyy M., Multipitch Estimation Using Multiple 

Transformation Analysis, Proceeding of the 2016 IEEE First International Conference on Data 

Stream Mining & Processing (DSMP), August 23-27, 2016, Lviv, Ukraine, pp. 299-304.15 pkt 

WoS 

7.  Dariusz Puchała, Kamil Stokfiszewski, Bartłomiej Szczepaniak, Mykhaylo Yatsymirskyy. 

Effectiveness of Fast Fourier Transform Implementations on GPU and CPU,  Electrical Review, 

2016.- №7. – Р. 69-71. 14 pkt, 

8. Rychlicki-Kicior K., Stasiak B., Yatsymirskyy M., Application of  multiple sound 

representations in multipitch estimation using shift-invariant probabilistic latent component 

analysis, SO-FSEM 2016, Theory and practice of computer science, LNSC, Springer, 2016, pp. 

592-601, 5 pkt,.  

9. Stokfiszewski K., Wieloch K., Yatsymirskyy M., "Effectiveness of Partioning Strategies of Fast 

Fourier Transform in GPU Implementations", Computer Science and Information Technologies 

CSIT 2017, pp. 322-325, September 2017, Lviv, Ukraine, ISBN 978-1-5386-1638-3, 15 pkt, WoS 

10. Stokfiszewski K., Wieloch K., Yatsymirskyy M.: The Fast Fourier Transform Partitioning 
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Scheme for GPU’s Computation Effectiveness Improvement. Advances in Intelligent Systems and 

Computing II, Springer 2018, (Eds. Shakhovska N., Stepashko V.), CSIT 2017, Springer, Cham, 

Vol. 689, No. 1, pp. 511 - 522.  ISBN 978-3-319-70580-4, 5 pkt 

11. Stokfiszewski K., Puchała D., Yatsymirskyy M.: Effectiveness of GPU Realizations of 

Parallel Prefix-Sums Computation Algorithms. 2018 IEEE 13th International Scientific and 

Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), 11-14 

September 2018, Lviv, Ukraine, pp. 436 – 439, Web of Science 

12. Puchała D., Stokfiszewski K., Wieloch K., Yatsymirskyy M.: Comparative Study of 

Massively Parallel GPU Realizations of Wavelet Transform Computation with Lattice Structure 

and Matrix-Based Approach. 2nd IEEE International Conference on Data Stream Mining and 

Processing (DSMP), Lviv, Ukraine, August 21-25, 2018, IEEE, Doi: 

10.1109/DSMP.2018.8478567, pp. 88 – 93, Web of Science  

60.  Tarasiuk P., Yatsymirskyy M.: Optimized Concise Implementation of Batcher's Odd-Even 

Sorting. 2nd IEEE International Conference on Data Stream Mining and Processing (DSMP), 

Lviv, Ukraine, August 21-25, 2018,IEEE, Doi: 10.1109/DSMP.2018.8478515, pp. 449 – 452, 

Web of Science 

13. D. Puchala, K. Stokfiszewski and M. Yatsymirskyy, "Encryption Before Compression Coding 

Scheme for JPEG Image Compression Standard," 2020 Data Compression Conference (DCC), 

Snowbird, UT, USA, 2020, pp. 313-322, doi: 10.1109/DCC47342.2020.00039. 200 pkt,  

14. Srebrny Medal:  Mykhaylo Yatsymirskyy, Dariusz Puchala, Bartlomiej Szczepaniak. Fast, 

effective, hardware-oriented multidimensional data processing// International Trade Fair “Ideas_ 

Inventions _New Products”, Nuremberg, Invention University/College, Silbermedaille  for 

outstanding performances, International Jury of iENA 2015, 31 Oktober 2015.  

15. Wyróżnienie: Diploma Association “Russian House for International Scientific and 

Technologial Cooperation” Awarded  Mykhaylo Yatsymirskyy, Dariusz Puchala, Bartlomiej 

Szczepaniak. Fast, effective, hardware-oriented multidimensional data processing// 67 th 

International Trade Fair “Ideas_Inventions_New Products” (IENA-2015), Nuremberg Germany, 

29 Oct. - 1 Nov., 2015. 

16. Silver prize: Mykhaylo Yatsymirskyy, Dariusz Puchala, Bartlomiej Szczepaniak. Fast, 

effective, hardware-oriented multidimensional data processing //Seul International Invetion Fair 

2015 organized by the Korea Invention Promotion Association, Seoul, Korea,  November 26 th – 

November 29 th, 2015 

 

Imię i nazwisko: Marta Waszin  

Tytuł naukowy/obszar/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy rok 
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego: 

 Magister edukacji w zakresie nauczania języka angielskiego , tytuł uzyskany w lipcu 2004 

roku 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 

akademickiego lub inną osobę w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena: 

Lp. Nazwa przedmiotu wg planu 

studiów 

Semestr Liczba 

grup 

Liczba godzin 

    W AF S 

1. Język angielski II 3 - 30 - 

2. Język angielski III 1 - 30 - 

3. Język angielski IV 1 - 30 - 

4. Język angielski V 1 - 30 - 

5. Język angielski VI 1 - 30 - 

 Razem: 210  -   

210 

- 
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Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztuki oraz 

dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 

znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat, wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 

badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 

szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku i prowadzonych 
na nim zajęć. 

 

Brak dorobku naukowego 

 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co najwyżej 

10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat, wraz 

z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów dydaktycznych, wdrożone 
innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad którymi nauczyciel akademicki 

sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad beneficjentem Diamentowego Grantu, 

uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem 
naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w uczelni zagranicznej, np. w ramach 

mobilności nauczycieli akademickich). 

 

Lektor języka angielskiego  w Państwowej Uczelni Zawodowej od października 2006 roku.  

1. W latach 2006-2010 lektor języka angielskiego na kierunku Filologia angielska przy PUZ we 
Włocławku.  

2. W latach 2010 do chwili obecnej  lektor języka angielskiego w Studium Języków Obcych przy 

PUZ we Włocławku. 

3. W latach 2018 do chwili obecnej redaktor językowy ( j. Angielski ) dla czasopisma naukowego 
Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu wydawanym przez Instytut nauk o Zdrowiu 

PUZ. 

4. Zajęcia z bloku :praktyczna nauka języka w ramach programu Erasmus +na Universitat de Les 
Illes Balears , maj 2015      

 

 

II. Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych dla 
studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka  

 

Załącznik nr 2.1a I semestr, nabór 2020/2021 

Załącznik nr 2.1b III semestr, nabór 2019/2018 

Załącznik nr 2.1c  V semestr, nabór 2018/2019 

Załącznik nr 2.1d VII semestr, nabór 2017/2018 

 

 

 

zalacznik%20nr%202.1a.pdf
zalacznik%20nr%202.1b.pdf
zalacznik%20nr%202.1c.pdf
zalacznik%20nr%202.1d.pdf


III. Wykaz tematów prac dyplomowych, dla których egzamin dyplomowy odbył się po terminie przesłania raportu 
samooceny/nie ujęte w raporcie z dnia 25 lutego 2020 roku 

Nr 

albumu 
Tytuł pracy dyplomowej  

Rok 

 

Tytuł/stopień 

naukowy, imię i 

nazwisko opiekuna 

Tytuł/stopień 

naukowy, imię i 

nazwisko recenzenta 

Ocena 

pracy 

Ocena 

egzaminu 

dyplomowego 

Ocena na 

dyplomie 

9500 

KOMPUTEROWE PRZETWARZANIE 

OBRAZÓW 2D I 3D. OPRACOWANIE 

MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA 

RESTAURACJI 

2020 
dr inż. Marcin 

Kacprowicz 

dr inż. Marcin 

Krupski  
3,5 3,5 3,5 

9511 

SZABLON APLIKACJI MOBILNEJ 

WSPOMAGAJĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ 

PUNKTÓW USŁUGOWYCH 

2020 
dr inż. Marcin 

Kacprowicz 

dr inż. Marcin 

Krupski  
4,0 4,0 4,5 

9522 

WITRYNA INTERNETOWA DLA ZAKŁADU 

OGÓLNOBUDOWLANEGO: PROJEKT, 

WYKONANIE I PUBLIKACJA 

2020 
dr inż. Marcin 

Kacprowicz 

dr inż. Marcin 

Krupski  
3,5 4,0 4,0 

10018 
APLIKACJA MOBILNA DLA 

WYPOŻYCZALNI E-BOOKÓW 
2020 

dr inż. Marcin 

Kacprowicz 

dr inż. Antoni 

Zajączkowski 
4,5 4,5 4,5 

10019 

SYSTEM REZERWACJI SAL W 

PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ WE 

WŁOCŁAWKU 

2020 
dr inż. Marcin 

Kacprowicz 

dr inż. Marcin 

Krupski  
5,0 4,5 5,0 

10024 

PROJEKT I IMPLEMENTACJA SERWISU 

INTERNETOWEGO O TEMATYCE 

FILMOWEJ 

2020 
dr inż. Marcin 

Kacprowicz 

dr inż. Marcin 

Krupski  
3,5 4,0 4,0 

10026 SYSTEM ZARZĄDZANIA PASIEKĄ 2020 
dr inż. Marcin 

Kacprowicz 

dr inż. Antoni 

Zajączkowski 
5,0 5,0 4,5 

10028 

SYMULACJA TRÓJWYMIAROWA W 

ŚRODOWISKU UNREAL NA POTRZEBY 

ZAPROGRAMOWANIA GRY O TEMATYCE 

FANTASY GATUNKU RPG 

2020 dr inż. Marcin Krupski  
dr inż. Agnieszka 

Siwocha 
3,5 4,5 4,0 
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10033 

BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO NA 

POTRZEBY NIEFORMALNEGO 

ŚRODOWISKA MIŁOŚNIKÓW GIER 

KLASYCZNYCH 

2020 dr inż. Marcin Krupski  
dr inż. Agnieszka 

Siwocha 
3,5 5,0 4,0 

10034 

APLIKACJA UMOŻLIWIAJĄCA SPRZEDAŻ 

SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO Z 

WYKORZYSTANIEM LARAVELA ORAZ 

ANGULARA 

2020 dr inż. Marcin Krupski  
dr inż. Agnieszka 

Siwocha 
4,0 3,0 4,0 

10037 

APLIKACJA INTERAKCYJNA PRZY 

WYKORZYSTANIU FRAMEWORKA 

LARAVEL NA RZECZ POCZĄTKUJĄCYCH 

ZESPOŁÓW WIRTUALNYCH Z BRANŻY IT 

2020 dr inż. Marcin Krupski  
dr inż. Agnieszka 

Siwocha 
5,0 5,0 5,0 

10040 
WYSZUKIWANIE OPTYMALNEJ TRASY W 

OPARCIU O ALGORYTM A* 
2020 

dr inż. Marcin 

Kacprowicz 

dr inż. Antoni 

Zajączkowski 
5,0 5,0 5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Informacje w sprawie organizacji zdalnego procesu kształcenia  

 

Zdalny proces kształcenia funkcjonuje w naszej Uczelni od wielu lat i oparty został – w 

zasadniczej części – na wykorzystaniu platformy Moodle. Podstawą prawną jest Regulamin 

prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w 
Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku.  

Szczególne zasady organizacji zdalnego procesu kształcenia zostały opracowane w tym roku, 

w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie. Z powodu narastającego ryzyka 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce, 

decyzją władz rektorskich PUZ we Włocławku zajęcia dydaktyczne, dotychczas prowadzone w 

sposób tradycyjny w murach Uczelni, zostały zawieszone 12 marca 2020 roku. O fakcie tym 

uczelniana społeczność poinformowana została komunikatem Rektora, w następstwie Zarządzeniem 
Rektora nr 23/20 w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19  (załącznik nr 4.1), w 

którym wskazano, że wszystkie zaplanowane zajęcia będą prowadzone online. Funkcjonująca 

sprawnie od wielu lat uczelniana platforma zdalnego nauczania Moodle jak również nowa platforma 
MS Teams pozwalająca na prowadzenie zajęć w trybie synchronicznym, znacznie ułatwiły 

natychmiastowe podjęcie realizacji zajęć online, dzięki czemu już od pierwszych dni udało się uniknąć 

zaległości w realizacji programu studiów także na kierunku Informatyka. Platforma Moodle oprócz 
podstawowych funkcjonalności rozszerzona jest o moduł BigBlueButton, który pozwala na 

prowadzenie wykładów w formie pełnej interakcji ze studentami (synchronicznie). Dzięki platformie 

MS Teams która wśród wielu funkcjonalności umożliwia m.in. tworzenie zespołów, planowanie 

spotkań, prowadzenie spotkań w trybie synchronicznym z udostępnianiem ekranów zarówno 
prowadzącego jak i studentów oraz udostępnianie kontroli na komputerami uczestników spotkania 

pozwala na przeprowadzanie zajęć laboratoryjnych w sposób nie tylko zachowujący standardy uczenia 

jakie stwarzane są w trybie stacjonarnym. Dodatkowym atutem jest fakt, że problemu poszczególnych 
studentów mogą zostać omówione „globalnie” dla całej grupy, co w przypadku zajęć tradycyjnych jest 

o wiele trudniejsze – pokazanie problemu na konkretnej maszynie studenta. W celu uporządkowania 

tych działań wszyscy pracownicy prowadzący zajęcia dla studentów Informatyki na bieżąco 

raportowali kierownikowi Zakładu Informatyki w jaki sposób (z wykorzystaniem jakich narzędzi) 
wypełniają swoje obowiązki dydaktyczne. Na platformie Moodle utworzone zostały dodatkowo kursy 

na potrzeby dyżurów, co zapewniło studentom możliwość kontaktu z wszystkimi wykładowcami. 

W dniu 24 marca br. weszło w życie Zarządzenie Rektora PUZ we Włocławku stanowiące o 
obowiązku prowadzenia zajęć oraz weryfikacji efektów uczenia się z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość (załącznik nr 4.2), niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w 

programie studiów, a 8 kwietnia br. opublikowane zostało Zarządzenie Rektora PUZ we Włocławku 
w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji roku akademickiego 2019/2020 

pozwalające dyrektorom instytutów na podjęcie decyzji o wydłużeniu terminu realizacji zajęć oraz 

przedłużeniu sesji egzaminacyjnej i sesji poprawkowej (załącznik nr 4.3) oraz Zarządzenie nr 28/20 

w sprawie realizacji praktyk zawodowych w roku akademickim 2019/2020 (załącznik nr 4.4). Na ich 
mocy Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Technicznych sporządził instrukcję porządkującą zasady 

realizacji i ewaluacji procesu dydaktycznego na prowadzonych w INSiT kierunkach, w tym na 

informatyce. Opiekunowie praktyk studenckich na kierunku Informatyka w porozumieniu z 
kierownikiem zakładu oraz dyrektorem instytutu, ustalili sposób realizacji i zaliczenia ,praktyk 

uwzględniając indywidualną sytuację każdego ze studentów, co pomimo trudnych okoliczności 

umożliwiło wszystkim studentom Informatyki osiągnięcie założonych efektów uczenia się.  
W odpowiedzi na Rozporządzenie MNiSW z 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego oraz ustawę z 

dnia 9 kwietnia 2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2, Rektor PUZ we Włocławku 24 kwietnia 2020 r. wydał Zarządzenie nr 31/20 w 
sprawie sposobu organizacji zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim 2019 (załącznik nr 4.5). 

Wszystkie egzaminy i zaliczenia zaplanowane na semestr letni odbyły się zgodnie z procedurami z 

wykorzystaniem zróżnicowanych narzędzi, w tym: ustalenia oceny końcowej z ocen cząstkowych, 
esejów i innych wypowiedzi pisemnych, prowadzonych na Moodle testów wiedzy (quizów), 

egzaminów i zaliczeń ustnych prowadzonych z wykorzystaniem takich narzędzi jak: BigBlueButton, 

MS Teams, ClickMeeting, Google Meet, Zoom i in.  

zalacznik%20nr%204.1.pdf
zalacznik%20nr%204.2.pdf
zalacznik%20nr%204.3.pdf
zalacznik%20nr%204.4.pdf
zalacznik%20nr%204.5.pdf
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W okresie kwarantann przeprowadzono dwa egzaminy dyplomowe, w dwóch różnych 

terminach w formie online, wykorzystując system MS TEAMS (Komunikat Protektora ds. Nauczania 

Studentów, (załącznik nr 4.6). Założono indywidualne zespoły dla każdego zdającego egzamin 

studenta. W pierwszym terminie  do egzaminu dyplomowego przystąpiło trzech studentów według 
harmonogramu (tabela). Egzamin przeprowadzono w dniu 21 maja, w godzinach od 9.30 do 11.58.  

 
 
 Drugi egzamin odbył się 21 lipca 2020r.,przystąpił jeden student: Oskar Stypulski (tabela). 

 

LP Imię i 

nazwisko 

Nr 

albumu 

Planowana 

godzina 

egzaminu 

Skład komisji Uwagi 

1. Oskar 
Stypulski 

10037 10.00 Przewodniczący: dr inż. 
Stanisław Wszelak 

Promotor: dr inż. Marcin 

Krupaski 
Recenzent: dr inż. 

Agnieszka Siwocha  

Egzamin online z 
wykorzystaniem 

MS TEAMS 

 
Egzaminy przebiegały sprawnie, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w obydwu 

przypadkach przebywał na terenie Uczelni, pozostali członkowie jak i abiturienci  w różnych 

wybranych miejscach poza Uczelnią. W pierwszym egzaminie dyplomowym asystował Kierownik 

Zakładu Informatyki, w drugim  przewodniczył komisji. Po każdym egzaminie dyplomowym 

sporządzono sprawozdanie, które przechowane jest wraz z protokołami egzaminacyjnymi. 
  W tej nadzwyczajnej sytuacji szczególnie istotne dla organizacji bieżącego funkcjonowania 

Uczelni oraz planowania jej dalszej działalności okazały się głosy najważniejszych środowisk 

uczelnianych: studentów oraz wykładowców. Celem szczegółowego rozpoznania potrzeb i oczekiwań 
studentów dyrektor Instytutu Humanistycznego opracował ankietę elektroniczną, która skierowana 

została do wszystkich studentów PUZ. Jej wyniki zaprezentowane zostały w załączniku nr 4.7. 

Prorektor ds. nauczania i studentów, za pośrednictwem kierowników zakładów, zwrócił się 

natomiast do wykładowców z prośbą o określenie potrzeb oraz sformułowanie najważniejszych 
doświadczeń w zakresie zdalnego nauczania. Z opinii pracowników Zakładu Informatyki wynikało, że 

wszyscy pracownicy znają podstawowe narzędzia edukacji zdalnej (Moodle, MS Teams) i potrafią się 

nimi obsługiwać. 
W dniu 9 września br., w oparciu o wyniki przeprowadzonych w ten sposób diagnoz, Rektor 

PUZ we Włocławku wydał Zarządzenie nr 104/20 w sprawie regulaminu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (załącznik  nr 4.8), które 
w szczegółowy sposób reguluje hybrydową formułę, w jakiej w roku akademickim 2020/2021 będą 

prowadzone zajęcia dydaktyczne w Uczelni. Bezpieczeństwo i jakość nauczania to główne wyzwania 

w obecnej działalności dydaktycznej. 

W celu zachowania bezpieczeństwa przeważająca część wykładów i ćwiczeń audytoryjnych, 
podczas których wymagana jest jednoczesna obecność znacznej liczby studentów, prowadzona będzie 

zdalnie w sposób synchroniczny (za pośrednictwem Microsoft Teams lub BigBlueButton) i 

uzupełniana asynchronicznie (z wykorzystaniem platformy Moodle).  

zalacznik%20nr%204.6.pdf
zalacznik%20nr%204.7.zip
zalacznik%20nr%204.8.pdf
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Dodatkowo, aby zapewnić efektywność zajęć praktycznych, dominująca część laboratoriów, 

warsztatów i innych zajęć kształtujących umiejętności praktyczne prowadzona będzie tradycyjnie z 

zachowaniem wymogów sanitarno-epidemiologicznych określonych Zarządzeniem Rektora nr 122/20 

z dnia 29 września 2020r (załącznik nr 4.9). W trosce o bezpieczeństwo studentów i pracowników 
Uczelni m.in. ograniczono jednoczesną kumulację zbyt dużej liczby osób poprzez zmniejszenie 

liczebności grup studenckich, wyznaczenie limitów miejsc w salach dydaktycznych, uruchomienie 

kilku, odrębnych wejść do budynku Uczelni.  
Uwzględniając potrzeby aklimatyzacji w Uczelni dla osób rozpoczynających studia, pierwsze 

godziny zajęć (zarówno wykładowych, jak i form aktywnych) zaplanowane zostały w formie 

tradycyjnej. Jako pierwsze zostaną przeprowadzone zajęcia z Technologii informacyjnej, mające na 
celu przygotowanie studentów do kształcenia w formie. 

Niezależnie od tych ustaleń i przygotowań, w strukturze Uczelni działa zespół do spraw moni-

torowania funkcjonowania Uczelni w czasie epidemii, który na bieżąco ocenia sytuację na terenie 

Uczelni oraz analizuje wytyczne rządowe (w tym MNiSW), by w razie zaistnienia nowych 
okoliczności podjąć stosowane działania organizacyjne dotyczące realizacji zajęć dydaktycznych.  

 
V . Informacje inne aktualizujące raport samooceny 

5.1. Korekta kryterium 4, punkty 1,2,3 

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 11 nauczycieli akademickich, 1 osoba do przedmiotów nauk 

humanistycznych, 4 osoby do nauk społecznych, 1 do wychowania fizycznego oraz 1 osoba do nauki 
języka obcego (angielskiego). Spośród 11 osobowej kadry prowadzącej przedmioty kierunkowe 10 

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 tytułem profesora [na stanowisku profesora] 
 

1 1 1 

Ze stopnie doktora habilitowanego [na stanowisku 

profesora uczelni PUZ we Włocławku] 

1 1 - 

Ze stopniem doktora [na stanowisku adiunkta] 
5 5 5 

Z tytułem zawodowym magister inżynier [na 

stanowisku wykładowcy] 

4 4 4 

zalacznik%20nr%204.9.pdf
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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: 

prof. dr hab. Mykhaylo Yatsymirskyy – jego obszarem zainteresowań naukowych to: 

adaptacyjne metody i algorytmy przetwarzania, analizy  sygnałów oraz rozpoznawania obrazów, 

sztuczna inteligencja,  teoria oraz zastosowania szybkich algorytmów sortowania oraz przetwarzania 
danych, szyfrowanie danych, obliczenia równoległe. Jest autorem ponad 180 prac naukowych, w tym 

jednej monografii, 2 skryptów oraz  8 patentów (tzw. zaświadczeń autorskich), ponad 20 publikacji 

opublikowano w czasopismach z listy filadelfijskiej. Promotor 9 obronionych prac doktorskich: 5 – 
Ukraina, 4 – Polska. Autor i realizator zajęć z przedmiotów: przetwarzanie sygnałów i obrazów, 

rozpoznawanie obrazu, kryptografia i ochrona danych, teoria informacji i kodowanie, dyskretna 

matematyka, algorytmy i złożoność obliczeniowa,  podstawy programowania. Należy i jest: 

• Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, 
• Członek IEEE Signal Processing, 

• Członek kolegium redakcyjnego czasopism naukowych: 

Journal of Applied Computer Science, ISSN 1507-0306, 
International Journal of Applied Computer Science Methods, ISSN 1689-9636,  

Information extraction and processing, ISSN 0474-8662 

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. 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. 

Wieloletni praktyk w zakresie projektowania, tworzenia i wdrażania systemów informatycznych 
dla największych przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych m.in. Orlen, Polska Spółka 

Gazownictwa, PPG Polifarb Cieszyn. Właściciel firmy programistycznej działającej od 2009 roku. 

Biegły sądowy z zakresu informatyki przy Sądzie Okręgowym we Włocławku. 

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. 
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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 hab. Mieczysław Gałuszka  Podstawy socjologii TAK - 

2. dr Ireneusz Kopke  Podstawy filozofii - - 

3. dr inż. Małgorzata 
Wiśniewska 

 Zarządzanie informacją 
w przedsiębiorstwie 

 Ochrona własności 

intelektualnej 

TAK TAK 
 

 

4. mgr Bogusława Szewczyk-

Modrzejewska 

 Kompetencje w relacjach 

społecznych 

 Skuteczne komunikowanie 

TAK - 
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5. mgr Przemysław Tarnowski  Planowanie kariery 

zawodowej 

 

TAK - 

6. mgr Marta Waszin  
 Język angielski 

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 – raport samooceny), 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: 

 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 2020/21 

powierzono wykład z trzech przedmiotów mgr inż. Kamilowi Maciejewskiemu: 
Programowanie aplikacji internetowych, Przetwarzanie dokumentów XML, Systemy 

informatyczne zarządzania, ponieważ jest właścicielem firmy informatycznej i jednocześnie 

programistą, która realizuje projekty krajowe jak i zagraniczne; 
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  laboratoria w większości prowadzą inżynierowie,  posiadający doświadczenie zawodowe, 

będąc jednocześnie praktykami. 

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 1 profesora, 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-raport samooceny) , przydziela się wymiar 
godzin obowiązkowych dla poszczególnych grup pracowników dydaktycznych zatrudnionych na 

kierunku według tabeli: 

Stanowisko Pensum (godziny) 

Profesor 240 

Profesor zwyczajny PUZ 270 

Adiunkt 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 10 nadgodzin, 310/300), 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. Jeden profesor oraz trzech adiunktów wiąże działalność dydaktyczną 
z działalnością naukową: prof. dr hab. Mykhaylo Yatsymirskyy, dr hab. Grzegorz Pestka, dr inż. 

Marcin Kacprowicz, dr Dominika Lisiak-Felicka.  

 

Prof. dr hab. Mykhaylo Yatsymirskyy jest autorem ponad 180 prac naukowych, w tym jednej 
monografii, 2 skryptów oraz  8 patentów (tzw. zaświadczeń autorskich), ponad 20 publikacji 

opublikowano w czasopismach z listy filadelfijskiej. Wypromował 9 doktorów: 5 – Ukraina, 4 – 

Polska. Prał udział w projektach badawczych i grantach, takich jak: 
 Kierownik, główny wykonawca i wykonawca projektów badawczych oraz rozwojowych 

dotyczących modelowania systemów, przetwarzania i analizy danych, programowania 

procesorów sygnałowych, analizy oraz kompresji obrazów, 1978-1999 (Ukraina).  
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 Kierownik projektu badawczego promotorskiego „Szybkie ortogonalne sieci neuronowe w 

zagadnieniach klasyfikacji i rozpoznawania wzorców”, N N516 4308 33, 2007- 2009, Decyzja 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 4308/B/T02/2007/33. 

 Projekt "Platforma Informatyczna TEWI", 2012 rok, projekt realizowany w ramach Działania 
2.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, numer: POIG.02.03.00-

00-028/09,udział jako wykonawca. 

 Projekt "Platforma Informatyczna TEWI", 2013 rok, projekt realizowany w ramach Działania 
2.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, numer: POIG.02.03.00-

00-028/09, udział jako wykonawca. 

 Koordynator merytoryczny projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, rok. 2019 – 
2020, projekt numer POPS.03.0200-00-0002/18-00 współfinansowany ze  środków Unii 

Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 Innowacyjne 

rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej projekt realizowany w ramach działania.  
 

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 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. 

Dwóch adiunktów ze stopniem doktora (dr inż. Marcin Kacprowicz, dr inż. Stanisław 
Wszelak) czynnie są i byli związani z działalnością poza szkolnictwem wyższym, z działaniami na 

rzecz rozwiązań w dziedzinie IT. 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. 

 

 


