
 
Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr 66/2019 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

RAPORT SAMOOCENY 

OCENA (PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Nazwa i siedziba uczelni prowadzącej oceniany kierunek studiów: 

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 

al. Papieża Jana Pawła II 22a  

70-453 Szczecin  

tel. centr. 91 444 1000 

fax 91 444 1174 

NIP: 851-020-80-05 

Nazwa ocenianego kierunku studiów: informatyka i ekonometria 

1. Poziom/y studiów: poziom I (studia licencjackie) i poziom II (studia magisterskie)  

2. Forma/y studiów: studia stacjonarne i studia niestacjonarne 

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

 

ekonomia i finanse 

W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny: 

a. Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów 

uczenia się wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla 

dyscypliny wiodącej w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia 

studiów na kierunku: 

- poziom I (studia licencjackie): 

Nazwa dyscypliny 

wiodącej 

Punkty ECTS 

liczba % 

ekonomia i finanse 180 100% 

                                                 

1
Nazwy 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. 2018poz. 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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- poziom II (studia magisterskie): 

Nazwa dyscypliny 

wiodącej 

Punkty ECTS 

liczba % 

ekonomia i finanse 120 100% 

b. Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby 

punktów ECTS dla pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS 

wymaganej do ukończenia studiów na kierunku. 

L.p.  Nazwa dyscypliny 
Punkty ECTS 

liczba % 

    

Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

Kierunek studiów jest przyporządkowany do dyscypliny ekonomia i finanse. Kierunkowe 

efekty kształcenia sformułowano na podstawie efektów obszarowych określonych 

w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego w ramach obszaru nauki 

społeczne profil ogólnoakademicki, z uwzględnieniem poziomu studiów. 

Zestaw efektów kierunkowych został opracowany w drodze ustaleń, w których udział wzięła 

kadra naukowa, przedstawiciele studentów oraz Rada Konsultacyjna Praktyków. Z efektami 

jest skorelowany system weryfikacji umożliwiający obiektywną ocenę stopnia ich 

osiągnięcia. Kierunkowe efekty kształcenia są spójne ze wszystkimi efektami obszarowymi. 

Efekty kierunkowe dla pierwszego i drugiego poziomu kształcenia przedstawia 

w załącznikach Uchwała Senatu nr 88/2011 w sprawie uchwalenia strategii Uniwersytetu 

Szczecińskiego na lata 2012-2020 (zał. 1.1, 1.1a oraz 1.1b). 

Osiąganiu efektów kształcenia sprzyjają odpowiednio dobrane przedmioty w programie 

studiów, a zwłaszcza przedmioty kierunkowe. Na pierwszym stopniu są to przykładowo: 

ekonometria, ocena efektywności inwestycji, programowanie komputerów, informatyka 

ekonomiczna, podstawy e-biznesu, a na drugim stopniu: ekonometria dynamiczna i 

finansowa, ekonomia matematyczna, modelowanie i symulacja procesów biznesowych, 

technologie BI w zarządzaniu, optymalizacja decyzji gospodarczych, problemy sztucznej 

inteligencji. 
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Prezentacja uczelni 

Należy krótko przedstawić aktualne, istotne informacje charakteryzujące uczelnię w powiązaniu z prowadzeniem 

ocenianego kierunku studiów (rekomendowane co najwyżej 1800 znaków). 

Uniwersytet Szczeciński został utworzony w 1984 roku z połączenia Wydziału Inżynieryjno-

Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej. 

Działalność rozpoczął w roku akademickim 1985/86. 

Jest największą uczelnią wyższą na Pomorzu Zachodnim, zatrudniającą około 1200 

pracowników naukowych i ponad 800 pracowników administracyjnych. Na jedenastu 

wydziałach prowadzi się studia w systemach stacjonarnym i niestacjonarnym na ok. 70 

kierunkach dla 12 000 studentów. Uczelnia spełnia wszystkie wymagania ustawowe.  

Uniwersytet Szczeciński realizuje proces kształcenia w Systemie Bolońskim, na trzech 

poziomach kształcenia: studia licencjackie, studia magisterskie (II stopnia albo jednolite), 

studia doktoranckie. Uczelnia oferuje także szeroki zakres studiów podyplomowych. 

Fakultatywne formy kształcenia umożliwiają studentom mobilność w kraju i zagranicą 

(programy MOST i LLP Erasmus), zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych 

(Uniwersyteckie Centrum Edukacji), rozwój kultury fizycznej oraz pogłębienie znajomości 

języków obcych. 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania posiada kategorię A. Dynamicznie zwiększa 

swój potencjał badawczy i naukowy, a także zakres i formy kształcenia. Posiada uprawnienia 

do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych - 

dyscypliny naukowe: ekonomia, nauki o zarządzaniu oraz finanse. Do tej pory Wydział 

wypromował ponad 30 tys. magistrów ekonomii, nadał ponad 500 osobom stopień doktora 

nauk ekonomicznych i ponad 100 osobom stopień doktora habilitowanego. Na studiach 

stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i doktoranckich studiuje około 1400 

studentów. 

Kierunek informatyka i ekonometria umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu różnych dziedzin: 

ekonomii, finansów, rachunkowości, matematyki, ekonometrii, informatyki, co otwiera 

możliwości naukowe i zawodowe w różnych obszarach. Potencjał naukowy wspomagający 

studia jest rozwijany na różnych płaszczyznach, począwszy od badań, przez konferencje 

naukowe, aż po inicjatywy związane z propagowaniem dokonań naukowych w zakresie 

rezultatów zastosowań matematyki, ekonometrii, statystyki oraz informatyki. 

Rozwijane są szerokie kontakty z otoczeniem, w tym z innymi ośrodkami naukowymi, 

służbami statystyki publicznej, administracji publicznej oraz jednostkami gospodarczymi. 

Prowadzenie kierunku studiów oraz specjalności jest konsultowane z przedstawicielami 

praktyki gospodarczej, co sprzyja przygotowaniu absolwentów do pełnienia ważnych ról w 

życiu gospodarczym i realizacji misji Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

określonej w strategii wprowadzonej uchwałą Rady Wydziału nr 55 z 29 stycznia 2015 roku 

(zał. 1.2a). 
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny 

programowej na kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim. 

 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty 

uczenia się 

1. Powiązanie koncepcji kształcenia z misją i głównymi celami strategicznymi uczelni (przy uwzględnieniu 

każdego z ocenianych poziomów studiów), oczekiwania formułowane wobec kandydatów, oferowane 

specjalności/specjalizacje  

Koncepcja kształcenia na kierunku informatyka i ekonometria jest zgodna z misją i strategią 

rozwoju uczelni, odpowiada celom określonym w strategii jednostki oraz w polityce 

zapewnienia jakości. Koncepcja jest zgodna z oczekiwaniami kandydatów oraz potrzebami 

otoczenia społeczno-gospodarczego i rynku pracy. Koncepcja kształcenia uwzględnia wzorce 

i doświadczenia krajowe i międzynarodowe właściwe dla danego zakresu kształcenia. 

Zgodnie z Wielką Kartą Uniwersytetów Europejskich „[…] kształcenie i badania naukowe 

[…] muszą stanowić nierozłączną całość”. Dlatego nadrzędną misją US jest „jedność nauki i 

kształcenia”. Podstawowym przesłaniem, którym kierują się władze i pracownicy Wydziału 

Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego jest jedność nauki, 

praktyki i dydaktyki. Zgodnie z misją Uczelni Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

ma być nowoczesną jednostką edukacyjno-badawczą, opiniotwórczą i doradczą, trwale 

osadzoną w regionalnej, krajowej i międzynarodowej przestrzeni, podejmującą działania dla 

zrównoważonego rozwoju w poczuciu społecznej odpowiedzialności, przyjazną 

pracownikom, studentom, absolwentom i całemu otoczeniu. Zachowując tradycję wysokiego 

poziomu nauczania, Wydział (w tym kierunek informatyka i ekonometria) dąży do poprawy 

warunków studiowania, wprowadzając nowoczesne programy nauczania i metody 

dydaktyczne dostosowane do potrzeb współczesnego rynku pracy. Stałe doskonalenie jakości 

dydaktyki, przy jednoczesnym zapewnieniu sprzyjających warunków dla kształcenia osób o 

wybitnych uzdolnieniach, jest realizowane poprzez dofinansowanie następujących celów: 

rozwijanie oferty edukacyjnej w języku angielskim i niemieckim w przypadku informatyki i 

ekonometrii, na wszystkich poziomach kształcenia i różnych formach studiów, intensyfikację 

wymiany międzynarodowej studentów w ramach programów międzynarodowych i umów 

dwustronnych, podporządkowanie planów i programów studiów stale aktualizowanym 

opisom kwalifikacji absolwentów, zapewnienie indywidualnych warunków rozwoju osobom 

szczególnie utalentowanym, zwiększenie zakresu działania niestandardowych form edukacji, 

szersze wykorzystanie w procesie kształcenia metod aktywizujących oraz kształcenia na 

odległość, jak również stałe doskonalenie uczelnianego systemu zapewnienia jakości 

kształcenia, a w tym form i metod badania opinii studentów i absolwentów. Oczekiwania 

wobec kandydatów zostały sformułowane w zasadach rekrutacji (Kryterium 3 pkt 1). 

Koncepcja kształcenia na kierunku informatyka i ekonometria jest zbieżna z celami 

założonymi w Strategii Rozwoju US 2012-2020 (zał. 1.2) , a w szczególności: 
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 podniesieniem jakości badań naukowych – wyrazem tego jest kategoria A Wydziału, 

liczba awansów naukowych pracowników oraz stworzenie systemu oceny pracowników 

(BOP – Baza Osiągnięć Pracowników), premiującego publikacje w renomowanych 

czasopismach zagranicznych i uwzględniającego indeksy cytowań; 

 podniesieniem jakości i poziomu kształcenia – sprzyja temu ciągła analiza programu 

kształcenia i jego doskonalenie z uwzględnieniem opinii studentów (program kształcenia 

opiniowany był przez Samorząd Studentów Wydziału), zmian na rynku pracy i ocen 

zewnętrznych podmiotów akredytujących; 

 współpracą z otoczeniem – np. Radą Konsultacyjną Praktyków (zał. 1.3), z którą 

konsultowany jest program kształcenia. 

Na kierunku informatyka i ekonometria ustawiczne dąży się do poprawy warunków 

studiowania, wprowadzając specjalności oparte na nowoczesnych programach nauczania 

i metodach dydaktycznych dostosowanych do potrzeb współczesnego rynku pracy. Obecnie 

studenci I stopnia mają możliwość napisania pracy licencjackiej w ramach następujących 

specjalności: analityk biznesowy IT, inżynieria oprogramowania, internet w zarządzaniu i 

biznesie, metody ilościowe w biznesie, Wirtschaftsinformatik (informatyka gospodarcza -

specjalność oferowana do roku 2017/2018). Natomiast studenci studiów magisterskich mają 

możliwość napisania pracy magisterskiej w ramach następujących specjalności: internet w 

zarządzaniu i biznesie, inżynieria oprogramowania, informatyka w zarządzaniu, data mining 

w analizach ekonomicznych, Wirtschaftsinformatik (informatyka gospodarcza - specjalność 

oferowana do roku 2017/2018). 

Studenci II stopnia mają też możliwość studiowania w trybie interdyscyplinarnym 

http://interstudia.usz.edu.pl. „Interdyscyplinarne Studia Zaawansowane” (w skrócie ISZ) to 

najnowsza oferta Uniwersytetu Szczecińskiego realizowana w ramach projektu 

„UNIWERSYTET 2.0. – STREFA KARIERY” (nr POWR.03.05.00-00-z064/17), 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego od 1 października 2018 r. do 30 września 2022 r. Celem studiów jest 

wykorzystanie potencjału naukowego i dydaktycznego US w celu kształcenia liderów życia 

społecznego i gospodarczego gotowych do podjęcia problemów, których rozwiązanie 

wymaga wykorzystania informacji pochodzących z wielu dyscyplin. 

Każdy uczestnik ISZ studiuje równolegle dwa wybrane przez siebie kierunki studiów 

drugiego stopnia i realizuje pod opieką dwóch tutorów interdyscyplinarny projekt badawczy. 

Jednocześnie korzysta z finansowego wsparcia badań oraz szeregu rozwiązań 

organizacyjnych oferowanych przez projekt. 

2. Związek kształcenia z prowadzoną w uczelni działalnością naukową, główne kierunki działalności 

naukowej prowadzonej w uczelni w dyscyplinie/dyscyplinach, do której/których kierunek jest 

przyporządkowany, najważniejsze osiągnięcia naukowe uczelni w tym zakresie z ostatnich 5 lat, będące 

wynikiem tej działalności (kategoria naukowa, prestiżowe publikacje, granty, nagrody, awanse naukowe); 

sposoby wykorzystania wyników działalności naukowej w opracowaniu i doskonaleniu programu studiów, 

jak również w procesie jego realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zdobywania przez 

studentów kompetencji badawczych i udziału w badaniach, 

http://interstudia.usz.edu.pl/
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Badania naukowe, działalność naukowa oraz prace rozwojowe obejmują zagadnienia 

związane z zainteresowaniami badawczymi i specjalizacjami pracowników naukowo-

dydaktycznych WNEiZ. Tematyka badań i prac rozwojowych w dużej mierze pozostaje 

zbieżna z materią programów dydaktycznych na kierunku informatyka i ekonometria. 

Prowadzone badania i prace rozwojowe pozwalają na wdrażanie nowych/aktualnych 

elementów do programów studiów, a w szczególności do prowadzonych na kierunku 

informatyka i ekonometria zajęć. Związek z prowadzoną działalnością naukową a 

kształceniem na kierunku informatyka i ekonometria jest szczególnie widoczny nie tylko w 

tematyce i treściach programowych prowadzonych na kierunku przedmiotów, ale przede 

wszystkim w tematyce prowadzonych na kierunku informatyka i ekonometria prac 

licencjackich i magisterskich, z uwzględnieniem możliwości zdobywania przez studentów 

kompetencji badawczych i udziału w badaniach. 

Do najważniejszych osiągnięć naukowych pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych 

Zarządzania, w ostatnich 5 latach, mających wpływ na kształcenie, doskonalenie programu 

studiów oraz zwiększanie przez studentów kompetencji badawczych na kierunku informatyka 

i ekonometria zaliczyć można: 

 osiągnięcie przez WNEiZ w trakcie ostatniej oceny parametrycznej kategorii A,  

 cykl projektów europejskich “Baltic Museum”. Baltic Museums 2.0 Plus – 

Implementation of eGuides with cross-border shared content for South Baltic 

Oceanographic Museums (2011-2015), projekt międzynarodowy w ramach programu 

South Baltic Cross-border Cooperation Programme 2007-2013, współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt BalticMuseums CLUSTERS 

(2015) to międzynarodowy projekt w ramach programu South Baltic Region realizowany 

przez partnerów z Niemiec, Polski, Litwy i Szwecji. Efektem projektu były między 

innymi uzgodnienia merytoryczne stanowiące wkład do wniosku na projekt Baltic 

Museums LoveIT (2017–2020), który został pozytywnie oceniony i uzyskał 

dofinansowanie ok. 1,5 mln euro, którego liderem został Uniwersytet Szczeciński. 

 koordynacja projektu naukowego finansowanego w ramach 7 Programu Ramowego UE 

„PRORES”, działanie „MCA IRSES”. Projekt realizowany był w latach 2011-2015. 

Uczestniczyły w nim 3 naukowe partnerskie jednostki zagraniczne: Uniwersytet 

Wileński, Państwowa Akademia Nauk Ukrainy oraz Państwowy Uniwersytet 

Technologii Żywnościowych z Kijowa. Łączna kwota finansowania projektu przez 

Komisję Europejską wyniosła 770.000 Euro. Projekt przewidywał badania na temat 

proekologicznej restrukturyzacji przedsiębiorstw, które były realizowane w ramach 

międzynarodowej wymiany pracowników nauki. W trakcie realizacji projektu miały 

miejsce prestiżowe długoterminowe wymiany stażowe naukowców, organizowane w 

ramach stypendiów „Marie Curie Fellowship” UE. Łączna liczba tych stypendiów 

wyniosła 25 (pomiędzy partnerami z UE oraz Ukrainy). Obok wymiany pracowników 

zrealizowano następujące działania: organizacja 15 konferencji i warsztatów, organizacja 

seminariów naukowych prowadzonych przez stypendystów, badania naukowe w 3 

krajach, 200 publikacji w czasopismach (w tym z listy Web of Science) oraz 11 istotnych 

wydawnictw monograficznych. Stażyści biorący udział w projekcie przygotowali około 
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100 prezentacji. W państwach partnerskich wykonano 16 opracowań typu „case studies”. 

Działania projektu były szeroko upublicznione zarówno w kraju, u partnerów, jak i w 

całej Europie. Efekty realizacji tych działań przyniosły również wymierne korzyści w 

odniesieniu do rozwoju Wydziału (zwiększenie umiędzynarodowienia, budowa sieci 

współpracy) oraz w rozwoju zawodowym pracowników (nowe tytuły i stopnie naukowe, 

rozwój indywidualny), 

 Laboratorium Neuronauki Poznawczej, które działa na WNEiZ od 2013 roku. Powstało 

w ramach współpracy z zespołem badawczym kierowanym przez prof. Fabio Babiloniego 

z University of Rome–Sapienza, Department of Physiology and Pharmacology. 

Laboratorium jest wyposażone w sprzęt służący do przeprowadzania eksperymentów w 

dziedzinie neuromarketingu, neurozarządzania, neuroekonomii oraz neurofinansów, 

mających na celu badanie preferencji społecznych na podstawie zgody nr 12/KB/V/2013 

z dnia 10 grudnia 2013r. Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w 

Szczecinie. Posiada notyfikację BrainSigns srl (spin – off Department of Physiology and 

Pharmacology, University of Rome–Sapienza). W okresie objętym parametryzacją 

badania eksperymentalne przeprowadzone w Laboratorium przyczyniły się do: uzyskania 

grantu NCN nt. „Wpływ przekazu medialnego na skuteczność kampanii społecznej” 

(umowa nr UMO- 2016/21/B/HS4/03036, kwota: 206 700,00 PLN); opublikowania ok. 

20 recenzowanych opracowań naukowych, w tym 1 na liście A; realizacji 3 przewodów 

doktorskich pracowników naukowych z uczelni irackich (dwa zakończone obroną w 

2016, trzeci otwarty w 2016 r.); opracowania wniosków o zarejestrowanie 4 wzorów 

przemysłowych urządzeń wspomagających badania z użyciem specjalistycznej aparatury 

(w chwili opracowywania ankiety 3 z nich są już zarejestrowane w Urzędzie Unii 

Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante). Ponadto w laboratorium 

prowadzone są badania, których wyniki będą podstawą wszczęcia 3 przewodów 

habilitacyjnych, 

 znaczące publikacje wielu pracowników naukowych, m.in. Doroty Skały (2015): Saving 

on a Rainy Day? Income Smoothing and Procyclicality of Loan-Loss Provisions in 

Central European Banks, International Finance,Wiley Blackwell, 18 (1), p.25-46. (IF 

0.697, Lista A MNiSW – 25 punktów), Magłorzaty Guzowskiej (we współautorstwie z 

Elisabetty Michetti) (2018): Local and global dynamics of Ramsey model: From 

continuous to discrete time, Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 

Vol 28, No 5 (IF 2.415, Lista A MNiSW – 45 punktów), Jarosława Wątróbskiego (we 

współautorstwie z Jarosławem Jankowskim i Arturem Karczmarczykiem) (2018): Multi-

criteria decision support for planning and evaluation of performance of viral marketing 

campaigns in social networks, PLOS ONE, vol. 13 iss. 12 (IF 2.766, Lista A MNiSW – 

40 punktów),  

 ciągłe podnoszenie kwalifikacji przez pracowników, czego dowodem są awanse naukowe 

opisane szczegółowo w Kryterium 4.  

3. Zgodność 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,  

https://aip.scitation.org/journal/cha


10 

 

Zgodność koncepcji kształcenia z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz rynku 

pracy badana jest m.in. w ramach śledzenia karier absolwentów. Procedura monitorowania, w 

tym sposób zarządzania bazą danych, została uregulowana Zarządzeniem Rektora US nr 

15/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów 

Uniwersytetu Szczecińskiego (zał. 10.24). Uniwersytet Szczeciński korzysta także z 

ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). 

Szerzej na ten temat napisano w Kryterium 3, pkt 13. 

Dodatkowym działaniem pozwalającym uwzględnić opinie pracodawców o umiejętnościach i 

kwalifikacjach absolwentów Wydziału są spotkania i badania ankietowe przeprowadzane 

wśród zachodniopomorskich pracodawców. Ich głównym celem jest uzyskiwanie 

wiarygodnych danych o losach absolwentów Wydziału, które mają stanowić istotny element 

uwzględniany w procesie dostosowywania programów kształcenia do wymogów rynku pracy. 

Kwalifikacje absolwenta kierunku oraz opis kwalifikacji absolwentów poszczególnych 

specjalności, jak również efekty kształcenia powstały na podstawie analizy oczekiwań rynku 

pracy. Podczas prac nad programem studiów, zakładanymi celami i efektami kształcenia 

wykorzystane zostały opinie i doświadczenie nauczycieli akademickich wchodzących w skład 

minimum kadrowego kierunku informatyka i ekonometria, przedstawicieli Samorządu 

Studenckiego, analizy programów i planów studiów o podobnym profilu prowadzonych na 

uczelniach zagranicznych przeprowadzonych badań ofert pracy oraz opinie członków Rady 

Konsultacyjnej Praktyków ds. Opiniowania Programów Kształcenia, składającej się z 

przedstawicieli kadry kierowniczej reprezentującej gospodarkę, władze samorządowe i 

instytucje społeczne na Pomorzu Zachodnim.  

Jedną z form współpracy z interesariuszami zewnętrznymi jest organizacja wykładów 

prowadzonych przez praktyków dla studentów i pracowników. Przykładem mogą tu być 

wykłady i prezentacje firmy BLStream sp. z o.o. dotyczące podstaw języka Java, firmy 

Zagozda sp. z o.o. związane z zarządzaniem obiegiem spraw i zadań w przedsiębiorstwie i 

cloud computing, firmy ANAWIKI GAMES na temat metod projektowania gier 

komputerowych, firmy Wild Moose s.c. dotyczące technik marketingu w mediach 

społecznościowych oraz wykłady i warsztaty przeprowadzone przez pracowników firmy 

infinIT Codelab na temat programowania zwinnego. Studenci uczestniczą również w 

programie warsztatów „Patronage” oferowanym przez firmę intive. Z firmą tą Wydział ma 

podpisaną umowę o szerszej współpracy, obejmującą m.in. organizację wizyt studyjnych, 

uzgadnianie tematów prac badawczych, w których realizację zaangażowani będą studenci, 

przeprowadzanie warsztatów dla studentów, dających im możliwość zapoznania się z 

konkretnymi technologiami programistycznymi pod okiem doświadczonych specjalistów 

Spółki. Również Pracownicy Zachodniopomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych przy 

Urzędzie Statystycznym w Szczecinie przeprowadzali dla studentów serię otwartych 

warsztatów z zakresu użytkowania baz danych GUS. Ośrodek Inżynierii Danych w Urzędzie 

Statystycznym w Szczecinie nawiązał współpracę z Kołem Naukowym Informatyki BIOS. 

Ogólnopolskie konferencje jak i wykłady w ramach Olimpiady Statystycznej organizowane 

przez Główny Urząd Statystyczny w ubiegłych latach w Szczecinie były otwarte dla 

pracowników i studentów Wydziału. Współpraca ze służbami statystyki publicznej owocuje 
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również ścisłą współpracą w zakresie rekrutacji studentów na praktyki w Urzędzie 

Statystycznym w Szczecinie. 

W procesie opracowywania koncepcji kształcenia a w szczególności jej doskonalenia 

wykorzystywane są także efekty prowadzonych na Wydziale projektów. Takim przykładem 

jest projekt "Innowacyjna metoda nauczania szansą wzmocnienia współpracy 

przedsiębiorców z sektorem nauki" (2012-2015), który był realizowany przy współpracy 

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego sp. z o.o. w 

partnerstwie z Uniwersytetem Szczecińskim, Uniwersytetem w St. Gallen (Szwajcaria), 

Uniwersytetem Duisburg-Essen (Niemcy) oraz Universitat Autònoma de Barcelona 

(Hiszpania) w ramach Działania 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”. 

4. Sylwetka absolwenta, przewidywane miejsca zatrudnienia absolwentów 

Ogólnymi celami kształcenia na kierunku informatyka i ekonometria są przekazanie wiedzy z 

zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, a ponadto wyrobienie 

umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji we wszelkiego rodzaju podmiotach i 

organizacjach gospodarczych; analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i 

makroekonomicznej z wykorzystaniem narzędzi statystycznych, ekonometrycznych. 

Absolwent kierunku posiada także wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki 

ekonomicznej, w szczególności umiejętności zarządzania procesami biznesowymi, 

zarządzania wiedzą, przedsięwzięciami informatycznymi oraz znajomość technologii 

internetowych i sieciowych. Ma on wyrobione umiejętności w zakresie podstaw 

projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych. W trakcie studiów 

studenci przygotowywani są do zdobycia certyfikatów informatycznych, np. Microsoft IT 

Academy, EUCIP, ECDL. Absolwent jest gotowy do pracy we wszystkich podmiotach 

gospodarczych i instytucjach, na stanowiskach: analityka biznesowego, systemowego, 

operatora serwisów internetowych, projektanta baz danych i innych, na których wymagane 

jest stosowanie narzędzi informatycznych, matematycznych, statystycznych i 

ekonometrycznych. Może również samodzielnie prowadzić firmę w obszarze e-biznesu, 

konsultingu, usług IT. 

Absolwent jest przygotowany do współpracy ze służbami statystyki publicznej oraz z 

instytucjami organizującymi proces badań społecznych. Absolwenci studiów drugiego stopnia 

mogą podejmować współpracę w zakresie opracowania metodyki badań opartych na próbach 

losowych przy odpowiednim przygotowaniu do projektowania i koordynowania wszystkich 

etapów badania statystycznego jako procesu biznesowego. 

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

Wzorcem międzynarodowym uwzględnionym przy opracowywaniu i aktualizacji koncepcji 

kształcenia był kierunek Zarządzanie informacją w biznesie (Information Management for 

Business) oferowany w University College London-uczelni z czołowej piątki wielu 

rankingów. Bazowano przy tym na wskazówkach Brytyjskiej Agencji Zapewnienia Jakości 

Szkolnictwa Wyższego (The Quality Assurance Agency for Higher Education). Ponadto, 
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podczas tworzenia programu studiów na kierunku informatyka i ekonometria 

przeanalizowano programy innych kierunków związanych w różnym stopniu z informatyką: 

 na poziomie licencjackim: Business Information Systems, Business Information Systems 

and Management, Business Information Technology, Computer Communication and 

Networks, Computer Networks, Computer Science, Computing, Graphics and Games, 

Forensic Computing, Information Technology, Information Technology and Business 

Information Systems, Information Technology and Networking, Internet Application 

Development, Multimedia Computing, Network Management and Security, 

 na poziomie magisterskim: Business Information Systems Management, Business 

Information Technology, Computer and Network Security, Computer Network 

Management, Computer Networks, Computer Science, Creative Technology, Electronic 

Security and Digital Forensics, Engineering and Computing, Internet Application 

Development, Mobile Telecommunication Engineering, Software Engineering, 

Telecommunication Engineering, Visual Analytics. 

6. Kluczowe kierunkowe efekty uczenia się, z ukazaniem ich związku z koncepcją, poziomem oraz profilem 

studiów, a także z dyscypliną/dyscyplinami, do której/których kierunek jest przyporządkowany, 

Kierunek studiów jest przyporządkowany do dziedziny nauk społecznych, dyscypliny 

ekonomia i finanse. Kierunkowe efekty kształcenia sformułowano na podstawie efektów 

obszarowych określonych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego w 

ramach obszaru nauki społeczne profil ogólnoakademicki, z uwzględnieniem poziomu 

studiów. W procesie formułowania efektów kierunkowych dla kierunku informatyka i 

ekonometria brała udział kadra dydaktyczna, przedstawiciele studentów oraz Rada 

Konsultacyjna Praktyków. Sposób sformułowania efektów pozwolił na stworzenie systemu 

weryfikacji umożliwiającego obiektywną ocenę stopnia ich osiągnięcia. Kierunkowe efekty 

kształcenia są spójne ze wszystkimi efektami obszarowymi. Ich zrozumiałość i przydatność 

była badana wśród studentów. 

Za kluczowe kierunkowe efekty dla pierwszego poziomu studiów można uznać następujące 

efekty kształcenia. W zakresie: 

1) wiedzy: 

 definiuje podstawowe prawa rozwoju społecznego i ma wiedzę o relacjach społecznych, 

o człowieku i jego miejscu w strukturach gospodarczych i społecznych, 

 zna podstawowe metody niezbędne do analizy zjawisk ekonomicznych w skali makro i 

mikro, 

 zna narzędzia i technologie informatyczne,  

 zna podstawowe pojęcia i zasady programowania oraz zna podstawowe rodzaje 

oprogramowania, 

 zna metody opisu struktury, dynamiki i współzależności zjawisk społeczno- 

gospodarczych oraz podstawowe zasady prognozowania,  
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 ma znajomość technik matematycznych w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, 

zrozumienia oraz modelowania problemów ekonomicznych o średnim poziomie 

złożoności, 

 

 2) umiejętności: 

 potrafi zidentyfikować elementy procesów gospodarczych i społecznych,  

 potrafi zaprojektować elementy systemu informatycznego, 

 potrafi napisać program komputerowy w podstawowych językach programowania, 

 potrafi przygotować opracowanie zagadnień społeczno-gospodarczych, wykorzystując 

różne źródła, 

 potrafi analizować problemy ekonomiczne oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o 

poznane narzędzia matematyczne, 

 potrafi analizować procesy i zjawiska społeczno-gospodarcze w zakresie przyczyn i 

przebiegu; charakteryzuje błędy założeń i ograniczenia procedur, 

3) kompetencji społecznych: 

 potrafi komunikować się z użytkownikiem systemów informacyjnych,potrafi 

samodzielnie aktualizować wiedzę i umiejętności, dostosowując je do szybkich zmian 

społeczno-gospodarczych, 

 potrafi pracować w zespołach projektowych, 

 potrafi zidentyfikować i rozstrzygnąć dylematy związane z problematyką pozyskania i 

wykorzystania informacji społeczno-gospodarczych. 

Za kluczowe kierunkowe efekty dla drugiego poziomu studiów kształcenia można uznać 

następujące efekty kształcenia. W zakresie: 

1) wiedzy: 

 na zasady funkcjonowania organizacji we współczesnej gospodarce, 

 ma pogłębioną wiedzę na temat międzynarodowych stosunków gospodarczych, 

 zna zaawansowane techniki projektowania i programowania systemów informatycznych, 

 zna zaawansowane metody pozyskiwania danych gospodarczych i społecznych, 

 zna zaawansowane metody i narzędzia modelowania procesów decyzyjnych, 

 zna zasady ochrony danych, 

 2) umiejętności: 

 potrafi projektować, programować, wdrażać i obsługiwać systemy wspomagające 

zarządzanie, 

 sprawnie posługuje się narzędziami z grupy BI we wspomaganiu procesów decyzyjnych, 

 potrafi analizować złożone problemy gospodarcze i społeczne oraz znajdować ich 

rozwiązania w oparciu o poznane narzędzia matematyczne, 

 potrafi stosować metody analizy wielowymiarowej do klasyfikacji obiektów społeczno-

gospodarczych, 

 umie wybrać, zastosować i ocenić wybraną metodę prognozowania dla konkretnego 

procesu gospodarczego lub społecznego, 
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 potrafi planować i wykonywać podstawowe badania lub obserwacje dotyczące 

zastosowania metod ilościowych w zagadnieniach ekonomicznych i społecznych, 

3) kompetencji społecznych: 

 jest przygotowany do pracy w grupie, 

 potrafi komunikować się w obszarach interdyscyplinarnych, 

 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów zawierających elementy analizy, 

diagnozy i prognozy na podstawie danych ilościowych, w tym potrafi kierować pracami 

nad taką częścią projektu, 

 wykazuje zainteresowanie dalszym kształceniem, 

 potrafi zidentyfikować i rozstrzygnąć dylematy związane z problematyką pozyskania 

adekwatnych danych, 

 prawidłowo ocenia warunki założenia i prowadzenia firmy. 

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/magistra inżyniera, 

nie dotyczy 

8. Spełnianie wymagań odnoszących się do ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się zawartych 

w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku kierunków studiów 

przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 powołanej ustawy. 

nie dotyczy 

 

Program kształcenia zostanie dostosowany do wymogów nowej ustawy o szkolnictwie 

wyższym – w roku ak. 2019/20. 

 

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 wynikami działalności naukowej uczelni 

w dyscyplinie/dyscyplinach, do której/których jest przyporządkowani kierunek oraz w zakresie znajomości 

języków obcych, ze wskazaniem przykładowych powiązań treści kształcenia z kierunkowymi efektami 

uczenia się oraz dyscypliną/dyscyplinami, do której/których kierunek jest przyporządkowany, 

Kierunek informatyka i ekonometria jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim 

prowadzonym na WNEiZ. Pracownicy Wydziału, w tym pracownicy Instytutu Ekonometrii i 

Statystyki oraz Instytutu Informatyki w Zarządzaniu stanowiący większość kadry 

prowadzącej zajęcia dydaktyczne na kierunku informatyka i ekonometria, prowadzą badania 

naukowe z zakresu szeroko pojmowanego zastosowania metod ilościowych oraz 

komputerowych w badaniach zjawisk ekonomicznych. Dorobek pozostałych pracowników 
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wydziału prowadzących zajęcia na kierunku informatyka i ekonometria przedstawiono 

szczegółowo w zał. 2.4 cz. III. W szczególności prowadzą oni prace badawcze dotyczące 

analiz makro-, mezo- i mikroekonomicznych, demografii, jakości życia, rynku 

nieruchomości, rynku finansowego, innowacyjności firm, rozwoju kompetencji cyfrowych, 

wyzwań w gospodarce cyfrowej opartej na wiedzy, żywotności firm, rynku pracy, 

przedsiębiorczości oraz budżetów czasu pracy domowej kobiet, zastosowań metod 

komputerowych w analizie decyzji i badaniach eksperymentalnych, efektywności systemów 

rekomendacji w handlu elektronicznym, technologii informacyjnych wspomagających 

zarządzanie projektami i zarządzanie wiedzą, aspektów kognitywnych wizualizacji danych. 

Rozwój teorii i praktycznych zastosowań ekonometrii oraz zaawansowanych technik 

statystycznych i informatycznych w prowadzonych badaniach wpływa na kształtowanie 

programu studiów na kierunku informatyka i ekonometria. Kierunkowe efekty kształcenia 

(dla lat akademickich 2016/2017 do 2018/2019) sformułowano na podstawie efektów 

obszarowych określonych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego w 

ramach obszaru nauki społeczne profil ogólnoakademicki, z uwzględnieniem poziomów 

studiów. Kierunkowe efekty kształcenia są zgodne ze wszystkimi efektami obszarowymi. 

Szczególne znaczenie dla powiązania treści kształcenia z pracą wykonywaną po zakończeniu 

nauki na kierunku informatyka i ekonometria mają takie efekty kształcenia jak: 

 dla pierwszego stopnia: zna podstawowe pojęcia i zasady programowania oraz zna 

podstawowe rodzaje oprogramowania, zna narzędzia i technologie informatyczne, zna 

metody badań zjawisk społecznych i gospodarczych, identyfikuje zasoby informacyjne 

służb statystyki publicznej, wie jak wyrazić sytuację decyzyjną w formie odpowiednio 

sformalizowanego modelu oraz zna zasady jego rozwiązywania, ma znajomość technik 

matematycznych w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz 

modelowania problemów ekonomicznych o średnim poziomie złożoności, zna metody 

opisu struktury, dynamiki i współzależności zjawisk społeczno-gospodarczych oraz 

podstawowe zasady ich prognozowania, potrafi zaprojektować elementy systemu 

informatycznego, potrafi napisać program komputerowy w podstawowych językach 

programowania, prawidłowo posługuje się narzędziami informatycznymi w procesie 

analizy i modelowania danych, potrafi analizować problemy ekonomiczne oraz 

znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane narzędzia matematyczne, charakteryzuje 

zbiorowość opisaną przez zmienne społeczno-ekonomiczne, konstruuje proste hipotezy 

badawcze w naukach społecznych i potrafi wykorzystać odpowiednie testy służące ich 

weryfikacji, potrafi analizować dynamikę zjawisk gospodarczych i społecznych oraz 

formułować proste prognozy,  

 dla drugiego stopnia: zna zaawansowane techniki projektowania i programowania 

systemów informatycznych, zna zaawansowane metody pozyskiwania danych 

gospodarczych i społecznych, zna zaawansowane metody i narzędzia modelowania 

procesów decyzyjnych, ma znajomość technik matematycznych w zakresie niezbędnym 

dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania złożonych problemów 

gospodarczych i społecznych, zna pojęcie prognozy oraz idee klasycznych i 

nieklasycznych metod prognozowania, potrafi modelować procesy decyzyjne, potrafi 

projektować, programować, wdrażać i obsługiwać systemy wspomagające zarządzanie, 
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sprawnie posługuje się narzędziami z grupy BI we wspomaganiu procesów decyzyjnych, 

potrafi stosować metody sztucznej inteligencji we wspomaganiu procesów decyzyjnych, 

potrafi analizować złożone problemy gospodarcze i społeczne oraz znajdować ich 

rozwiązania w oparciu o poznane narzędzia matematyczne, potrafi stosować metody 

analizy wielowymiarowej do klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, umie 

wybrać, zastosować i ocenić wybraną metodę prognozowania dla konkretnego procesu 

gospodarczego lub społecznego. 

2. Dobór metod kształcenia i ich cech wyróżniających, ze wskazaniem przykładowych powiązań metod z 

efektami uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, w tym w szczególności 

umożliwiających przygotowanie studentów do prowadzenia działalności naukowej w zakresie 

dyscypliny/dyscyplin, do której/których kierunek jest przyporządkowany lub udział w tej działalności, 

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

jak również nabycie kompetencji językowych w zakresie znajomości języka obcego, 

W procesie dydaktycznym realizowanym na kierunku informatyka i ekonometria stosowane 

są różnorodne metody kształcenia (szczegółowy ich zakres zawierają sylabusy 

poszczególnych przedmiotów). Każda ze stosowanych metod dobrana jest do prezentowanych 

treści tak, by studenci w optymalny sposób mogli osiągnąć zakładane dla poszczególnych 

przedmiotów efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

społecznych. Najczęściej stosowane metody kształcenia stosowane na wykładach to 

prezentacje multimedialne, na ćwiczeniach – rozwiązywanie zadań problemowych, metody 

symulacyjne, praca w grupach, analiza dokumentów źródłowych, studia przypadków, zaś na 

ćwiczeniach laboratoryjnych – rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem różnorodnego 

oprogramowania specjalistycznego (np. Statistica, Gretl, Microsoft Power BI, Tableau, Intelij 

Idea, Justinmind). Na drugim stopniu częstą praktyką weryfikującą osiągane efekty 

kształcenia są projekty lub eseje, pozwalające ocenić stopień przygotowania studenta do 

prowadzenia działalności naukowej w zakresie statystyki, demografii, ekonometrii, analizy 

wielowymiarowej oraz projektowania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. 

Studenci są przygotowywani do prowadzenia działalności naukowej w ramach seminariów 

dyplomowych i magisterskich. Poznają zasady gromadzenia i przetwarzania wiedzy, sposoby 

zbierania i weryfikacji materiału statystycznego oraz metodologię analizy i interpretacji 

zjawisk ekonomicznych. Studenci uzyskują kompetencje językowe na poziomie B2 

(rozumienie tekstu, swobodne porozumiewanie się i redakcja tekstów w ramach lektoratów 

języka obcego) w przypadku studiów pierwszego stopnia, zaś drugiego stopnia - a dla stopnia 

drugiego B2+. Wsparciem nauki języka angielskiego jest podręcznik zamieszczony na stronie 

Wydziału w materiałach do pobrania dla studentów: 

http://wneiz.pl/studia/kierunki_jezyk_ang/ENGLISH-

33_DOC_NOVISSIMA_VERSIO_EMENDATA_MAIUS2017.pdf  

Do roku akademickiego 2017/18 prowadzony był nabór na specjalność informatyka 

gospodarcza (Wirtschaftsinformatik) w ramach kierunku informatyka i ekonometria. 

Wszystkie przedmioty na pierwszym stopniu tej specjalności były prowadzone w języku 

niemieckim, zaś na drugim stopniu – w jęz. niemieckim i angielskim. Oferta ta pozwalała na 

rozwijanie umiejętności językowych. Od roku akademickiego 2018/2019 na drugim stopniu 

http://wneiz.pl/studia/kierunki_jezyk_ang/ENGLISH-33_DOC_NOVISSIMA_VERSIO_EMENDATA_MAIUS2017.pdf
http://wneiz.pl/studia/kierunki_jezyk_ang/ENGLISH-33_DOC_NOVISSIMA_VERSIO_EMENDATA_MAIUS2017.pdf
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wprowadzono na jednej ze specjalności (informatyka w zarządzaniu) przedmiot w języku 

angielskim.  

3. Zakres korzystania z metod i technik kształcenia na odległość 

Dla specjalności informatyka gospodarcza (Wirtschaftsinformatik) wykorzystuje się zgodnie 

z zapotrzebowaniem wideokonferencję jako formę prowadzenia wybranych wykładów. 

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 

Zgodnie z obowiązującym w Uniwersytecie Szczecińskim regulaminem studiów studenci 

mają możliwość ubiegania się o indywidualną organizację studiów oraz indywidualny plan 

i program studiów. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania obydwu form 

indywidualizacji procesu studiowania.  

Infrastruktura WNEiZ dostosowana jest do potrzeb studentów niepełnosprawnych. Budynek 

Wydziału posiada, windy, rampy i inne udogodnienia umożliwiające uczestnictwo w 

zajęciach osobom o utrudnionych możliwościach ruchowych. Plan zajęć jest tak układany, 

aby osoby z niepełnosprawnościami nie musiały pokonywać dużych odległości 

przemieszczając się na kolejne zajęcia, a sale dydaktyczne są tak dobierane, aby zapewnić 

maksimum komfortu takim osobom (blisko toalet, bez zbędnych podjazdów, progów, z 

szerokimi drzwiami umożliwiającymi łatwe manewrowanie np. wózkiem inwalidzkim). 

Do elementów organizacji procesu dydaktycznego umożliwiających zaspokajanie 

indywidualnych potrzeb studentów zaliczyć należy możliwość kontaktowania się studentów z 

pracownikami w czasie dyżurów (tzw. konsultacji), za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

a także konsultacji zdalnych poprzez komunikatory internetowe w uzgodnionych, dogodnych 

dla obu stron terminach. Studenci mogą też nieodpłatnie uczestniczyć w wybranych formach 

działalności jednostek, np. w wykładach otwartych i konferencjach organizowanych przez 

poszczególne jednostki, kołach naukowych działających na Wydziale i kierunku. 

Indywidualizacja kształcenia występuje także w ramach seminariów dyplomowych. 

5. Plan studiów z uwzględnieniem: modułów zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich i studentów (w przypadku gdy jednostka prowadzi na ocenianym kierunku studia w formie 

stacjonarnej oraz niestacjonarnej, charakterystykę należy przedstawić odrębnie dla studiów stacjonarnych 

oraz niestacjonarnych), modułów zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym oraz zajęć 

do wyboru. 

W programie kształcenia (zał. 2.1 cz. III) zwierającym plan studiów na ocenianym kierunku 

wyodrębnić można 5 przedmiotów ogólnouczelnianych (na drugim stopniu 2), 11 

przedmiotów podstawowych (na drugim stopniu dwa), 26 kierunkowych (na drugim stopniu 

14), 14-16 specjalnościowych, w zależności od wybranej specjalności (na drugim stopniu 6). 

Co najmniej 50% programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych 

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. 
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6. Harmonogram realizacji 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 związanych z działalnością naukową prowadzoną w uczelni oraz zajęć lub grup zajęć 

rozwijających kompetencje językowe w zakresie znajomości języka obcego, jak również zajęć lub grup zajęć 

do wyboru, 

Przez ostatnie trzy lata na kierunku informatyka i ekonometria nie realizowano zajęć na 

studiach niestacjonarnych. W roku akademickim 2018/2019 plan studiów kierunku 

informatyka i ekonometria obejmuje na pierwszym stopniu 1854 godzin dydaktycznych (zał. 

2.3 cz. III). Wyodrębniono różnorodne formy zajęć (wykłady – 45% ogólnej liczby godzin 

dydaktycznych, ćwiczenia – 20%, ćwiczenia laboratoryjne – 27%, seminaria dyplomowe – 

2%, lektoraty z języka obcego – 6%). Na drugim stopniu plan zajęć obejmuje 965 godzin 

dydaktycznych, w tym wykłady – 44% ogólnej liczby godzin, ćwiczenia – 14%, ćwiczenia 

laboratoryjne – 30%, seminaria dyplomowe – 9%, lektoraty z języka obcego – 3%. 

Relatywnie niewielka liczebność grup studenckich na poszczególnych latach na ocenianym 

kierunku (do 20 osób) sprzyja aktywizacji studentów i realizacji zakładanych efektów 

kształcenia, w tym odnoszących się do pogłębionej wiedzy oraz umiejętności i kompetencji 

niezbędnych na rynku pracy. Ćwiczenia laboratoryjne pozwalają na nabycie szczególnych 

umiejętności praktycznych, takich jak: analizowanie i interpretowanie danych, samodzielne 

wyciąganie wniosków, prezentowanie wyników swojej pracy lub praca w grupie. 

Harmonogram tygodniowy zajęć jest tworzony w sposób zapewniający wygodę studentom 

oraz udostępniany na stronie Wydziału w układzie umożliwiającym zapoznanie się z planem 

poszczególnych grup, wykładowców i obłożenia sal dydaktycznych. 

Liczebność grup studenckich pozwala na efektywną weryfikację pracy samodzielnej. Na 

pierwszym stopniu na studiach stacjonarnych status studenta kierunku informatyka i 

ekonometria posiada na pierwszym roku 19 osób, na drugim 21 osób, na trzecim – 7 osób. 

Ponadto na drugim roku 3 osoby studiują na specjalności informatyka gospodarcza 

(Wirtschaftsinformatik), przebywając obecnie – zgodnie z harmonogramem zajęć – na 

Hochschule Wismar. Na drugim stopniu zarejestrowanych jest na kierunku informatyka i 

ekonometria 11 studentów na pierwszym roku studiów, a na drugim roku – 4. 

Na obu stopniach oferowane są przedmioty związane w szczególny sposób z działalnością 

naukową prowadzoną na uczelni, wśród nich: ekonometria, informatyka ekonomiczna, 

podstawy demografii, zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem, metody 

ilościowe na rynku nieruchomości, ilościowa analiza skłonności, metody analizy trwania, 

symulacje stochastyczne w prognozowaniu zdarzeń rzadkich, zastosowanie sieci 

neuronowych w ekonomii, zaawansowane metody statystyczne, demometria, ryzyko 

przedsięwzięć informatycznych, organizacje wirtualne, logistyka w przedsiębiorstwie, 

zarządzanie wiedzą. W ramach seminariów na pierwszym stopniu student jest 

przygotowywany do:  

 gromadzenia i przetwarzania aktualnej wiedzy faktualnej, 

 wykorzystywania wyników badań w zakresie określonego problemu badawczego 

pochodzących ze źródeł wtórnych, 
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 samodzielnej analizy dostępnej wiedzy dotyczącej określonego problemu badawczego, 

 pozyskiwania adekwatnych danych w celu rozwiązania problemu badawczego. 

W ramach seminariów prowadzonych na drugim stopniu, student jest przygotowywany do: 

 przygotowania w języku polskim opracowania dotyczącego opisu i rozwiązania 

określonego programu badawczego, 

 przygotowania planu pracy badawczej, 

 identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z pozyskiwaniem adekwatnych 

danych. 

Na seminariach dyplomowych prace studentów są bezpośrednio nadzorowane przez 

doświadczonych pracowników prowadzących prace badawcze i rozwojowe. 

7. Program i organizacja praktyk, w tym w szczególności ich wymiar i termin realizacji oraz dobór instytucji, 

w których odbywają się praktyki, a także liczba miejsc praktyk – w przypadku, gdy w planie studiów na 

ocenianym kierunku zostały uwzględnione praktyki zawodowe 

Cele, zasady i sposób organizacji praktyk dla studentów kierunku informatyka i ekonometria 

reguluje Regulamin Praktyk obowiązujący na WNEiZ US (zał. 2.2-2.3), dostępny na stronie 

internetowej Wydziału 

(http://www.wneiz.pl/student/praktyki/obow/Regulamin_Praktyk_01032018.pdf). 

Zostały w nim określone następujące zasady odbywania praktyk studenckich: 

 czas trwania praktyki dla studentów kierunku informatyka i ekonometria wynosi 

minimum 120 godzin (3 tygodnie) 

 praktyki odbywane są po II roku studiów, w terminie do 30 września. W szczególnych 

przypadkach, na pisemny wniosek studenta, praktyki mogą zostać zrealizowane w trakcie 

roku akademickiego. 

Studenci odbywają praktykę w podmiotach gospodarczych, organach administracji 

państwowej, organach administracji samorządowej oraz organizacjach non profit. Uczelnia 

wspiera studentów w znalezieniu odpowiednich miejsc realizacji praktyk poprzez 

podpisywanie ramowych umów o współpracy z perspektywicznymi przedsiębiorstwami. W 

ostatnim okresie takie umowy zostały podpisane m.in. z firmą Office Solor, Towarzystwem 

Wiedzy i Przedsiębiorczości (TWiP) i Regionalną Izbą Obrachunkową w Szczecinie, 

jednocześnie cały czas trwają rozmowy z kolejnymi firmami. Praktyka studencka może 

również odbywać się w firmach za granicą, w tym w ramach programów Unii Europejskiej, 

które realizują projekty praktyk zawodowych lub wymian zagranicznych skierowanych do 

studentów.  

Studenci samodzielnie dokonują wyboru miejsca odbycia praktyki, które konsultują z 

Opiekunem Praktyk dla kierunku studiów i uzyskują zgodę na odbycie praktyki. Mogą przy 

tym skorzystać z wydziałowej bazy praktyk dostępnej na stronie Wydziału. Wybór miejsca 

odbywania praktyki i charakter wykonywanej tam pracy powinien być zgodny z kierunkiem 

studiów i specjalnością wybraną przez studenta, oraz umożliwiać zdobycie umiejętności 

zawodowych zgodnych z kierunkiem kształcenia. 

http://www.wneiz.pl/student/praktyki/obow/Regulamin_Praktyk_01032018.pdf
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Z obowiązku odbycia praktyki może być zwolniony student, który spełnia jeden z poniższych 

warunków: 

 pracuje zawodowo w organizacji gwarantującej uzyskanie odpowiednich umiejętności 

praktycznych, a charakter jego pracy jest zgodny ze specjalnością kształcenia.  

 prowadzi własną działalność gospodarczą,  

 uczestniczy lub uczestniczył w stażach i praktykach w przedsiębiorstwach krajowych lub 

zagranicznych gwarantujących uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych.  

Decyzję o zwolnieniu studenta z obowiązku odbycia praktyki podejmuje Opiekun Praktyk 

studenckich na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, uzupełniony o dokumentację 

poświadczającą staż pracy, zajmowane stanowisko i ewentualnie zakres obowiązków, bądź 

dokumentację poświadczającą prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub też 

dokumentację zaświadczającą odbytą praktykę. 

Nadzór organizacyjny i dydaktyczny nad przebiegiem praktyki studenckiej sprawują: ze 

strony Zakładu Pracy Zakładowy Opiekun Praktyki, z ramienia uczelni Wydziałowy Opiekun 

Praktyk Studenckich, współpracujący z Opiekunem Praktyk dla kierunku.  

Podstawą weryfikacji efektów kształcenia są informacje zawarte w Karcie odbycia praktyki, 

którą student przedstawia Opiekunowi po praktyce w celu jej zaliczenia. Efekty praktyk są 

oceniane także na podstawie ankietyzacji studentów po odbytych praktykach, oraz opinii 

Zakładowych opiekunów praktyk.  

Dokumentacja dotycząca organizacji, przebiegu i zaliczania praktyk zawodowych dostępna 

będzie podczas wizytacji, zgodnie z wymogami Uchwały Nr 1/2017 Prezydium Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej. 

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, 

nie dotyczy 

9. Spełnianie reguł i wymagań w zakresie programu studiów i sposobu organizacji kształcenia, zawartych w 

standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku kierunków studiów 

przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 powołanej ustawy. 

nie dotyczy 

 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów 

uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

1. Wymagania stawiane kandydatom, warunki rekrutacji na studia oraz kryteria kwalifikacji kandydatów na 

każdy z poziomów studiów 

Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Szczecińskim w roku 

akademickim określa Regulamin Studiów (zał. 3.1) w Uniwersytecie Szczecińskim 
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stanowiący załącznik do Uchwały Senatu US nr 18/2018 (zał. 3.2). Szczegółowe warunki i 

tryb rekrutacji na pierwszy i drugi stopień określa Uchwała Senatu dot. warunków i trybu 

rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie nr 

56/2017 z 31 maja 2017 (zał. 3.3). 

Rekrutacja na pierwszy stopień kierunku informatyka i ekonometria jest prowadzona jest w 

oparciu o kompetencje, których nabycie przez kandydata jest potwierdzone świadectwem 

dojrzałości. Przedmiotami egzaminu maturalnego branymi pod uwagę są (1 przedmiot do 

wyboru z każdej grupy): 

 w ramach grupy 1 – geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, 

 w ramach grupy 2 – język obcy nowożytny: angielski, 

 w ramach grupy 3 – historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka i astronomia, 

biologia, chemia, geografia, język obcy nowożytny. 

Stosowany algorytm obliczania wyników kandydatów jest przedstawiony w zał. 3.3.b. 

Rekrutacja na drugi stopień studiów oparta jest na ocenie kompetencji kandydata uzyskanych 

w wyniku odbytych studiów pierwszego stopnia. W przypadku studiów stacjonarnych do 

postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem 

ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. 

Kryterium kwalifikacji stanowi liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru: 

W = 0,5 X O + 0,5 X Ś, gdzie: 

O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; 

Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez 

uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów 

ukończonej uczelni. 

Warunki rekrutacji są uchwalane na co najmniej rok przed danym rokiem akademickim przez 

Radę Wydziału, następnie opiniowane przez Senacką Komisję ds. Kształcenia i w dalszej 

kolejności zatwierdzane przez Senat US. 

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

w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej 

Mając na celu podniesienie jakości kształcenia poprzez różne formy wymiany studenckiej, 

lepsze wykorzystanie potencjału naukowo-dydaktycznego na poszczególnych kierunkach oraz 

zwiększanie rozpoznawalności uczelni w skali kraju i międzynarodowej - Uniwersytet 

Szczeciński realizuje rozbudowany system wymiany studentów z innymi uczelniami. 

Daje on możliwość studentom realizacji części studiów na innych uczelniach tak krajowych 

jak i zagranicznych, jak również przyjmowania studentów z innych uczelni w celu 

kontynuowania studiów. Szczegółowe zasady, warunki oraz tryb uznawania efektów 

kształcenia w takich sytuacjach określa regulamin studiów. Uznawanie efektów 

dotychczasowego kształcenia opiera się na systemie punktów ECTS oraz sylabusach 

realizowanych modułów lub przedmiotów. Kierunkowy zespół ds. Jakości i Programów 

Kształcenia dokonuje analizy dotychczasowego przebiegu programów kształcenia. 
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Najlepiej zweryfikowaną formą wymiany pod kątem uznawania efektów kształcenia jest 

program ERASMUS. WNEiZ dysponuje wieloma umowami wymiany ERASMUS. Studenci 

mają możliwość z wymiany z około 50 uczelniami, z którymi podpisano porozumienia.  

Lista uczelni jest podana na stronie internetowej Wydziału 

(http://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-partnerskich/uczelnie-

partnerskie/#1539694488-2-44).  

Studenci kierunku informatyka i ekonometria mogą w pełni korzystać z okresów kształcenia 

na uczelniach partnerskich 

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

studiów 

Uniwersytet Szczeciński stworzył mechanizm służący potwierdzaniu efektów uczenia się w 

uchwale nr 56/2015 Senatu US z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania 

efektów uczenia się (zał. 3.4), określając m.in. zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów 

uczenia się oraz sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia 

się poza systemem studiów. Potwierdzanie efektów uczenia się następuje zgodnie z ustawą 

Prawo o szkolnictwie wyższym, jest przeprowadzane w celu zaliczenia kandydatowi 

określonych modułów/przedmiotów wraz z przypisaniem do każdego z nich efektów 

kształcenia oraz liczby punktów ECTS przewidzianych w programie studiów. Zadania 

związane z potwierdzaniem efektów uczenia się wykonują Wydziałowa Komisja 

Weryfikująca Efekty Uczenia się oraz Wydziałowy Punkt Informacyjny, powołane 

zarządzeniami dziekana nr 58-60 z 26 listopada 2015 (zał. 3.5). Dziekan także określa 

harmonogram potwierdzania efektów uczenia się na wydziale w danym roku. 

Możliwe jest tylko jednorazowe ubieganie się o potwierdzenie efektów uczenia się na danym 

kierunku, poziomie i profilu kształcenia. Przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się 

jest odpłatne na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

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

Zasady, warunki i tryb dyplomowania na pierwszym i drugim stopniu studiów są 

uregulowane w Regulaminie studiów (zał. 3.1). Szczegółowe zasady zostały określone w 

Uchwale nr 239/06/2018 Rady WNEiZ US, z dnia 14 czerwca 2018 r. „w sprawie 

zatwierdzenia procedury dyplomowania studentów na WNEiZ US” (zał. 3.6). Uchwała 

precyzuje zasady zdefiniowane w Regulaminie studiów w Uniwersytecie Szczecińskim. 

Praca dyplomowa II stopnia studiów (magisterska) może mieć charakter systematyzujący 

wiedzę teoretyczną, badawczy (wykrywanie prawidłowości), projektowy, teoretyczny - 

szczególnie w zakresie rozwiązań metodycznych. Praca dyplomowa I stopnia (licencjacka) 

może mieć charakter badawczy lub projektowy. 

Tematy prac dyplomowych I i II stopnia, jak również ich zmiany, zatwierdza Rada Instytutu. 

Temat powinien być zgodny z efektami kształcenia zdefiniowanymi dla kierunków studiów. 

Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem samodzielnego pracownika nauki. W 

uzasadnionych sytuacjach Rada Wydziału może wyrazić zgodę na kierowanie 

http://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-partnerskich/uczelnie-partnerskie/#1539694488-2-44
http://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-partnerskich/uczelnie-partnerskie/#1539694488-2-44
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przygotowaniem pracy dyplomowej przez doktora lub starszego wykładowcę. Recenzentem 

pracy może być nauczyciel akademicki o stopniu co najmniej doktora. 

Uchwała Rady Wydziału wskazuje szczegółowo zasady i procedurę realizacji prac 

dyplomowych, w tym m.in. okres jej realizacji, sposób ustalania i zatwierdzania tematów prac 

oraz ich zmiany, wybór i ewentualną zmianę promotora, język w jakim pisana jest praca. 

Uchwała precyzuje również wymogi formalne dotyczące prac dyplomowych, w tym m.in. 

zawartość, objętość, bibliografię czy sposób formatowania oraz wymogi merytoryczne i 

związane z recenzowaniem. Wskazuje także warunki dopuszczenia studenta do egzaminu 

dyplomowanego oraz jego przebieg, jak i sposób oceniania i obliczania wyniku końcowego 

studiów wpisywanego w dyplomie ukończenia studiów. Od roku ak. 2018/19 prace 

dyplomowe są sprawdzane w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. 

W trakcie egzaminu dyplomowego student odpowiada na trzy pytania związane z:  

 zakresem dyscypliny, do której przypisany jest dany kierunek studiów,  

 z przedmiotami /modułami specjalnościowymi, 

 pracą dyplomową. 

Lista możliwych pytań z zakresu dyscypliny oraz przedmiotów specjalnościowych jest dostępna 

na stronach internetowych: http://wneiz.pl/iiwz/dydaktyka, http://wneiz.pl/ieis/dydaktyka 

Wszystkie niezbędne informacje związane ze złożeniem pracy dyplomowej, przygotowaniem 

do obrony oraz jej przebiegiem, wraz z umocowaniem prawnym, publikowane są w serwisie 

informacyjnym Wydziału wneiz.pl/obrona-pracy-magisterskiej-dyplomowej/przygotowanie-

do-obrony-pracy-magisterskiej-dyplomowej. 

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

studia, odsiewu studentów, liczby studentów kończących studia w terminie) oraz działania podejmowane na 

podstawie tych informacji, jak również sposoby wykorzystania analizy wyników nauczania w doskonaleniu 

procesu nauczania i uczenia się studentów 

W procesie oceny postępów studentów w realizacji efektów kształcenia – stosuje się 

następujące wskaźniki: 

 liczba osób, które zaliczyły semestr w stosunku do liczby osób studiujących na kierunku, 

 liczba osób, które zaliczyły rok studiów w stosunku do liczby osób rozpoczynających rok 

akademicki, 

 rozkład ocen na poszczególnych przedmiotach kierunku. 

Informacje powyższe przedstawiane są przez prodziekana ds. studenckich na radzie wydziału 

w ramach wniosków dydaktycznych. Dane te są analizowane na posiedzeniach Kierunkowego 

Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia kierunku informatyka i ekonometria, również w 

ramach okresowych przeglądów kierunku. 

6. Ogólne zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów kształcenia 

Sprawdzanie osiąganych efektów kształcenia odbywa się zgodnie z zasadami przyjętymi w 

Regulaminie studiów. Studenci zaliczają poszczególne przedmioty zgodnie z planem studiów. 

Jeżeli w ramach przedmiotu przewidziano wykład i ćwiczenia (laboratoria), studenci uzyskują 

http://wneiz.pl/iiwz/dydaktyka
http://wneiz.pl/ieis/dydaktyka
https://d.docs.live.net/f8689e34c4778d2c/Instytut/PAKA/wneiz.pl/obrona-pracy-magisterskiej-dyplomowej/przygotowanie-do-obrony-pracy-magisterskiej-dyplomowej
https://d.docs.live.net/f8689e34c4778d2c/Instytut/PAKA/wneiz.pl/obrona-pracy-magisterskiej-dyplomowej/przygotowanie-do-obrony-pracy-magisterskiej-dyplomowej
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ocenę z ćwiczeń oraz ocenę z zagadnień prezentowanych na wykładzie. Ostateczne zaliczenie 

przedmiotu jest uzyskiwane poprzez uzyskanie oceny z przedmiotu, która jest średnią 

(arytmetyczną lub ważoną – o tym mówi sylabus) dwóch ocen cząstkowych. Ocena z 

przedmiotu jest wystawiana przez koordynatora przedmiotu, który jest odpowiedzialny za 

realizację programu przedmiotu. Każdy przedmiot ma przydzielony kredyt punktów systemu 

ECTS. Zaliczenie przedmiotu oznacza uzyskanie punktów ECTS. Student może zaliczyć 

semestr jeżeli ma zliczone wszystkie poprzednie, a w danym semestrze uzyskał limit punktów 

niezbędny do zliczenia semestru. 

W celu zapewnienia właściwego poziomu jakości kształcenia oraz wysokiego stopnia 

osiągania efektów kształcenia - na WNEiZ został wprowadzony Wewnętrzny System 

Zapewnienia Jakości Kształcenia (scharakteryzowany w ramach Kryterium 10). 

Celem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia jest: 

 podniesienie rangi pracy dydaktycznej Wydziału, 

 tworzenie jednolitych procedur oceny, metod i warunków kształcenia oraz programów 

studiów uwzględniających systemy stosowane w innych krajach, szczególnie w Unii 

Europejskiej, 

 zwiększenie mobilności studentów, w kraju i za granicą, 

 informowanie, w szczególności kandydatów na studia, pracodawców oraz administrację 

państwową i samorządową, o jakości kształcenia i poziomie wykształcenia absolwentów. 

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje następujące działania: 

 monitorowanie kanonów i standardów akademickich, 

 ocenę procesu nauczania, 

 ocenę jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

 ocenę dostępności informacji na temat kształcenia, 

 ocenę mobilności studentów, 

 badanie opinii absolwentów WNEiZ dotyczących przebiegu studiów, 

 badanie opinii pracodawców o poziomie wykształcenia zatrudnianych absolwentów 

WNEiZ, 

 wypracowanie narzędzi służących do realizacji punktów od 1 do 8 i doskonalenia 

Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia na Wydziale, 

 stałe monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia na WNEiZ. 

Większość z wymienionych działań jest realizowanych przez Kierunkowe Zespoły ds. Jakości 

Kształcenia i Programów Kształcenia. Zgodnie z obowiązującą na WNEiZ procedurą 

weryfikacji jakości procesu dyplomowania (zał. 3.7) dokonywane są corocznie przeglądy 

formalnej i merytorycznej strony tego procesu. Raport zawierający ogólne wnioski 

wynikające z tych przeglądów przygotowywany jest przez WZJiPK i prezentowany jest 

Radzie Wydziału (zał. 3.8). 

7. 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 (o 

ile praktyki zawodowe są uwzględnione w programie studiów), z ukazaniem przykładowych powiązań 
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metod sprawdzania i oceniania z efektami uczenia się odnoszącymi się do działalności naukowej w zakresie 

dyscypliny/dyscyplin, do której/których kierunek jest przyporządkowany, stosowania właściwych metod i 

narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, jak również kompetencji 

językowych w zakresie znajomości języka obcego 

Na kierunku informatyka i ekonometria - specjalne znaczenie mają umiejętności 

rozwiązywania problemów oraz pracy w grupach. Wymaga to dostosowania metod oceniania 

efektów uczenia. Poza klasycznym metodami (sprawdziany, egzaminy, projekty 

indywidualne), na kierunku szeroko stosuje się realizację projektów grupowych oraz 

opracowania studialne.  

Realizacja projektów grupowych daje możliwość rozwoju umiejętności rozwiązywania 

problemów – w ramach pracy grupowej. Przykładami mogą być przedmioty „Analiza i 

projektowanie systemów informatycznych”, „Inżynieria wymagań użytkownika”, „Bazy 

danych”. Ten sposób sprawdzania efektów uczenia przyczynia się do rozwijania kompetencji 

społecznych studentów. 

Metoda realizacji prac studialnych daje możliwość powiązania sprawdzania opanowanej 

wiedzy teoretycznej z najnowszymi osiągnięciami badań badawczo-rozwojowych w obszarze 

informatyki stosowanej w zarządzaniu oraz metod statystyczno-matematycznych 

stosowanych w zarządzaniu. Obok realizacji pracy dyplomowej o charakterze badawczym - 

jest to forma weryfikacji, która pośrednio zmusza studenta do zapoznania się elementami 

warsztatu naukowego (przegląd i analiza krytyczna literatury).  

Z kierunkiem informatyka i ekonometria powiązane jest studenckie Koło Informatyki KNI 

BIOS. Grupuje ono studentów aktywnie interesujących się poszerzaniem kompetencji w 

zakresie informatyki stosowanej, poprzez zajęcia pogłębiające wiedzę, udział bierny i czynny 

w seminariach i konferencjach. Jest to dodatkowa platforma angażowania studentów w 

działalność badawczą. 

Dodatkową motywacją dla studentów do angażowania w realizację prac dyplomowych o 

charakterze badawczym, a w ten sposób poznawania elementów warsztatu badawczego - jest 

możliwość udziału w konkursach na najlepsze prace dyplomowe na każdym poziomie 

realizacji studiów, ogłaszanym przez dziekana WNEiZ (zał. 10.50 i 10.51). 

W programie studiów I stopnia kierunku informatyka i ekonometria jest przewidziana 

praktyka zawodowa, trwająca minimum 120 godzin (około 3 tygodni). Studenci korzystają z 

bazy praktyk, która jest dostępna w dziekanacie lub sami proponują miejsce odbywania 

praktyki. 

Zgoda na odbycie danej praktyki jest uzależniona od zgodności profilu działania instytucji z 

zakładanymi efektami uczenia się na omawianym kierunku. Zaliczenie praktyki zależy od 

opinii opiekuna praktyki w miejscu praktyki. Obecnie jest to podstawowy sposób weryfikacji 

zgodności odbytego stażu z efektami kształcenia. Drugi sposób to ankietowanie studentów po 

odbytych praktykach. Ankieta weryfikuje stopień realizacji efektów praktyki zdefiniowanych 

w sylabusie. Ocena ankiet ułatwia weryfikację miejsc praktyk na kolejne lata, aby studenci 

mogli poszerzać swoje umiejętności praktyczne zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia 

na kierunku. 
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8. Dobór metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich, z ukazaniem 

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

uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera/magistra inżyniera, 

nie dotyczy 

9. Spełnianie reguł i wymagań w zakresie metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się, zawartych 

w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku kierunków studiów 

przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 powołanej ustawy. 

nie dotyczy 

10. Rodzaje, tematyka i metodyka prac etapowych i egzaminacyjnych, projektów 

Na kierunku informatyka i ekonometria wykonywane prace, egzaminy i projekty są 

powiązane z realizowanymi przedmiotami. W sylabusie każdego przedmiotu określa się 

jednoznacznie formy weryfikacji efektów kształcenia i uzyskanych kompetencji. Jak 

wspomniano wyżej, weryfikacja efektów kształcenia na wielu przedmiotach tego kierunku 

odbywa się poprzez realizację projektów. Dotyczy to przedmiotów zajmujących się różnymi 

aspektami zastosowań technologii teleinformatycznych, na przykład „podstawy e-biznesu”, 

„analiza i projektowanie systemów informatycznych”, „inżynieria wymagań użytkownika”, 

„programowanie komputerów”. Realizacja projektu może też polegać na opracowaniu 

dokumentacji prezentującej rozwiązanie konkretnego problemu. Wytyczne projektowe 

definiuje prowadzący zajęcia. Szereg przedmiotów jest realizowanych w formie klasycznych 

wykładów i ćwiczeń. Powyższe dane dotyczą zarówno studiów pierwszego i drugiego 

stopnia. 

11. Charakterystyka rodzajów, tematyki i metodyki prac dyplomowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

nabywania i weryfikacji osiągnięcia przez studentów kompetencji związanych z prowadzeniem działalności 

naukowej oraz kompetencji inżynierskich (w przypadku gdy oceniany kierunek prowadzi do uzyskania 

tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera), 

Jak już wspomniano warunki i tryb dyplomowania na pierwszym i drugim stopniu studiów 

jest uregulowany w Regulaminie studiów w Uniwersytecie Szczecińskim oraz Uchwale nr 

239/06/2018 Rady WNEiZ US, z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia procedury 

dyplomowania studentów na WNEiZ (zał. 3.6). 

Praca magisterska (II stopień studiów) może mieć charakter:  

 systematyzujący poglądy teoretyczne lub działanie podmiotów gospodarczych,  

 badawczy – wykrywanie prawidłowości w obszarze danego kierunku studiów,  

 projektowy – promowanie nowych rozwiązań praktycznych,  

 studium o charakterze teoretycznym, w szczególności w odniesieniu do rozwiązań 

metodycznych.  

Praca licencjacka na studiach o profilu ogólnoakademickim może mieć charakter:  

 badawczy – analiza prawidłowości w obszarze danego kierunku studiów,  
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 projektowy – promowanie nowych rozwiązań praktycznych.  

Praca dyplomowa (licencjacka i magisterska) stanowi samodzielne opracowanie problemu 

badawczego. Praca powinna zawierać:  

 wyraźne określenie problemu teoretycznego i empirycznego oraz jego pogłębioną 

analizę,  

 zastosowanie określonej metody badawczej; metoda badawcza powinna być określona 

we wstępie pracy, zaś metodologia opisana w treści pracy,  

 wykorzystanie odpowiednich narzędzi analitycznych,  

 wnioski sformułowane na podstawie przeprowadzonej analizy. 

Przygotowanie pracy powinno wykształcić umiejętności:  

 oceny dorobku teoretycznego w zakresie kierunku/specjalności, zwłaszcza w przypadku 

prac teoretycznych,  

 samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych w istniejących opracowaniach 

naukowych,  

 diagnozowania i oceny problemu w badanym podmiocie gospodarczym,  

 zaprojektowania nowych rozwiązań lub modyfikacji rozwiązań istniejących. 

Prace licencjackie i magisterskie mogą między innymi dotyczyć następujących zagadnień: 

 projekty nowatorskich zastosowań technologii informatycznych w różnych obszarach 

działalności ludzkiej. 

 analiza rozwiązań stosowanych w systemach informatycznych, 

 architektura zastosowań teleinformatycznych w różnych obszarach działalności, 

 badanie wpływu rozwiązań informatycznych na funkcjonowanie organizacji, 

 badanie tendencji w rozwoju technologii teleinformatycznych, 

 analiza wykorzystania nowych technologii teleinformatycznych i internetowych w 

określonych dziedzinach, 

 statystyczna analiza rynku, 

 zastosowanie metod statystycznych w wycenie i na rynku nieruchomości, 

 zastosowanie metod optymalizacyjnych w analizie zapasów i zakupów 

 wykorzystanie metod statystyczno-matematycznych w przedsiębiorstwie. 

Lista obronionych prac dyplomowych licencjackich i magisterskich jest dostępna w 

załącznikach do niniejszego Raportu (zał. 2.7 cz. III). 

12. Sposoby dokumentowania efektów uczenia się osiągniętych przez studentów (np. testy, prace 

egzaminacyjne, pisemne prace etapowe, raporty, zadania wykonane przez studentów, projekty zrealizowane 

przez studentów, wypełnione dzienniki praktyk, prace artystyczne, prace dyplomowe, protokoły egzaminów 

dyplomowych.), 

Sposób dokumentowania efektów kształcenia jest realizowany na kilku poziomach. Oceny 

uzyskiwane w trakcie zaliczania poszczególnych przedmiotów są ewidencjonowane na 

poziomie dziekanatu, w module dydaktycznym systemu informatycznego EGERIA 

EDUKACJA, w zapisach papierowych w postaci protokołów zaliczeniowych oraz w 

indeksach studenckich, prowadzonych w tradycyjnej formie. Dokumentacja związana z 
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procedurą dyplomowania jest prowadzona przez dziekanat w formie kolejnych dokumentów 

umieszczanych w teczce studenta. Tam przechowywane są również protokoły egzaminów 

dyplomowych. Praca dyplomowa w formie drukowanej i na nośniku cyfrowym (CD-ROM) 

jest przechowywana w archiwum Wydziału. 

Dokumenty związane z uzyskiwaniem zaliczenia z poszczególnych przedmiotów, są 

przechowywane w archiwach roboczych nauczycieli akademickich realizujących zaliczenia 

poszczególnych przedmiotów. Dokumentacja testów, sprawdzianów i egzaminów pisemnych 

jest przechowywana w formie papierowej. Dokumentacja projektów przygotowywanych 

przez studentów jest obecnie najczęściej przechowywana w formie zapisów elektronicznych. 

Inne elementy dokumentowania efektów kształcenia studentów typu dzienniki praktyk są 

przechowywane w teczce studenta. 

13. Wyniki monitoringu losów absolwentów ukazujące stopień przydatności na rynku pracy efektów uczenia się 

osiągniętych na ocenianym kierunku oraz luki kompetencyjne, jak również informacje dotyczące 

kontynuowania kształcenia przez absolwentów ocenianego kierunku. 

Badanie losów absolwentów prowadzi od kilku lat Akademickie Biuro Karier US. Ostatnie 

dostępne wyniki pochodzą z badania ankietowego przedstawicieli pracodawców podczas 

Giełdy Pracy. Badania przeprowadzono w dniach 13-14 marca 2018 r. Wyniki prezentuje 

opracowanie Akademickiego Biura Karier US „Monitorowanie pracodawców Marzec 2018” 

(zał. 10.7), dotyczyło ono jednak oceny absolwentów całego US. Najwyżej oceniono 

umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych. Następnie ankietowani wskazywali 

umiejętność współpracy w środowisku multikulturowym, natomiast na trzecim miejscu aż 

cztery kompetencje/umiejętności: współpracy z przełożonymi; zaangażowanie i aktywność w 

pracy; etyczne postępowanie jako podstawa w działaniach oraz gotowość do zmian. 

Natomiast umiejętności związane ze stanowiskiem pracy, znajomość języków obcych oraz 

umiejętności negocjacyjne zostały ocenione niżej przez pracodawców. 

Od kilku lat Akademickie Biuro Karier rozpoczęło systematyczną akcję monitorowania karier 

zawodowych absolwentów. Po wypełnieniu formularza zgody na udział w akcji 

monitorowania, absolwenci są zapraszani do wypełniania ankiety. Ankietowanie prowadzone 

będzie cyklicznie – po 6 miesiącach oraz 3 i 5 latach od ukończenia studiów. 

Szczególnie cenieni są absolwenci, którzy kontakt z rynkiem pracy zaczęli już na studiach (a 

takich jest wielu). 

Raporty otrzymywane z Akademickiego Biura Karier oraz ogólnopolskiego systemu 

monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) są analizowane przez 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia oraz przesyłane do Kierunkowych 

Zespołów ds. Jakości i Programów Kształcenia. Informacje dotyczące zawodowych losów 

absolwentów bierze się pod uwagę przy weryfikowaniu programów studiów, treści 

programowych, a także efektów kształcenia. Bardzo często cenna dla absolwentów kierunku „ 

informatyka i ekonometria” okazuje się umiejętność łączenia zagadnień informatycznych i 

ekonometrycznych z ekonomią, finansami i zarządzaniem. 

WNEiZ zapewnia absolwentom szerokie możliwości kontynuacji procesu kształcenia: 
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 na drugim stopień studiów – w zakresie informatyki stosowanej, metod ilościowych oraz 

na innych kierunkach prowadzonych na Wydziale; 

 na licznych studia podyplomowych prowadzonych na Wydziale, w zakresie różnych 

specjalizacji, na przykład: audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania, 

doradztwo i rachunkowość podatkowa, rachunkowość od podstaw do certyfikatu, 

zarządzanie zasobami ludzkimi  

 na studiach MBA - aktualnie realizowana jest 27 edycja tych studiów 

(http://mba.univ.szczecin.pl/). 

 

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej 

kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry 

1. Liczba, struktura kwalifikacji oraz dorobku naukowego/artystycznego 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). 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) 

Wykaz nauczycieli prowadzących zajęcia na kierunku informatyka i ekonometria zawiera zał. 

2.2 cz. III raportu. Struktura zatrudnienia oraz wykaz posiadanych stopni i specjalizacji 

naukowych potwierdzają zapewnienie realizacji programu studiów na odpowiednim 

poziomie. Rozwój naukowy kadry przedstawiono w zał. 2.4 cz. III. Zamieszczono w nim 

szczegółowe informacje dotyczące posiadanego dorobku naukowego, doświadczenia 

zawodowego zdobytego poza uczelnią, kompetencji dydaktycznych oraz doświadczenia w 

prowadzeniu badań naukowych potwierdzonych udziałem w konferencjach zagranicznych, 

stażach, praktykach nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia ze studentami na 

ocenianym kierunku. 

Liczba nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na I i II stopniu studiów na kierunku 

informatyka i ekonometria w roku akademickim 2018/2019: 

 

Tytuł lub stopień naukowy albo 

tytuł zawodowy 

Liczba nauczycieli akademickich 

prowadzących zajęcia  

profesor 4 

dr hab. prof. US 18 

dr hab. 4 

dr 41 

mgr 6 

Razem 73 

 

Do najważniejszych osiągnięć dydaktycznych jednostki (z ostatnich 5 lat) w zakresie 

ocenianego kierunku studiów można zaliczyć: 

1. przygotowanie kursów elektronicznych na platformie e-learningowej wspomagających 

tradycyjny model nauczania: dr inż. Marcin Mastalerz, dr inż. Mateusz Piwowarski, 

http://mba.univ.szczecin.pl/
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2. wydanie podręczników akademickich autorstwa kadry prowadzącej zajęcia na 

kierunku: 

 „Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju”, pod red. A. Szewczyk, Difin, 

2014, 

 „Podstawy e-biznesu”, pod red. A. Szewczyk, Wyd. Naukowe US, 2016, 

 „Excel dla menedżera. Casebook”, pod red. A. Borawskiej, T. Komorowskiego, 

J. Cypryjańskiego, PWN, 2016, 

 „Statystyka opisowa. Przykłady i zadania”, I. Bąk, I. Markowicz, M. Mojsiewicz, 

K. Wawrzyniak, CeDeWu, Warszawa 2017,  

 „Wzory i tablice. Metody statystyczne i ekonometryczne”, I. Bąk, I. Markowicz, 

M. Mojsiewicz, K. Wawrzyniak, CeDeWu, Warszawa 2015, 

 „Matematyka dla kierunków ekonomicznych. Teoria, przykłady, zadania”, B. 

Batóg, B. Bieszk-Stolorz, I. Foryś, M. Guzowska, K. Heberlein, Difin, 2016, 

3. utworzenie stanowiska badawczego do prowadzenia badań z użyciem eye trackera 

zarówno przez pracowników jak i studentów (dr Agata Wawrzyniak i dr Barbara 

Wąsikowska), 

4. uzyskanie nagrody dziekana WNEiZ za najlepszą pracę dyplomową przez 

absolwentów kierunku informatyka i ekonometria, których promotorami byli: prof. 

zw. dr hab. Agnieszka Szewczyk, dr hab. prof. US Jacek Batóg, dr hab. prof. US Jacek 

Cypryjański,  

5. otrzymanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej: dr hab. prof. US Jakub Swacha, 

dr hab. prof. US Jacek Cypryjański, dr hab. prof. US Małgorzata Tarczyńska-

Łuniewska, dr Małgorzata Guzowska, dr Barbara Wąsikowska,  

6. popularyzacja nauki poprzez: 

 udział w Festiwalu Nauki: prof. zw. dr hab. Agnieszka Szewczyk, dr hab. Ewa 

Krok, dr Barbara Wąsikowska, dr Magdalena Mojsiewicz, dr Zbigniew 

Stempnakowski 

 wygłoszenie prelekcji dla licealistów i studentów: dr Małgorzata Guzowska,  

dr Barbara Wąsikowska.  

Dorobek naukowy oraz kompetencje dydaktyczne kadry przedstawione są w zał. 2.4 cz. III, 

który stanowi integralną część Raportu. 

2. Obsada zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć, które prowadzą do osiągania przez studentów 

kompetencji związanych z prowadzeniem działalności naukowej oraz inżynierskich (w przypadku gdy 

oceniany kierunek prowadzi do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera) 

O obsadzie zajęć na kierunku informatyka i ekonometria (zał. 2.2 cz. III) decydują 

kompetencje dydaktyczne pracowników, które znajdują swoją podstawę w ich dorobku 

naukowym przedstawionym w zał. 2.4 cz. III. Dodatkowo, w tabeli 4 na s.62 przedstawiono 

przedmioty, które w sposób szczególny prowadzą do osiągnięcia przez studentów 

kompetencji związanych z prowadzeniem działalności naukowej. 
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3. Łączenie przez nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia działalności dydaktycznej 

z działalnością naukową oraz włączania studentów w prowadzenie działalności naukowej, 

Łączenie działalności dydaktycznej z działalnością naukową polega na wykorzystaniu 

osiągnięć naukowych kadry w procesie dydaktycznym. Przykładem może być: 

 realizacja projektu dydaktyczno-naukowego pt. “Peronalised Engineering Education in 

Southern Africa / PEESA III” przez prof. dr hab. Jacka Batoga w ramach programu Unii 

Europejskiej ERASMUS+: Higher Education - Capacity Building (Niemcy Hochschule 

Wismar – koordynator, oraz Fachhochschule Flensburg, RPA – Cape Paninsula 

University of Technology, Durban University of Technology, Thswane University of 

Technology, Waal University of Technology, Rumunia - Universitatea Lucian Blaga Din 

Sibiu, ASIIN Consult GmbH Dusseldorf) – 15.10.2017/14.10.2020, 

 udział studentów w zajęciach prowadzonych w ramach projektu Innowacyjna metoda 

nauczania szansą na wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki (2012–

2015), projekt finansowany z funduszy POKL 8.1.2. Kierownik: dr hab. prof. US Kesra 

Nermend. Członkowie zespołu: dr hab. prof. US Małgorzata Łatuszyńska, dr Barbara 

Królikowska, dr Agata Wawrzyniak, dr Barbara Wąsikowska, 

 opracowanie case study w dwóch wersjach językowych (język polski i język angielski) o 

charakterze edukacyjnym w ramach projektu Innowacyjna metoda nauczania szansą na 

wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki: dr Tomasz Komorowski, dr 

Barbara Królikowska, dr Agata Wawrzyniak, dr Barbara Wąsikowska, 

 wykorzystanie skonstruowanych przez dr Agatę Wawrzyniak i dr Barbarę Wąsikowską 

przyrządów naukowych (na które Uniwersytet Szczeciński uzyskał w 2017 roku 4 

świadectwa rejestracji wzorów przemysłowych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. 

Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office – EUIPO) do 

stworzenia trzech stanowisk badawczych (na WNEiZ i WH), służących głównie do badań 

eye trackingowych. Studenci z różnych kierunków studiów, m. in. informatyki i 

ekonometrii, biorą udział w badaniach prowadzonych przez dr Wawrzyniak i dr 

Wąsikowską, jak również mają możliwość przeprowadzenia badań własnych z użyciem 

tego sprzętu 

Studenci biorą cyklicznie udział w konferencji naukowej Problemy Społeczeństwa 

Informacyjnego (w roku 2018 odbyła się XXI edycja), wygłaszając referaty. 

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 wykorzystanie wyników oceny w rozwoju i doskonaleniu 

kadry. 

Prowadzona polityka kadrowa jest nastawiona na kształtowanie potencjału dydaktycznego i 

naukowego przez tworzenie, stymulowanie oraz właściwe ukierunkowywanie kadry. WNEiZ 

przeprowadza coroczną analizę zatrudnienia pracowników, biorąc pod uwagę liczbę 

studentów oraz analizę obciążeń dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych. 

Każdorazowo nowe zatrudnienie jest dyskutowane oraz opiniowane przez ciała kolegialne 

Wydziału, tj. Komisję Rozwoju Naukowego, kolegium dziekańskie oraz Radę Wydziału. 

Zatrudnienie jest poprzedzone ogłoszeniem konkursu. 
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Osiągnięcie celu, jakim jest stały rozwój i doskonalenie kadry dydaktycznej, możliwe jest 

dzięki stworzeniu wewnętrznego systemu oceny kadry naukowej, który oddziałuje na jej 

postawy i nastawienie. W ocenie nauczyciela akademickiego w zakresie wywiązywania się 

przez niego z obowiązków dydaktycznych, uwzględnia się ocenę dokonywaną przez 

bezpośrednich przełożonych lub koordynatorów przedmiotów (w postaci hospitacji zajęć) 

oraz studentów i doktorantów (zasady i tryb przeprowadzenia ankiety, sposób ustalania jej 

wyników oraz działania mające na celu poprawę jakości wykonywanych obowiązków 

dydaktycznych określa szczegółowo Uchwała nr 59/2013 Senatu US z dnia 29 maja 2013 r. w 

sprawie badań ankietowych w Uniwersytecie Szczecińskim wraz z jej nowelizacją w formie 

Uchwały Senatu US nr 166/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r., wraz z zasadami obowiązującymi 

od roku ak. 2016/17 (zał. 10.29-10.31). 

Każda osoba prowadząca zajęcia podlega indywidualnej ocenie. Pierwsza ocena studentów i 

doktorantów dotycząca wypełniania przez nauczyciela akademickiego obowiązków 

dydaktycznych niższa niż 3,0 zobowiązuje bezpośredniego przełożonego do działań mających 

na celu poprawę jakości wykonywanych przez podwładnego obowiązków dydaktycznych. W 

takim przypadku oceniany pracownik składa przełożonemu pisemne wyjaśnienie wraz z 

programem naprawczym. Druga taka ocena może stanowić podstawę do wydania negatywnej 

oceny o pracy nauczyciela akademickiego. W Uchwale Senatu przyjęto, że negatywna ocena 

jest możliwa przy uzyskaniu oceny poniżej 3,0. W celu zapobieżenia takim przypadkom na 

WNEiZ monitorowane są przypadki ocen odbiegających in minus już od oceny 4,0. Z 

osobami uzyskującymi niskie noty od studentów przeprowadzane są rozmowy przez 

prodziekana ds. kształcenia i rozwoju i dyrektorów instytutów. Widocznym efektem 

funkcjonowania tego systemu jest wzrost średniej oceny prowadzących zajęcia w kolejnych 

okresach podlegających ankietyzacji. 

Wyniki ankietyzacji w roku akademickim 2017/2018 (semestr zimowy i letni) potwierdzają 

właściwe wypełnianie obowiązków dydaktycznych przez prowadzących zajęcia, którzy 

zaznajamiają studentów z sylabusami, realizują treści w nich zawarte, rozpoczynają i kończą 

zajęcia o właściwych godzinach, w ramach konsultacji są dostępni dla studentów i odnoszą 

się do nich z szacunkiem.  

Potwierdzeniem kompetencji dydaktycznych nauczycieli prowadzących zajęcia na kierunku 

informatyka i ekonometria są m. in. nominacje i nagrody przyznawane przez studentów w 

corocznym konkursie „Złota kreda”. Złota kreda jest plebiscytem na najlepszych 

pracowników naukowych WNEiZ US. Wyróżnienie jest przyznawane przez studentów w 

różnych kategoriach. Organizatorem konkursu jest Wydziałowa Rada Samorządu 

Studenckiego. Wśród pracowników prowadzących zajęcia na kierunku informatyka i 

ekonometria szczególne uznanie wśród studentów znaleźli między innymi: dr hab. prof. US 

Jacek Batóg, dr hab. prof. US Stanisław Hońko, dr hab. prof. US Małgorzata Łatuszyńska, dr 

hab. prof. US Kesra Nermend, dr Barbara Batóg, dr Magdalena Janowicz, dr Tomasz Kufel, 

dr Michał Nowakowski, dr Grzegorz Szyjewski oraz mgr Mateusz Czerwiński. 

5. System wspierania i motywowania kadry do rozwoju naukowego lub artystycznego oraz podnoszenia 

kompetencji dydaktycznych; awanse naukowe kadry związanej z ocenianym kierunkiem studiów 
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Potencjał dydaktyczny kształtowany jest przez pracowników naukowo-dydaktycznych 

posiadających szerokie kompetencje, stanowiące kompleksową odpowiedź na wymagania 

programowe kierunku informatyka i ekonometria. Polityka personalna jest nastawiona na 

stały rozwój naukowo-dydaktyczny kadry. Udział pracowników w programach 

międzynarodowych, organizacja międzynarodowych konferencji, wykładów oraz seminariów 

jest stałym elementem rozwoju dydaktycznego i naukowego nauczycieli. 

 

 

Awanse naukowe kadry prowadzącej zajęcia na IiE w roku 2018/2019 (dane za ostatnie 5 lat): 

Rok Doktoraty Habilitacje Razem 

2014 2 5 7 

2015 2 2 4 

2016 0 3 3 

2017 0 1 1 

2018 0 0 0 

Razem 4 11 15 

 

Wydział przeprowadza coroczną ocenę każdego nauczyciela akademickiego w zakresie 

osiągnięć naukowych, oceny jakości dydaktyki oraz zaangażowania w prace organizacyjne na 

rzecz jednostki (w ocenie brane są również pod uwagę wyniki ankiet studenckich w zakresie 

jakości dydaktyki). Zasady tej oceny i motywowania kadry reguluje uchwała Rady Wydziału 

nr 48/01/2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad oceny i nagradzania 

nauczycieli akademickich za rozwój naukowy, osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne oraz 

podziału środków na działalność statutową na WNEiZ US (zał. 4.1). 

Uzupełnieniem tych zasad są hospitacje zajęć prowadzonych przez pracowników 

niesamodzielnych. Ocena pracowników administracyjnych jest przeprowadzana na podstawie 

ankietyzacji realizowanej przez samorząd studencki, na podstawie opinii nauczycieli 

akademickich oraz kierownictwa wydziału. Wszystkie uwagi zgłaszane przez w/w gremia są 

omawiane z pracownikami w celu doskonalenia obsługi procesu dydaktycznego oraz 

wyeliminowania pojawiających się ewentualnie nieprawidłowości. Konieczność 

podejmowania działań naprawczych w tym zakresie występuje stosunkowo rzadko. Politykę 

kadrową wspierał odrębny fundusz przeznaczony na rozwój młodych pracowników nauki, 

który znajdował się w gestii dziekana, a obecnie cel ten jest realizowany przez subwencję w 

ramach dyscypliny naukowej. 

6. Spełnianie reguł i wymagań w zakresie doboru nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących 

zajęcia oraz obsady zajęć, zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach 

wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 

ust. 1 powołanej ustawy. 
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nie dotyczy 

 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji 

programu studiów oraz ich doskonalenie 

1. Stan, nowoczesność, rozmiar i kompleksowość bazy dydaktycznej i naukowej służącej realizacji zajęć oraz 

działalności naukowej na ocenianym kierunku w dyscyplinie/dyscyplinach, do której/których kierunek jest 

przyporządkowany, 

Infrastruktura dydaktyczna wykorzystywana do prowadzenia kształcenia na ocenianym 

kierunku zapewnia godne warunki studiowania, umożliwia korzystanie z sal, laboratoriów 

oraz zasobów bibliotecznych i informacyjnych przez wszystkich studentów (w tym również 

osoby niepełnosprawne). Zarówno liczba, powierzchnia, jak i wyposażenie sal dydaktycznych 

i laboratoriów świadczą o bardzo dobrym dostosowaniu do liczby studentów i spełniają 

wymagania bazy dydaktycznej. WNEiZ dysponując tak nowoczesną bazą dydaktyczną 

umożliwia studentom kierunku informatyka i ekonometria osiągnięcie odpowiednich 

kompetencji zawodowych. W trzech budynkach tego wydziału znajduje się 36 sal 

dydaktycznych o łącznej powierzchni 2524 m
2
, z 2425 miejscami studenckimi oraz 14 

laboratoriów komputerowych ze 190 stanowiskami komputerowymi, z podłączeniem do 

Internetu, wyposażonych w rzutniki multimedialne (zał. 2.6 cz. III). W 2014 r. powstało 

Laboratorium Neuronauki Poznawczej wykorzystywane do badań preferencji społeczno-

gospodarczych przy użyciu interdyscyplinarnych metod i narzędzi. 

W 2016 roku została zakończona budowa nowoczesnego Centrum Dydaktyczno-Badawczego 

Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, które mieści się przy ul. Mickiewicza 

16A. Powierzchnia wybudowanego obiektu obejmuje 5476,8 m
2
. Budynek pełni obecnie rolę 

interdyscyplinarnego centrum przeznaczonego dla studentów i naukowców kierunków 

przyrodniczych, głównie z Wydziału Nauk o Ziemi oraz Wydziału Biologii. Obiekt pełni 

funkcję dydaktyczną oraz badawczą. W trybie ciągłym, poprzez platformę e-Learning, 

z infrastruktury CDBNP mogą korzystać studenci innych wydziałów Uniwersytetu 

Szczecińskiego, w tym studenci ocenianego kierunku. Obecnie planowane jest prowadzenie 

zajęć (wykładów, warsztatów lub innych spotkań o charakterze dydaktycznym i/lub 

naukowym) dla studentów kierunku informatyka i ekonometria, który od tego roku znalazł się 

na liście kierunków priorytetowych mogących korzystać z infrastruktury CDBNP US. 

2. Infrastruktura i wyposażenie instytucji, w których prowadzone są zajęcia poza uczelnią oraz praktyki 

zawodowe (w przypadku, gdy w planie studiów na ocenianym kierunku zostały uwzględnione praktyki 

zawodowe), 

Zajęcia organizowane dla studentów ocenianego kierunku poza uczelnią związane są głównie 

z praktykami. Instytucja przyjmująca studentów na praktyki zawodowe zobowiązana jest do 

zapewniania im odpowiednio wyposażonych stanowisk pracy. Studenci dokonując wyboru 

miejsca odbycia praktyki mogą korzystać z wydziałowej bazy praktyk. Wybór odpowiedniej 

instytucji dokonywany jest w porozumieniu z opiekunem praktyk (szerzej w kryterium 2). 
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3. Dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnej (w tym Internetu a także platformy e-learningowej, 

w przypadku, gdy na ocenianym kierunku prowadzone jest kształcenie z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość) oraz stopnia jej wykorzystania w procesie nauczania i uczenia się studentów oraz 

w działalności i komunikacji naukowej, 

Na Wydziale funkcjonuje sieć WiFi obejmująca swoim zasięgiem wszystkie budynki. Jest 

ona włączona w światowy system EDUROAM. Na kierunku informatyka i ekonometria jest 

możliwość prowadzenia kształcenia na odległość. Studenci i pracownicy mogą korzystać z 

systemu e-learningowego. Wszyscy pracownicy i studenci posiadają bezpłatny dostęp do 

Internetu. Na potrzeby dydaktyki wdrożony został zintegrowany system zarządzania MPR II 

iScala. Na Wydziale funkcjonują serwery użytkowe, serwer poczty elektronicznej, serwer 

aplikacji i plików. Na stanowiskach komputerowych dostępne jest oprogramowanie: MS 

Windows 8, MS Office 2010 i 2013, Linux, serwery WWW, bazy danych, środowiska 

programistyczne, pakiety finansowo-księgowe, zintegrowane systemy zarządzania, 

zintegrowane systemy informatyczne, pakiety do obliczeń naukowych, inżynierskich 

i symulacji komputerowych, pakiety do zarządzania procesami biznesowymi, pakiety 

graficzne, pakiety komputerowego wspomagania projektowania. W procesie nauczania 

wykorzystywane są oprogramowania klasy Business Intelligence, takie jak Microsoft Power 

BI i Tableau, a także środowiska developerskie: Intelij Idea oraz Justinmind. 

4. Udogodnienia w zakresie infrastruktury i wyposażenia dostosowanych do potrzeb studentów 

z niepełnosprawnością, 

Na Wydziale podejmowane są działania, których celem jest zapewnienie osobom 

niepełnosprawnym równych szans edukacyjnych. WNEiZ dysponuje odpowiednią 

infrastrukturą oraz specjalnie przystosowaną bazą lokalową: podjazdy, odpowiednio 

dostosowane toalety, odrębny parking z bezpośrednim podjazdem do windy, odpowiednio 

wyposażone sale (tablety, i-pody, sprzęt audio dla osób niedosłyszących, w tym pętla 

induktofoniczna). W ramach wsparcia naukowego i dydaktycznego WNEiZ oferuje 

możliwość skorzystania z indywidualnej organizacji studiów (IOS), natomiast w ramach 

wsparcia materialnego – stypendia socjalne. Niepełnosprawni studenci mogą skorzystać z 

pomocy specjalnie w tym celu powołanych organów, przy czym na Wydziale jest to 

Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych, a w ramach całej Uczelni – Biuro ds. Osób 

Niepełnosprawnych. 

Wsparcia udziela również Akademickie Biuro Karier, które proponuje szkolenia, warsztaty, 

pośrednictwo pracy, w tym pośrednictwo dla osób niepełnosprawnych.  

5. Dostępność infrastruktury, w tym aparatury naukowej, oprogramowania specjalistycznego i materiałów 

dydaktycznych, w celu wykonywania przez studentów zadań wynikających z programu studiów w ramach 

pracy własnej 

Studenci w ramach pracy własnej mają dostęp do laboratorium komputerowego 

oraz komputerów w Ośrodku Informacji Naukowej, a także do laboratorium neuronauki 

poznawczej. Poza tym mogą również korzystać z programu Microsoft IT Academy oraz 

pakietu STATISTICA. 
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6. System biblioteczno-informacyjny uczelni, w tym dostęp do aktualnych zasobów informacji naukowej 

w formie tradycyjnej i elektronicznej, o zasięgu międzynarodowym oraz zakresie dostosowanym do potrzeb 

wynikających z procesu nauczania i uczenia się na ocenianym kierunku, a także działalności naukowej 

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

dostępu do piśmiennictwa zalecanego w sylabusach 

Systemem biblioteczno-informacyjnym Uczelni jest system Koha, uwzględniający zasady 

otwartego oprogramowania, wprowadzony w Bibliotece Głównej US, który obowiązuje w 

całej sieci bibliotek US (również na WNEiZ). Wszystkie zasoby biblioteczne znajdują się 

w katalogu online oraz w zasobach zdigitalizowanych. Dzięki systemowi użytkownicy mogą 

korzystać z baz online w ramach licencji krajowych (8 baz) oraz zakupionych przez 

Bibliotekę Główną i poszczególne wydziały. System informacyjny Biblioteki Głównej US 

zawiera także bazy danych tworzone przez pracowników Biblioteki Głównej, w tym bazę 

publikacji pracowników naukowych US-Publi. Na dzień dzisiejszy w systemie Koha 

funkcjonują moduły gromadzenia książek (służy on do planowania i realizacji zakupów 

wydawnictw zwartych), opracowania, wypożyczalni międzybibliotecznej i czytelni. Ze 

zdalnego dostępu z komputerów domowych (w przypadku niektórych baz z urządzeń 

mobilnych-tablet, komórka) mogą korzystać wszyscy autoryzowani użytkownicy czyli 

pracownicy US oraz studenci i doktoranci. 

Biblioteka Ekonomiczna (BE) WNEiZ dysponuje łącznie 77 miejscami dla czytelników, 

z czego 29 to stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i baz danych. Powierzchnia 

pomieszczeń bibliotecznych wynosi 1000 m
2
. Całość BE znajduje się w zasięgu wydziałowej 

sieci WiFi. W Bibliotece Ekonomicznej funkcjonują czytelnie: czasopism, książek 

i multimedialna, Ośrodek Informacji Naukowej oraz wypożyczalnia. Studenci Wydziału 

mogą korzystać także z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego i innych bibliotek 

wydziałowych, w tym laboratorium komputerowego Service Inter-Lab, mieszczącego się 

w budynku US przy ul. Cukrowej, a ponadto na podstawie zawartych porozumień z zasobów 

bibliotek wszystkich uczelni publicznych Szczecina (na podstawie karty międzybibliotecznej) 

i Książnicy Pomorskiej. Rejestracja nowych czytelników oraz zamawianie i rezerwowanie 

książek w Wypożyczalni Biblioteki Ekonomicznej odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. 

Studenci WNEiZ US mają nieodpłatny dostęp do wielu polskich i zagranicznych baz danych, 

m.in. EBSCOhost, PROQUEST. W roku 2018 sfinansowano zakup licencji w kwocie 

63808PLN (PROQUEST) i 8254PLN (EBSCOhost). Dane statystyczne dotyczące 

wykorzystania ww. baz zawiera zał. 5.1. 

Księgozbiór Biblioteki Ekonomicznej obejmuje zbiory z dziedzin odpowiadających 

kierunkowi studiów. W 2018 roku prenumerowanych było 92 czasopism, w tym 6 

zagranicznych. Księgozbiór jest systematycznie uzupełniany o nowe pozycje zgodnie 

z zalecaną literaturą w sylabusach do przedmiotów. 

7. Sposoby, częstości i zakres monitorowania, oceny i doskonalenia bazy dydaktycznej i naukowej oraz system 

biblioteczno-informacyjnego, a także udział w ocenie różnych grup interesariuszy, w tym studentów, 

Dla studentów ocenianego kierunku bazę dydaktyczną niezbędną w procesie edukacji i 

praktycznym przygotowaniu zawodowym stanowi przede wszystkim infrastruktura 

informatyczna.  
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Na Wydziale prowadzone są działania:  

 Przynajmniej raz w roku (lub częściej, jeżeli jest taka potrzeba) przeprowadzany jest 

przegląd sprzętu komputerowego w laboratoriach komputerowych i na tej podstawie 

przygotowywany jest harmonogram modernizacji. Realizacja harmonogramu następuje 

w miarę dostępnych środków finansowych.  

 Bieżący przegląd, aktualizacja i instalacja niezbędnego oprogramowania. Rodzaj 

zainstalowanego oprogramowania wynika z zapotrzebowania zgłaszanego przez 

wykładowców i studentów. Działania prowadzone są przynajmniej raz w semestrze lub 

według potrzeb. 

 Studenci mogą, poprzez wykładowców, wystąpić o dostęp do programów 

komputerowych, do których Wydział posiada licencje. Udostępnienie następuje w miarę 

posiadanych licencji.  

System informacyjno-biblioteczny: 

 System informacyjno-biblioteczny US umożliwia studentom i pracownikom naukowym 

udział w procedurze uzupełnienia księgozbioru o nowe pozycje. Odbywa się to poprzez 

zakładkę „Zaproponuj książkę”, na stronie Biblioteki Głównej US, gdzie wyświetla się 

formularz zawierający podstawowe dane (autor, tytuł, nr ISBN, link do strony www 

księgarni, nr karty bibliotecznej osoby wnioskującej). W głównej mierze jednak 

uzupełnienie księgozbioru oparte jest na tradycyjnych metodach, tzn. poprzez bieżące 

śledzenie przez pracowników biblioteki zapowiedzi wydawniczych wydawców oraz ofert 

księgarni.  

 Zakup publikacji udostępnianych na nośnikach elektronicznych oraz baz danych opiera 

się głównie na procedurze bezpłatnych testów. Na stronie Biblioteki Głównej w zakładce 

bazy danych zawsze widnieje informacja o aktualnych bazach testowych. Dostawca 

udostępnia na określony czas (zazwyczaj kilka tygodni) bezpłatny dostęp do swojego 

produktu. Dostęp do testu mają zazwyczaj wszystkie komputery zainteresowanego 

produktem wydziału, poprzez klasę adresów IP. Umożliwia to wydziałom dokładne 

dostosowanie baz danych do profilu zainteresowań naukowo-dydaktycznych.  

Corocznie, komisja formowana przez dziekana, ocenia stan ilościowy, dostępność oraz stan 

techniczny infrastruktury dydaktycznej Wydziału. Odpowiednich przeglądów dokonuje 

również administracja centralna. Na bieżąco stan infrastruktury jest monitorowany przez 

Kierownika ds. Administracji oraz podległych mu pracowników. Stan bazy dydaktycznej jest 

również corocznie oceniany przez studentów w formie ankiety on-line.  

8. Spełnienie reguł i wymagań w zakresie infrastruktury dydaktycznej i naukowej, zawartych w standardach 

kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku kierunków studiów przygotowujących do 

wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 powołanej ustawy. 

nie dotyczy  
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Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, 

realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

1. Zakres i formy współpracy uczelni z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym z 

pracodawcami oraz jej wpływu na koncepcję kształcenia, efekty uczenia się, program studiów i jego 

realizację, w tym realizację praktyk zawodowych (w przypadku, gdy w planie studiów na ocenianym 

kierunku zostały uwzględnione praktyki zawodowe), 

Uniwersytet Szczeciński współpracuje w ramach wielu umów z instytucjami otoczenia 

społeczno-gospodarczego. Podstawowy kierunek współpracy to współpraca naukowa z 

kilkudziesięcioma uczelniami europejskimi. W ostatnich latach uczelnia nawiązała 

współpracę z uczelniami z Azji, co zaowocowało obecnością nowych grup studentów z 

zagranicy oraz wyjazdami kadry naukowej. Istniejący program Erasmus+ skierowany do 

studentów i pracowników uczelni oferuje kontakty z ponad czterdziestoma uczelniami w 

krajach partnerskich. Podobny w założeniach program MOST również daje możliwość 

mobilności w kształceniu zarówno wśród studentów jak i kadry naukowej. Utworzone w 2005 

roku Akademickie Biuro Karier oferuje obecnie uczestnictwo w projekcie „Aktywnie Buduj 

Karierę”, który ma na celu zaoferowanie kontaktu z doradcą zawodowym dla kilkuset 

studentów oraz zbudowanie diagnozy kompetencji mającej umożliwić efektywne znalezienie 

miejsca pracy. W ubiegłym roku zaoferowano studentom płatne staże przy wykorzystaniu 

Design Thinking z elementami mentoringu z uwzględnieniem zaleceń ws. ram jakości staży 

(Rada UE 2014/C 88/01). Co roku w okresie wiosennym odbywają się Giełdy Pracy, które 

przyciągają na WNEiZ duże rzesze studentów i oferują spotkania z kilkudziesięcioma 

pracodawcami z regionu. W ramach Giełdy istnieje możliwość wzięcia udziału w warsztatach 

z praktykami biznesu. Już po raz 12 zorganizowano unikatowy programu intive Patronage, 

polegający na zdobyciu doświadczenia zawodowego przede wszystkim dla studentów i 

absolwentów informatyki w zawodzie programisty, testera czy analityka systemowego. 

Zaoferowano studentom możliwość bezpłatnego uzyskania certyfikatu z egzaminów 

prowadzonych przez Fundację IT (m.in. Administratorzy Systemów Komputerowych, 

Programiści Aplikacji, Inżynierowie telekomunikacji). Zrealizowano wykłady otwarte na 

temat bieżących wyzwań: Gra o pieniądze, czyli jak zarabiać na grach komputerowych - 

firma ANAWIKI GAMES, Wybrane techniki marketingu w mediach społecznościowych - 

firma Wild Moose s.c., Krótka opowieść o zwinności - agile’a w teorii i praktyce - firma 

infinIT Codelab. 

Istnieje intensywna współpraca z Polskim Towarzystwem Informatycznym w postaci: umowy 

o współpracy (US-PTI; inicjatywa pracowników IIwZ, umowa z dnia 29.10.2018) w zakresie 

organizacji przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych. W 2016 zorganizowano na WNEiZ, 

regionalny konkurs OTI dla szkół ponadgimnazjalnych, w którym wzięło udział 149 uczniów 

a organizatorami byli Instytut Informatyki w Zarządzaniu i Oddział Zachodniopomorski PTI. 

Pracownicy IIwZ są zaangażowani w działania PTI - biuletyn, komisja jakości ECDL, 

certyfikacja ECDL. Podczas obchodów rocznicy PTI pracownicy Wydziału otrzymali w 2018 

medale 70-lecia Polskiej Informatyki. Na koniec warto dodać, że na Wydziale funkcjonuje 

Centrum Egzaminacyjne ECDL wielu pracowników jest egzaminatorami ECDL. 
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Pracownicy Wydziału od trzech lat ściśle współpracują z Polskim Towarzystwem 

Statystycznym, które razem z Głównym Urzędem Statystycznym organizuje Olimpiadę 

Statystyczną. We wszystkich dotychczasowych edycjach Olimpiady zawody okręgowe były 

organizowane przez pracowników Instytutu Ekonometrii i Statystyki. Spośród tych 

pracowników rekrutowała się komisja egzaminacyjna dla tego etapu. Ponadto pracownik 

Wydziału dr Magdalena Mojsiewicz jest od początku istnienia Olimpiady członkiem 

Komitetu Programowego, uczestnicząc w przygotowywaniu pytań egzaminacyjnych na 

zawody szkolne, okręgowe i centralne.  

Uczelnia poprzez swoją kadrę naukowo-dydaktyczną współpracuje z wieloma instytucjami, 

m.in. Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego, Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Zachodniopomorskiego, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Głównym 

Urzędem Statystycznym. Pracownicy Wydziału realizowali zadania związane z 

uczestnictwem w organach statutowych spółki Stocznia Szczecińska sp. z o.o. Nawiązano 

współpracę z Project Management Institute Szczecin. WNEiZ poza współpracą z 

przedsiębiorcami polegającą między innymi na prowadzeniu szkoleń podnoszących jakość 

kadry zarządzającej w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską i studia 

Master of Business Administration, realizuje również prace dla jednostek samorządu 

terytorialnego przy budowie i monitorowaniu strategii rozwoju powiatów, gmin i miast oraz 

opracowywaniu zróżnicowanych ekspertyz. Pracownicy Instytut Ekonometrii i Statystyki 

zrealizowali "Badanie kompetencji językowych Szczecina" oraz "Analizę migracji i prognozę 

demograficzną dla Szczecina do roku 2050". Dla biznesu zaoferowano kursy w ramach 

Szkoły Giełdowej, gdzie zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu rynku kapitałowego, 

wykładowcy akademiccy oraz pracownicy instytucji rynku giełdowego. 

Z zewnętrznymi jednostkami realizowany jest projekt BalticMuseums: LoveIT! Partnerzy 

krajowi: Fundacja Rozwoju Branży Internetowej "Netcamp", Morski Instytut Rybacki - 

Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni oraz Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni. W 

projekcie biorą udział też instytucje zagraniczne: Litewskie Muzeum Morskie, Muzea w 

Malmo i NaturBornholm oraz Akademia Biznesu Północ w Greifswaldzie. Pracownicy 

naszego wydziału projektują i realizują platformę gamifikacji dla multimedialnych 

przewodników, które będą produktem projektu. W ramach projektu kilku studentów wzięło 

już udział w hackathonie, który odbył się w Malmo w Szwecji w zeszłym roku.  

Realizowana była również współpraca ze szwedzkimi organizacjami Winnet Sweden i 

Swedish Institute w ramach projektu „Zmiana pozycji kobiet na rynku pracy. Analiza sytuacji 

w Polsce na tle Unii Europejskiej”. Pracownicy Wydziału opracowali 120 opisów kwalifikacji 

rynkowych i potrzebnych społecznie wraz z narzędziami walidacji oraz rozwiązaniami w 

obszarze wewnętrznego systemu zapewnienia jakości nadawanych kwalifikacji (NR sprawy: 

IBE/19/2018, organ finansujący: Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie ze środków UE 

Zrównoważony Rozwój).  

Zrealizowano współpracę z International Cartographic Association (ICA), której celem było 

między innymi promowanie zawodu geoinformatyka na poziomie międzynarodowym: udział 

w Commission on Cognitive Issues in Geographic Information Visualisation. 
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Współpracowano w kierunku poszerzenia wiedzy z zakresu wizualizacji kognitywnych i 

wielowymiarowych z firmą NovoSpark Corporation - firmą z branży informatycznej.  

Współpracowano z analitykami w zakresie analizy światowego rynku systemów 

internetowych – firma Maison Birks (Birks Group) Kanada - firma projektująca i produkująca 

biżuterię dla rynków Stanów Zjednoczonych i Kanady.  

Aktywność pracowników realizowana była też w lokalnej firmie deweloperskiej działającej w 

branży efektywności energetycznej (prowadzenie inwestycji termomodernizacyjnych dla 

budynków użyteczności publicznej na terenie Polski). W powiązaniu z dużą lokalną firmą 

informatyczną wykonano opracowanie systemu rekomendacji produktowych w sklepach 

internetowych oraz opracowanie mechanizmów optymalizacji zarządzania reklamami Google 

Ads. Realizowana była współpraca z firmą Wolters Kluwer Sp. z o.o - w zakresie 

projektowania i rozwoju oprogramowania dla kancelarii notarialnych. Podobną współpracę 

podjęto z IAI Sp. z o. o. - projekt w obszarze wykorzystania narzędzi uczenia maszynowego 

do klasyfikacji towarów w sklepach internetowych. 

2. Sposoby, częstość i zakres monitorowania, oceny i doskonalenia form współpracy i wpływu jej rezultatów 

na program studiów i doskonalenie jego realizacji. 

Stosowane na kierunku IiE metody kształcenia pozwalają zdobyć umiejętności z zakresu 

samodzielnego pozyskiwania i przetwarzania informacji, sprawnej komunikacji, współpracy 

w zespole i prezentacji wyników samodzielnej pracy dzięki tworzeniu projektów własnych w 

ramach wielu prowadzonych przedmiotów. Aby tematyka projektowa była jak najbardziej 

powiązana z realiami otoczenia społeczno-gospodarczego, na Wydziale realizowane są 

wyjścia studyjne do większych firm reprezentujących specyfikę lokalnego rynku. Były to 

m.in. takie firmy jak UniCredit Services GmbH Sp. z o.o., Salling Group, DGS Business 

Services Sp. z o.o., Business Link Szczecin, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście 

S.A. (dot. działalności portowej). Zrealizowano wyjścia na: warsztaty organizowane przez 

WUP, wycieczki dydaktyczne dla studentów US „Szczecin – miasto portowe w obiektywie 

studentów”, warsztat połączony z wycieczką dydaktyczną dla studentów Gujarat 

Technological University w Indiach, wycieczkę do Radia Szczecin dla studentów BSG i 

studentów z Chin, wycieczki studyjne do Muzeum Ziemi oraz Muzeum Telekomunikacji. 

Powołana Rada Konsultacyjna Praktyków przy WNEiZ oceniała i opiniowała realizowane i 

tworzone programy kształcenia, zwłaszcza w odniesieniu do efektów kształcenia. Wg. słów 

Andrzeja Feterowskiego Prezesa Zarządu Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego: 

„Sądzę, że wybór specjalności na kierunku informatyka i ekonometria daje możliwość 

uzyskania kompetencji pozwalających na znalezienie pracy na lokalnym rynku. Plan studiów 

na ww. kierunku został ciekawie skonstruowany i we właściwy sposób obudowany 

przedmiotami nauczania. Zawierają one właściwy przegląd kompetencji, których uzyskanie w 

procesie dydaktycznym gwarantuje uzyskanie oczekiwanego zawodu.” 

Członkowie Rady formułowali swoje opinie podczas spotkań z władzami Wydziału w ramach 

dyskusji nad kształtem nowego programu kształcenia na kierunku informatyka i ekonometria. 

Program ten jest obowiązujący i uzyskał pozytywną opinię samorządu studenckiego, a przy 
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jego opracowywaniu wykorzystywane były wzorce międzynarodowe istniejące na wybranych 

uczelniach zagranicznych. 

 

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) 

Studenci kierunku biorą udział w programie Erasmus+, dzięki czemu mogą część programu 

studiów zrealizować na zagranicznych uczelniach. Studenci uczestniczą także w kursach 

intensywnych Erasmusa oraz projektach w ramach Erasmus Mundus. W ramach programu 

Erasmus+ organizowane są również zajęcia, które prowadzą zagraniczni wykładowcy lub 

specjaliści przyjeżdżający na WNEiZ. 

Prowadzenie zajęć w j. angielskim, zgodnie ze strategią Wydziału, jest skoncentrowane 

wokół dwóch anglojęzycznych kierunków Economics and IT Applications (EITA) – studia 

licencjackie i Public Management (PM) – studia magisterskie, na których część przedmiotów 

odpowiada pod względem treści programowych przedmiotom z kierunku informatyka i 

ekonometria. Wykłady na EITA i PM są otwarte dla studentów wydziału chcących podnieść 

swoje kompetencje językowe. 

Ponadto WNEiZ posiada długoletnie doświadczenie we wspólnym prowadzeniu kierunku 

studiów z partnerem zagranicznym. W ramach kierunku informatyka i ekonometria do 

ubiegłego roku, tj. 2017/2018 odbywała się rekrutacja na specjalność informatyka 

gospodarcza (Wirtschaftsinformatik). Ta specjalność, będąca kontynuacją 

niemieckojęzycznego potoku studiów im. Konrada Zuse, prowadzonego od 1991 roku na 

WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego, jest wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu 

Szczecińskiego i Hochschule Wismar. Od 2010 roku, na podstawie dwóch kolejnych 5-

letnich umów o współpracy z Guangdong University of Foreign Studies w Chinach, w 

zajęciach na specjalności Wirtschaftsinformatik brali udział studenci przyjeżdżający z Chin. 

2. Aspekty programu studiów i jego realizacji, które służą umiędzynarodowieniu, ze szczególnym 

uwzględnieniem kształcenia w językach obcych, 

Studia na kierunku informatyka i ekonometria o specjalności Wirtschaftsinformatik 

(informatyka gospodarcza) prowadzone są w formie dwustopniowej: 3-letnie stacjonarne 

studia I stopnia - w całości w języku niemieckim oraz 2-letnie stacjonarne studia II stopnia - 

w jęz. niemieckim i angielskim. Program studiów spełnia wszelkie wymogi stawiane przed 

uczelniami europejskimi. Obejmuje podstawowe i specjalistyczne zagadnienia z dziedziny 

nauk ekonomicznych, informatyki ekonomicznej i zastosowania nowych mediów. 

Absolwent tej specjalności posiada umiejętności związane z transgraniczną współpracą 

polsko-niemiecką na polu informatyki ekonomicznej i komunikacji gospodarczej. Jest 

specjalistą z zakresu nowoczesnych narzędzi i metod służących do przygotowywania, 

przetwarzania, przekazywania oraz wykorzystania informacji. Charakteryzuje się szeroką 
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znajomością gospodarczych, politycznych i społecznych realiów krajów sąsiadujących, a 

także zagadnień dotyczących mechanizmów integracji europejskiej. Zajęcia odbywają się wg 

jednolitego programu studiów w 1 i 2 semestrze na Uniwersytecie Szczecińskim, w 3 i 4 

semestrze na Hochschule Wismar, a w 5 i 6 – na jednej z dwóch uczelni zgodnie z 

indywidualnym wyborem w formie blokowej oraz zdalnej ze wsparciem multimedialnym. 

Praktyki są realizowane w zakładach i instytucjach jednego z krajów. Po ukończeniu studiów 

absolwent otrzymuje podwójny dyplom: Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

Uniwersytetu Szczecińskiego oraz niemieckiej uczelni Hochschule Wismar.  

Wysoka jakość przekazywanej wiedzy, wysoki poziom kształcenia, profesjonalna kadra 

naukowa oraz nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem multimedialnych materiałów 

i systemu do nauki zdalnej sprawiły, że potok został akredytowany przez ASIIN - 

Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Inginieurwissenschaften, der Informatik, der 

Naturwissenschaften und der Mathematik e. V. Certyfikat ASIIN (poziom Bachelor i Master) 

jest uznawany na całym świecie.  

Na drugim stopniu na specjalności informatyka w zarządzaniu wprowadzono przedmiot w 

języku angielskim „technical documentation”.  

3. Stopień przygotowania studentów do uczenia się w językach obcych i sposobów weryfikacji osiągania przez 

studentów wymaganych kompetencji językowych oraz ich oceny, 

Studenci dzięki ukończeniu kierunku informatyka i ekonometria potrafią wykorzystać język 

obcy na poziomie B2 (studia licencjackie) i B2+ (studia magisterskie) w kontaktach 

biznesowych, potrafią wyrażać opinie i argumentować swoje stanowisko w kontekście języka 

specjalistycznego. Umiejętności posługiwania się językiem obcym są wynikiem 

wcześniejszej edukacji potwierdzonej egzaminem maturalnym, wstępnym testem 

umiejętności językowych przeprowadzonym na początku studiów, a także programem 

kształcenia odbywającym się zgodnie z sylabusami do j. obcych. Łączny nakład pracy 

studenta na studiach licencjackich szacowany jest na 250h, w tym 120h godzin 

dydaktycznych, a na studiach magisterskich na 50h, w tym 30h godzin dydaktycznych. 

Zajęcia prowadzone są przez lektorów z Akademickiego Centrum Kształcenia Językowego. 

Stosowane metody kształcenia to: konwersacje, symulacja scenek z życia codziennego, 

słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości, oglądanie krótkich filmów, czytanie, analiza i 

tłumaczenie tekstów, ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne), pisanie krótkich tekstów 

(maile, listy), prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień. Stosowane metody 

weryfikacji efektów kształcenia to kolokwium oraz weryfikacja poprzez obserwację na 

zajęciach praktycznych. 

4. Skala i zasięg mobilności i wymiany międzynarodowej studentów i kadry 

Mobilność i wymiana międzynarodowa studentów w ramach programów Erasmus i umowy o współpracy z 

Guangdong University of Foreign Studies, Chiny w latach 2015-2019 

Rok 

Akademicki 

Studenci przyjeżdżający na Wydział 

Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w 

ramach programów Erasmus 

Studenci 

przyjeżdżający na 

specjalność 

Studenci kierunku 

wyjeżdżający w ramach 

programu Erasmus 
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Wirtschaftsinformatik 

Liczba Kraj Liczba Kraj Liczba Kraj 

2015-2016 70 Finlandia, Francja, Hiszpania 

Niemcy, Portugalia, Rumunia, 

Turcja, Włochy, Ukraina 

10 Chiny 5 Hiszpania, 

Niemcy 

2016-2017 81 Chiny, Czechy, Finlandia, 

Hiszpania, Niemcy, 

Portugalia, Rumunia, Turcja, 

Węgry, Włochy, Ukraina 

8 Chiny 3 Niemcy 

2017-2018 87 Chiny, Czarnogóra, Czechy, 

Indonezja, Francja, Hiszpania, 

Niemcy, Portugalia, Rumunia, 

Sri lanka, Turcja, Wietnam, 

Włochy 

10 Chiny 2* Hiszpania, 

Niemcy 

2018-2019 92 Armenia, Chiny, Czechy, 

Hiszpania, Francja, Portugalia, 

Rumunia, Turcja, Wietnam, 

Włochy – stan na 18.03.2019 

0 Chiny 3 Niemcy 

* w tym jeden wyjazd na praktykę 

 

Wyjazdy kadry badawczo-dydaktycznej prowadzącej zajęcia na kierunku informatyka i ekonometria w latach 

2015-2019 

Nazwa kraju 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 Ogółem 

Albania    3 3 

Cypr    2 2 

Czechy   1  1 

Hiszpania 2  2  4 

Indonezja   2  2 

Irlandia 1    1 

Litwa  4   4 

Łotwa   2  2 

Niemcy 3 1 1  5 

Niemcy     2 2 

Portugalia 3 1 3  7 

Rumunia   3 2 5 

Słowacja 1  1  2 

Wielka Brytania   1   1 

Wietnam   2  2 

Wietnam   1   1 
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Włochy 4 1 2  7 

Ogółem 14 9 19 9 51 

5. Udział wykładowców z zagranicy w prowadzeniu zajęć na ocenianym kierunku 

Studenci kierunku informatyka i ekonometria o specjalności Wirtschaftsinformatik spędzają 

od 2 do 4 semestrów w Hochschule Wismar, a co za tym idzie wszystkie zajęcia w tym 

okresie mają prowadzone przez kadrę tejże uczelni.  

Nauczyciele akademiccy z zagranicy prowadzący zajęcia na WNEiZ w latach 2015-2019 (w 

zestawieniu uwzględniono wszystkie osoby prowadzące zajęcia w jednostce, ponieważ 

zajęcia te miały charakter otwarty). 

Nazwa kraju 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 Ogółem 

Bułgaria   1  1 

Chiny  2   2 

Czarnogóra  1 2  3 

Gruzja  1   1 

Hiszpania  1 1 1 3 

Indonezja 1    1 

Kanada    1 1 

Litwa 3    3 

Niemcy  1 2 1 4 

Portugalia 2   1 3 

Rumunia   1 1 1 3 

Sri Lanka  1   1 

Turcja   2 2  4 

Ukraina 1 2 3 1 7 

Wietnam 2 1 1 3 7 

Włochy 4 3 5 4 16 

Ogółem 13 16 18 13 60 

6. Sposoby, częstość i zakres monitorowania i oceny umiędzynarodowienia procesu kształcenia 

oraz doskonalenia warunków sprzyjających podnoszeniu jego stopnia, jak również wpływu rezultatów 

umiędzynarodowienia na program studiów i jego realizację 

Aktualne informacje o możliwościach wyjazdu w ramach programu ERASMUS+ i MOST, 

zamieszczane są na stronie internetowej wneiz.pl oraz działu współpracy międzynarodowej 

US. Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus + co roku przeprowadza wśród studentów 

przyjeżdżających (ok. 90 osób rocznie) w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus 

ankietę dot. ewaluacji zajęć prowadzonych przez pracowników WNEiZ oraz wizytujących 

profesorów z międzynarodowych ośrodków akademickich. Ocena służy do zdiagnozowania 
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problemów występujących w procesie kształcenia oraz wskazanie mocnych stron związanych 

z podnoszeniem poziomu kształcenia na WNEiZ. 

 

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub 

zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

Na WNEiZ funkcjonuje system opieki i wspierania oraz motywowania studentów do 

osiągania efektów kształcenia. Studenci mają możliwość skorzystania zależnie od potrzeb z 

wielu sposobów/narzędzi/możliwości opieki, wsparcia i rozwoju. Do najważniejszych należą: 

 opiekunowie pierwszego roku, 

 opiekunowie praktyk, 

 działalność kół naukowych, Samorządu Studenckiego, AIESEC, Akademickiego Biura 

Karier US oraz Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, 

 dni adaptacyjnie dla studentów I roku, 

 możliwość zdobycia na wydziale Europejskiego Certyfikatu Umiejętności 

Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence), 

 możliwość wyjazdu na studia i praktyki zagraniczne w ramach Programu Unii 

Europejskiej Erasmus+ (2014/15 – 2020/21) lub Programu MOST (szerzej Kryterium 7), 

 możliwość kontaktowania się z pracownikami dydaktycznymi w wyznaczonych 

godzinach konsultacji oraz drogą mailową, jak i możliwość zgłaszania problemów 

prodziekanowi ds. studenckich, dyrektorom instytutów, przewodniczącemu Zespołu ds. 

Jakości i Programów Kształcenia na kierunku informatyka i ekonometria, 

 możliwość skorzystania z opieki medycznej, 

 możliwość uczestnictwa w wykładach otwartych naukowców z innych uczelni i 

praktyków gospodarczych, jak i szkoleniach organizowanych przez koła naukowe, 

Instytuty czy organizacje studenckie, 

 możliwość korzystania ze staży, realizacji projektów w przedsiębiorstwach, praktyk, w 

tym programu płatnych staży i praktyk, 

 możliwość korzystania z zasobów biblioteki na Wydziale, jak i bibliotek na pozostałych 

wydziałach US, 

 możliwość korzystania z bezpłatnej sieci WiFi na Wydziale i najnowszego 

oprogramowania firmy Microsoft oraz partnerów w ramach programu Microsoft Azure 

Dev Tools for Teaching (wcześniej znany jako MSDN, Microsoft DreamSpark, 

Microsoft Imagine), w którym Wydział uczestniczy, 

 możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej w Punkcie Pomocy Psychologicznej 

dla Studentów i Pracowników US, 

 możliwość uczestnictwa w projektach badawczych realizowanych na Wydziale, 

 przystosowanie bazy lokalowej, możliwość ustalenia indywidualnej organizacji studiów, 

stypendia specjalne dla studentów niepełnosprawnych, a w celu pomocy i przekazywania 

potrzebnych informacji - wyznaczenie na Wydziale Koordynatora ds. Osób 

Niepełnosprawnych, a w ramach US - Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, 

 możliwość uczestnictwa w aktywnościach sportowych, 
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 informator studencki zawierający najważniejsze przydatne dla studentów informacje, 

zamieszczony jest na stronie internetowej Wydziału. 

1. Dostosowanie systemu wsparcia do potrzeb różnych grup studentów, w tym potrzeb studentów 

z niepełnosprawnością 

Wydział przykłada szczególną wagę do wsparcia w edukacji studentów z indywidualnymi 

potrzebami oraz niepełnosprawnościami.  

Studenci ocenianego kierunku studiów mają możliwość studiowania w ramach indywidualnej 

organizacji studiów (IOS). Przyznaje ją dziekan na wniosek studenta. Zgody na IOS udziela 

się na okres semestru z możliwością przedłużenia na kolejny semestr, jeżeli student spełnia 

wymogi otrzymania IOS. Student w porozumieniu z prowadzącym zajęcia dydaktyczne ustala 

sposób uczestnictwa oraz formy realizowania obowiązków studenckich. Zastosowanie 

indywidualnej organizacji nie zwalnia studenta z obowiązku uzyskania zaliczeń i składania 

egzaminów w terminach określonych w harmonogramie organizacji roku akademickiego. 

Studentowi można również przyznać indywidualny plan i program studiów (IPS) za wybitne 

wyniki w nauce, sporcie lub z uwagi na udział w wymianie międzynarodowej. 

Wydział dba o stworzenie warunków do studiowania przez osoby niepełnosprawne. 

Posiadamy udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w postaci: wind; dostosowanych toalet; 

podjazdów; parkingu przed budynkiem z bezpośrednim podjazdem do windy; pętli 

induktofonicznych; wyposażenia w tablety, i-pody, sprzęt audio dla osób niedosłyszących. 

Działania na rzecz studentów niepełnosprawnych to m.in.: ustalenie możliwości 

indywidualnej organizacji studiów, e-learning, stypendia specjalne, pośrednictwo w 

kontaktach z Akademickim Biurem Karier, proponującym studentom szkolenia, warsztaty (w 

ramach tej jednostki organizowane jest dodatkowe pośrednictwo pracy dla osób 

niepełnosprawnych) oraz z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych US. Studentom 

niepełnosprawnym, którym znaczny stopień niepełnosprawności utrudnia odbywanie studiów 

w normalnym trybie, zgoda na indywidualną organizację studiów jest udzielana na cały okres 

studiów. Na Wydziale funkcjonuje stanowisko koordynatora ds. osób niepełnosprawnych. 

2. Zakres i formy wspierania studentów w procesie uczenia się 

Niezbędne dla studentów informacje, opisy kierunków programy studiów, sylabusy 

przedmiotów, plany zajęć, praktyki, organizacja roku akademickiego, baza pracowników, 

wymagane dokumenty znajdują się na publicznej stronie internetowej Wydziału. Obecnie 

funkcjonuje także Platforma E-dziekanat – system informatyczny ewidencjonowania ocen 

udostępniany wyłącznie studentom i pracownikom. W roku akademickim 2015/16 rozpoczęły 

się prace nad wdrożeniem systemu Egeria Edukacja, integrującego moduły dydaktyczne i 

administracyjne. W chwili obecnej (semestr letni r.a. 2018/19) zdecydowana większość 

procedur i działań dotyczących oceniania została udostępniona w ramach nowego systemu, 

równolegle funkcjonują zatem dwa systemy (docelowo nastąpi pełna migracja). 

Wydział wspiera studentów systemem stypendiów. Przyznawane są świadczenia: 

 stypendium socjalne, 
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 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 

 stypendium rektora za wyniki w nauce lub sporcie, 

 zapomoga. 

Opiniuje również wnioski składane o: 

 stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, 

 stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe. 

 

Stypendia socjalne, przyznawane są na semestr, natomiast stypendia za wyniki w nauce lub 

sporcie, specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane są na rok akademicki. Wypłaty 

świadczeń następują w każdym miesiącu roku akademickiego. Zapomogi przyznawane są do 

dwóch razy w ciągu roku akademickiego. Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy 

materialnej dostępny jest w Internecie, jak również na tablicy ogłoszeń przy dziekanacie. 

Studenci mogą też ubiegać się o miejsce w domu studenckim. 

3. Formy wsparcia: 

a) krajowej i międzynarodowej mobilności studentów, 

b) prowadzenia działalności naukowej oraz publikowania lub prezentacji jej wyników, jak również 

w uczestniczeniu w różnych formach komunikacji naukowej lub twórczości artystycznej, 

c) we wchodzeniu na rynek pracy lub kontynuowaniu edukacji, 

d) aktywności studentów: sportowej, artystycznej, organizacyjnej, w zakresie przedsiębiorczości,  

Mobilność studentów WNEiZ US wspierana jest w ramach programów realizowanych przez 

całą Uczelnię (Erasmus+, MOST). Szczegóły dotyczące kryteriów oraz procedur znajdują się 

na stronie WNEiZ (menu główne/Na skróty/Programy Erasmus+, MOST). Zainteresowani 

studenci współpracują z wyznaczonymi koordynatorami programów: drem hab. prof. US 

Jarosławem Korpysą – Koordynatorem Wydziałowym ds. wymiany studentów WNEiZ i dr 

Barbarą Czerniachowicz – Koordynator Kierunkową WNEiZ (studenci wyjeżdżający - 

outgoing students) oraz Koordynator Programu MOST. Statystyki wyjazdów podano w opisie 

kryterium 7. 

W ramach pomocy w sferze naukowej i dydaktycznej studenci mają – obok tradycyjnych 

konsultacji w ramach dyżurów pracowników możliwość nieodpłatnego uczestniczenia w 

wybranych formach działalności jednostek, np. w szkoleniach zawodowych związanych z 

rynkiem nieruchomości oraz rynkiem pracy współorganizowanych przez Katedrę 

Ekonometrii i Statystyki oraz warsztatach szkoleniowych z metod statystycznych 

organizowanych w formie dorocznej środowiskowej konferencji na WNEiZ. Organizowane 

przez poszczególne jednostki konferencje są dostępne dla studentów, np. doroczna 

międzynarodowa konferencja Sejmik Młodych Informatyków ma w swoim programie sesję 

studencką. Udział studentów w takich wydarzeniach jest bezpłatny, finansowany ze środków 

konferencji. Organizowane są także wykłady tematyczne, skupiające się na pojedynczych 

problemach praktycznych z dziadziny zastosowań informatyki oraz metod ilościowych. 

Wydział aktywnie wspiera działalność naukową, organizacyjną, sportową i artystyczną 

studentów. Na WNEiZ US funkcjonują liczne studenckie koła naukowe. Studenci mogą 
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korzystać z bardzo dobrze rozbudowanej i rozwijającej się bazy rekreacyjno-sportowej, 

działającej w ramach Akademickiego Związku Sportowego oraz Studium Wychowania i 

Sportu, a także klubu Uczelnianego AZS. Studenci mogą brać czynny udział w zajęciach 

Chóru Uniwersytetu Szczecińskiego działającego od 1970 r., Orkiestry Akademia działającej 

od 1992 r., a także Teatru Kana działającego od 1970 r. Mają możliwość korzystania z 

licznych studenckich klubów, w których odbywają się cykliczne imprezy, takie jak otrzęsiny I 

roku, bale poszczególnych wydziałów, spotkania opłatkowe. 

Studenci zainteresowani dodatkowym wsparciem finansowym mają możliwość skorzystania z 

pożyczek studenckich. Informacje dostępne są na stronie głównej US 

(http://studenci.usz.edu.pl/kredyt-studencki/).  

4. System motywowania studentów do osiągania lepszych wyników w nauce oraz działalności naukowej oraz 

sposobów wsparcia studentów wybitnych, 

Biorąc pod uwagę wielość sposobów/narzędzi/możliwości oferowanej na WNEiZ opieki, 

wspierania i rozwoju studentów do osiągania efektów kształcenia, rozwój i doskonalenie tego 

systemu koncentruje się przede wszystkim na zachęcaniu studentów do większej aktywności  

i korzystania z oferowanych im możliwości. Jednym z narzędzi motywowania jest zachęcanie 

studentów do uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach, warsztatach czy badaniach  

w projektach realizowanych w ramach określonych przedmiotów.  

Do najważniejszych narzędzi motywowania studentów do osiągania efektów kształcenia 

należą: 

 stypendium rektora dla najlepszych studentów, 

 corocznie organizowany przez dziekana WNEiZ US konkurs na najlepsze prace 

dyplomowe. Jego laureaci otrzymują nagrody, a promotorzy zwycięskich prac otrzymują 

list gratulacyjny, 

 List Gratulacyjny Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego i nagroda 

dziekana dla najlepszych absolwentów. 

O skuteczności systemu opieki i wspierania oraz motywowania studentów świadczą również 

pozytywne w większości opinie i oceny studentów na temat poszczególnych prowadzących i 

przedmiotów uzyskiwane w anonimowych badaniach ankietowych, których celem głównym 

jest ocena jakości kształcenia oraz w badaniach ankietowych dotyczących oceny efektów 

obowiązkowych praktyk zawodowych, jak i opinie studentów zawarte w badaniach: 

„Monitorowanie karier zawodowych absolwentów WNEiZ US realizowanych przez 

Akademickie Biuro Karier, a także pozytywne opinie zakładowych opiekunów praktyk oraz 

członków Rady Konsultacyjnej Praktyków. Podstawą pozytywnej oceny systemu opieki, 

wspierania i motywowania studentów mogą być również pozytywne oceny końcowe z 

realizowanych przedmiotów, jak i obronione prace dyplomowe.  

Skuteczność systemu opieki i wspierania oraz motywowania studentów zależy również od 

wysokich kwalifikacji, dorobku i doświadczenia zawodowego nauczycieli akademickich 

zdobytych poza uczelnią oraz od wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia. 

http://studenci.usz.edu.pl/kredyt-studencki/
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5. Sposoby informowania studentów o systemie wsparcia, w tym pomocy materialnej 

Studenci są informowani o systemie wsparcia różnymi kanałami. Wszystkie informacje na 

temat wymienionych narzędzi, działań w zakresie opieki, wspierania  

i motywowania studentów zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału 

http://www.wneiz.pl oraz na stronie US http://www.studenci.usz.edu.pl. Ważniejsze 

informacje rozsyłane są na indywidualne konta studentów w systemie E-dziekanat. Ponadto 

potrzebne informacje studenci mogą uzyskać kontaktując się w godzinach konsultacji lub 

mailowo z osobami odpowiedzialnymi za określone działania czy programy, np. opiekunami 

roku, opiekunami praktyk, koordynatorami Programów Erasmus+ i Most. Informacje dla 

studentów zamieszczane są także w gablotach poszczególnych Katedr i Instytutów, jak i na 

tablicach (np. tablicach kół naukowych) znajdujących się na korytarzach. W przypadku 

ważnych informacji i terminów dodatkowo prowadzone są bieżące akcje plakatowe i 

wywieszane są informacje na tablicach ogłoszeń dziekanatu. 

Większość spraw dotyczących korzystania przez studentów z opisywanych narzędzi i 

możliwości jest załatwiana drogą elektroniczną w sposób sformalizowany (według procedur 

przedstawionych w E-dziekanacie dla każdej sprawy). 

6. Sposób rozstrzygania skarg i rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez studentów oraz jego skuteczność 

Problemy i opinie zgłaszane przez studentów ustnie lub pisemnie dyrektorom Instytutu i/lub 

Kierownikowi Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia na kierunku informatyka i 

ekonometria rozpatrywane są podczas spotkań Rady Instytutu i/lub spotkań Kierunkowego 

Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia, na których podejmowane są decyzje co do 

możliwości i sposobu rozwiązania zgłoszonego problemu/sprawy. Sprawy i problemy 

zgłaszane prodziekanowi ds. Studenckich w większości wymagają zgłoszenia w formie 

pisemnej i są rozpatrywane przez prodziekana w ramach powierzonych kompetencji. Student 

otrzymuje pisemną odpowiedź od prodziekana ds. Studenckich. Przy czym studenci mają 

możliwość skorzystania w wielu sprawach ze wzorów podań zamieszczonych na stronie 

internetowej Wydziału. 

7. Zakres, poziom i skuteczność systemu obsługi administracyjnej studentów, w tym kwalifikacji kadry 

wspierającej proces kształcenia 

Wydział posiada liczną, wyspecjalizowaną kadrę wspierającą proces kształcenia – 

pracowników dziekanatów oraz sekretariatów Instytutów. Wszyscy pracownicy dziekanatu 

legitymują się wyższym wykształceniem oraz wieloletnim doświadczeniem w pracy, w tym w 

systemach informatycznych. Działalność dziekanatu podlega ocenie studentów (ankiety). 

Większość spraw z zakresu obsługi administracyjnej studentów załatwiana jest poprzez E-

dziekanat, ale istnieje również możliwość kontaktu bezpośredniego z osobami pracującymi w 

dziekanatach w wyznaczonych godzinach. Pracownicy administracyjni Wydziału są dostępni 

w dni robocze oraz w trakcie dni zjazdowych studiów niestacjonarnych. Studenci mają też 

możliwość wyrażania swoich opinii na http://forum.wneiz.pl. 

http://www.wneiz.pl/
http://www.studenci.usz.edu.pl/
http://forum.wneiz.pl/
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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 pomoc jej ofiarom 

Działania w zakresie edukacji związanej z bezpieczeństwem prowadzone są w trybie ciągłym 

poprzez wydziałowe strony WWW oraz w systemie E-dziekanatu, a także w postaci działań 

doraźnych, przy okazji organizowanych na Wydziale wydarzeń/akcji dla studentów. W 

przypadkach zaistnienia niepożądanych zachowań dziekan kieruje wniosek do komisji 

dyscyplinarnej, co ma charakter wychowawczy. 

9. Współpraca z samorządem studentów i organizacjami studenckimi 

Przedstawiciele samorządu studentów uczestniczą w pracach wszystkich ważniejszych 

gremiów, działających na Wydziale. Oprócz członkostwa w Radzie Wydziału, studenci 

uczestniczą również w pracach wydziałowego oraz kierunkowych zespołów ds. jakości i 

programów kształcenia, biorą również czynny udział w pracach zespołów wprowadzających 

zmiany w programach kształcenia. Są także ważnym uczestnikiem komisji ds. pomocy 

materialnej. Organizacje studenckie współuczestniczą natomiast w organizacji konferencji 

naukowych, organizowanych przez poszczególne jednostki oraz w licznych projektach 

współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w projektach pomocy 

zaprzyjaźnionym instytucjom (m.in. Dom Dziecka, szkoły). 

10. Sposoby, częstotliwość i zakres monitorowania, oceny i doskonalenia systemu wsparcia oraz motywowania 

studentów, jak również oceny kadry wspierającej proces kształcenia, a także udział w ocenie różnych grup 

interesariuszy, w tym studentów. 

Jakość systemu wsparcia i motywowania studentów jest monitorowana na bieżąco oraz w 

okresach rocznych, w zależności od ocenianego obszaru/aktywności, przez Samorząd 

Studencki, zespoły ds. jakości i programów kształcenia z udziałem studentów, prodziekanów 

ds. kształcenia i rozwoju oraz ds. studenckich, jak również pracowników dziekanatu. Jakość 

pracy kadry wspierającej proces uczenia monitorowany jest i oceniany za pomocą 

ankietyzacji jakości studiów (szerzej Kryterium 10). 

 

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego 

realizacji i osiąganych rezultatach 

1. Zakres sposobów zapewnienia aktualności i z godności z potrzebami różnych grup odbiorców w tym 

przyszłych i obecnych studentów, udostępnianej publicznie informacji o warunkach przyjęć na studia 

programie studiów jego realizacji i osiąganych wynikach  

Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych 

rezultatach znajduje się bezpośrednio na stronach Wydziału http://www.wneiz.pl/ w 

odpowiednich zakładkach. Dostęp do informacji jest także możliwy przez stronę główną 

Uniwersytetu http://usz.edu.pl/ zakładka Uczelnia, rozwinięcie Wydziały. Kandydaci na 

studia mogą także korzystać z informacji zamieszczonych na stronie Uczelni: 

http://studenci.usz.edu.pl/.  

http://www.wneiz.pl/
http://usz.edu.pl/
http://studenci.usz.edu.pl/
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Dla kandydatów na studentów przygotowany jest dedykowany dział serwisu WWW 

Wydziału (http://www.wneiz.pl zakładka Kandydaci: http://www.wneiz.pl/dla-kandydata-

aktualnosci). Uwzględnia on wszystkie niezbędne informacje, w tym m.in. ofertę edukacyjną, 

warunki i tryb rekrutacji, kryteria kwalifikacji, terminy postępowania kwalifikacyjnego i inne. 

Serwis ten zintegrowany jest z uczelnianym systemem dla kandydatów i systemem 

rekrutacyjnym. Część linków w serwisie wydziałowym kieruje do dedykowanego systemu 

uczelnianego oferującego dostęp do kompletnej oferty i informacji dla kandydatów oraz 

elektronicznych narzędzi wspierających proces rekrutacji.  

Aktualne informacje o programie i procesie kształcenia, w tym sylabusy są dostępne w 

systemie informatycznym, umożliwiającym bieżące upowszechnianie tych materiałów. 

Aktualizacja jest prowadzona w systemie ciągłym. Do informacji o programie kształcenia dla 

kierunku studiów dostęp znajduje się na stronie Uniwersytetu Szczecińskiego 

https://intranet.univ.szczecin.pl/sylabusy/index_pk.php lub na stronie Wydziału 

http://wneiz.pl/plany-studiow-i-sylabusy. Z podanych stron możemy odczytać informacje 

ogólne o kierunku, plany studiów danego kierunku i sylabusy dla danego cyklu kształcenia. 

Informacje te są co roku aktualizowane. 

Aktualnie prowadzone są prace wdrożeniowe BIP dla uczelni. W BIP będą podane programy 

studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego od roku akademickiego 2019/20 zgodnie z 

wymogami ustawy i Rozporządzenia w sprawie studiów (Dz.U. z dnia 28.09.2018 r. poz. 

1861). 

Ponadto w związku ze stale podejmowanymi działaniami ukierunkowanymi na usprawnienie 

zarządzania dokumentacją oraz udostępniania jej zainteresowanym grupom odbiorców 

obecnie trwa proces związany z wdrażaniem w Uniwersytecie Szczecińskim nowoczesnego 

zintegrowanego systemu Egeria Edukacja i migracją danych. Działania wdrożeniowe 

zmierzają zatem do tego, aby w najbliższym czasie użytkownikom zostały udostępnione 

wszystkie  funkcje systemu Egeria Edukacja.  

Użytkownicy i grupy odbiorców mogą także mieć wgląd w podjęte uchwały i dokumenty 

Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Publikowane są one w serwisie WWW Uczelni (strona: http://dop.usz.edu.pl lub 

http://monitor.usz.edu.pl/).  

Informacje dla studentów regulujące funkcjonowanie na poziomie Wydziału, w tym 

odnoszące się do kierunku informatyka i ekonometria publikowane są na stronach Wydziału 

http://www.wneiz.pl/ w zakładce Studenci lub http://www.wneiz.pl/studia-

stacjonarne/ogloszenia-dla-studentow. Studenci mają możliwość dostępu do potrzebnych 

informacji czy ogłoszeń. W zakładce Studenci/Materiały do pobrania 

(http://www.wneiz.pl/materialy-do-pobrania). Również tu znajduje się Regulamin Studiów, a 

także m.in. akty prawne i zarządzenia dotyczące takich obszarów jak np. warunki 

przeniesienia ze studiów niestacjonarnych, indywidualnej organizacji studiów, wyboru 

promotora czy zagadnień obowiązujących na egzaminach dyplomowych.  

Również za pomocą stron internetowych studenci mogą dowiedzieć się o warunkach 

wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+ 

http://www.wneiz.pl/
http://www.wneiz.pl/dla-kandydata-aktualnosci
http://www.wneiz.pl/dla-kandydata-aktualnosci
https://intranet.univ.szczecin.pl/sylabusy/index_pk.php
http://wneiz.pl/plany-studiow-i-sylabusy
http://dop.usz.edu.pl/
http://monitor.usz.edu.pl/
http://www.wneiz.pl/
http://www.wneiz.pl/studia-stacjonarne/ogloszenia-dla-studentow
http://www.wneiz.pl/studia-stacjonarne/ogloszenia-dla-studentow
http://www.wneiz.pl/materialy-do-pobrania
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(2014/15-2020/21) lub Programu MOST (http://dsm.usz.edu.pl/eplus , 

http://www.studenci.usz.edu.pl/component/content/category/166-program-most). Studenci 

mają także możliwość pobrania dokumentów niezbędnych do wyjazdów zagranicznych w 

ramach programów Erasmus + i MOST. Znajdują się one w zakładce Wzory wniosków i 

podań dla studentów. 

Za pośrednictwem E-dziekanatu studenci mają dostęp do informacji o przebiegu studiów, 

informacji o stypendiach, warsztatach, praktykach studenckich itp.  

Informacje związane z uznawaniem efektów kształcenia, zasadami dyplomowania oraz 

zasadami potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów regulują na 

poziomie Uczelni m.in. Regulamin Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z 

odpowiednimi uchwałami i zarządzeniami (dostępne na stronie http://wneiz.pl/materialy-do-

pobrania). Studenci mają możliwość dostępu do publikowanych również innych dokumentów 

Senatu i Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, w serwisie WWW Uczelni 

http://monitor.usz.edu.pl/ lub stronie http://dop.usz.edu.pl. 

2. Sposoby, częstość i zakres oceny publicznego dostępu do informacji, udział w ocenie różnych grup 

interesariuszy, w tym studentów, a także skuteczność działań doskonalących w tym zakresie 

Studenci mają również możliwość brania udziału w badaniu ankietowym Wydziałowego 

Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia na WNEiZ US, na temat jakości studiów na 

Wydziale (https://wneiz.pl/177-jakosc-ksztalcenia/ankiety/1177-ankieta-studencka-ocena-

jakosci-studiow-na-wneiz). Dodatkowo na stronie Wydziału https://wneiz.pl umieszczane są 

informacje o Instytutach i ich pracownikach, prowadzonych badaniach, organizowanych 

konferencjach, firmowanych kierunkach, publikacjach i innych istotnych wiadomościach 

dotyczących pracowników WNEiZ. Odnoszą się one do prowadzonych przez pracowników 

aktywności, w tym współpracy z biznesem, odbytych lub współorganizowanych 

konferencjach, realizowanych projektach badawczych czy informacje o prowadzonych lub 

dostępnych kursach. Studenci mają dostęp do adresów mailowych pracowników WNEiZ, 

podane są dane kontaktowe: terminy konsultacji, numer gabinetu, telefon. Na stronie 

https://wneiz.pl/studia-stacjonarne/ogloszenia-dla-studentow umieszczane są informacje dla 

studentów dotyczące oferty stypendiów, przełożenia i odwołania terminów konsultacji przez 

poszczególnych wykładowców, odwołaniu i przełożeniu zajęć, oferty pracy dla studentów itp. 

Na Wydziale powołany został Zespół ds. Promocji pod przewodnictwem prodziekana. 

Jednym z obszarów funkcjonowania Zespołu jest cykliczne weryfikowanie poprawności i 

aktualności udostępnianych publicznie informacji kierowanych do poszczególnych grup 

interesariuszy. Dla lepszego kontaktu z różnymi grupami interesariuszy poprowadzona jest 

aktywność na portalach społecznościowych Facebook, YouTube. 

Dbanie o aktualność i poprawność publikowanych informacji leży także w gestii 

pracowników Uczelnianego Centrum Informatycznego. Wytypowane osoby odpowiadają za 

umieszczanie i weryfikację informacji w serwisach informacyjnych Uczelni i Wydziałów. 

http://dsm.usz.edu.pl/eplus
http://www.studenci.usz.edu.pl/component/content/category/166-program-most
http://wneiz.pl/materialy-do-pobrania
http://wneiz.pl/materialy-do-pobrania
http://monitor.usz.edu.pl/l
http://dop.usz.edu.pl/
https://wneiz.pl/177-jakosc-ksztalcenia/ankiety/1177-ankieta-studencka-ocena-jakosci-studiow-na-wneiz
https://wneiz.pl/177-jakosc-ksztalcenia/ankiety/1177-ankieta-studencka-ocena-jakosci-studiow-na-wneiz
https://wneiz.pl/
https://wneiz.pl/studia-stacjonarne/ogloszenia-dla-studentow
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Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 

i doskonalenie programu studiów 

1. Sposoby sprawowania nadzoru merytorycznego, organizacyjnego i administracyjnego nad kierunkiem 

studiów, kompetencji i zakresu odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za kierunek, w tym kompetencje 

i zakres odpowiedzialności w zakresie ewaluacji i doskonalenia jakości kształcenia na kierunku 

 

Merytoryczny, organizacyjny i administracyjny nadzór nad kierunkami studiów sprawują 

przede wszystkim zespoły utworzone na podstawie Uchwały Senatu US nr 90/2011 z dnia 24 

listopada 2011 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w 

Uniwersytecie Szczecińskim (zał. 10.1) oraz Zarządzenie Rektora US nr 7/2013 z dnia 14 

lutego 2013 w sprawie utworzenia zespołów … (zał. 10.2). Aktualny skład zespołów 

funkcjonujących na WNEiZ prezentuje zał. nr 1 do Zarządzenia Dziekana WNEiZ nr 2/2019 

(zał. 10.3). Ich zadaniem jest również inicjowanie działań kontrolnych oraz gromadzenie, 

weryfikowania i ocena informacji niezbędnych w procesie doskonalenia programów studiów. 

WSZJK funkcjonujący na WNEIZ uregulowany jest również uchwałą Rady WNEiZ nr 

89/05/2017 z dnia 18 maja 2017 w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanego Wydziałowego 

Systemu Zarządzania Jakością (zał. 10.4). Na poziomie wydziału główne elementy tego 

systemu to Wydziałowy (opiniowanie zmian, opracowywanie raportów dla dziekana, rady 

wydziału oraz rektora) i Kierunkowe Zespoły ds. Jakości i Programów Kształcenia (m.in. 

kompleksowe opracowanie programów studiów, analiza treści sylabusów, opiniowanie zmian 

w programie studiów, analiza informacji dotyczących jakości kształcenia, losów absolwentów 

i opinii pracodawców oraz ich wykorzystanie w doskonaleniu programu studiów, przeglądy 

okresowe, analiza zakładanych i uzyskanych efektów realizacji praktyk). Działania zespołów 

wspierane są przez prodziekana ds. kształcenia i rozwoju (koordynowanie wszystkich działań 

związanych z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem programów kształcenia), prodziekana 

ds. studenckich (kontrola zgodności planu studiów z wymogami regulacji zewnętrznych i 

wewnętrznych, organizacja i kontrola warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, analiza 

warunków i trybu rekrutacji na studia), pracowników dziekanatu, koordynatorów systemu 

Egeria Edukacja (wprowadzanie programów studiów do systemu) oraz dyrektorów instytutów 

(wyznaczanie koordynatorów przedmiotów, analiza treści przedmiotów, dbanie o wysoki 

poziom kadry dydaktycznej, hospitacja zajęć). 

 

2. Zasady projektowania, dokonywania zmian i zatwierdzania programu studiów 

 

Zasady tworzenia i zatwierdzania programu studiów oraz dokonywania jego modyfikacji 

reguluje Uchwała Senatu US nr 57/2017 z dnia 31 maja 2017 w sprawie wytycznych dla rad 

… (zał. 10.5). Jednostka lub jednostki organizacyjne przedstawiają propozycję utworzenia 

nowego kierunku Zespołowi Wydziałowemu, który następnie na posiedzeniu z udziałem 

przewodniczących zespołów kierunkowych oraz dyrektorów instytutów ocenia zasadność 

jego powstania. Po pozytywnej opinii WZJiPK dziekan powołuje zespół kierunkowy, którego 

zadaniem jest przygotowanie programu studiów. Po pozytywnym zaopiniowaniu programu 

przez Zespół Wydziałowy, jest on opiniowany przez radę wydziału i przekazywany do 

Zespołu Uczelnianego, który wyznacza eksperta oceniającego efekty kształcenia. Po jego 
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pozytywnej opinii oraz pozytywnej opinii Komisji Senackiej ds. Kształcenia podejmowana 

jest przez Senat uchwała zatwierdzająca efekty kształcenia dla danego kierunku i profilu 

studiów. Ostatecznym etapem jest zatwierdzenie programu kształcenia przez radę wydziału – 

według nowych uregulowań program studiów jest zatwierdzany przez senat. W podobny 

sposób dokonywane są zmiany lub tworzenie nowych specjalności. Przy czym, w odniesieniu 

do nowych kierunków, przed uruchomieniem powyższej procedury wymagana jest opinia 

prorektorów ds. studenckich oraz finansów i rozwoju, a w przypadku specjalności konieczna 

jest pozytywna opinia UZJiPK. W ramach projektowania i modyfikacji programów 

kształcenia prowadzona jest również współpraca z Akademickim Inkubatorem 

Przedsiębiorczości oraz Akademickim Biurem Karier. Istotny element uwzględniany w 

procesie dostosowywania programów kształcenia do wymogów rynku pracy stanowią analizy 

opinii pracodawców o umiejętnościach i kwalifikacjach absolwentów wydziału (zał. 10.6-

10.9) oraz wyniki badania losów absolwentów wydziału (zał. 10.10-10.20), przekazywane 

zespołom kierunkowym (zał. 10.21-10.23). Procedura badania karier absolwentów 

uregulowana jest przez Zarządzenie Rektora US nr 17/2017 z dnia 30 marca 2017 w sprawie 

monitorowania karier zawodowych absolwentów US (zał. 10.24). 

 

 

3. Sposoby i zakres bieżącego monitorowania oraz okresowego przeglądu programu studiów na ocenianym 

kierunku oraz źródła informacji wykorzystywanych w tych procesach 

 

Bieżące monitorowanie sprowadza się głównie do reagowania na uwagi zgłaszane przez 

studentów odnoszące się do realizacji zajęć dydaktycznych, nadzór nad realizacją i analiza 

wyników ankietyzacji, zabieganie o odpowiedni poziom infrastruktury oraz dostępność 

podstawowej literatury. Formą systematycznej oceny realizacji procesu kształcenia są 

spotkania zespołów kierunkowych, w trakcie których dokonywany jest bieżący przegląd 

skuteczności stosowanych narzędzi ewaluacji procesu kształcenia (w szczególności w 

zakresie systemu ankietowania oraz dostosowania programów kształcenia do wymogów 

formalnych i oczekiwań interesariuszy). Rezultatem tych spotkań są też inicjatywy 

prowadzące do corocznych korekt programów kształcenia. Zakres i sposób monitorowania 

oraz przeprowadzania okresowych przeglądów programów studiów uregulowane zostały 

przez Uchwałę Senatu US nr 90/2011 (zał. 10.1) oraz szczegółowe wytyczne zawarte w 

dokumencie Zasady okresowych przeglądów i doskonalenia programów kształcenia na 

WNEiZ US (zał. 10.25). Okresowe przeglądy wykonywane są w oparciu o informacje 

pozyskane z różnych źródeł: dziekanatu, studentów, pracowników i ankiet. W ramach 

przeglądów prowadzona jest między innymi ocena: spójności wewnętrznej programu 

kształcenia, zgodności programu kształcenia z obowiązującymi przepisami prawa, stopnia 

realizacji zakładanych efektów kształcenia, organizacji procesu kształcenia oraz stanu 

infrastruktury dydaktycznej (zał. 10.26). Udział w przeglądach biorą przedstawiciele 

studentów oraz pracodawców. Wnioski wynikające z tych przeglądów omawiane są na 

zebraniach zespołów (zał. 10.27) i przedstawiane są dziekanowi, Wydziałowemu Zespołowi 

oraz radzie wydziału (przykładowy raport z lat wcześniejszych prezentuje zał. 10.28, wnioski 

wynikające z ostatnich przeglądów zaprezentowane zostały radzie wydziału w dniu 4 

kwietnia 2017 roku w ramach wniosków dydaktycznych – protokół z RW w przygotowaniu). 
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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 

 

Zagadnienia wskazane w tym punkcie były już omówione w dużym stopniu we 

wcześniejszych częściach raportu. Istotnym elementem pomagającym ustalić czy studenci 

wydziału uzyskują zakładane efekty kształcenia są opinie pracodawców oceniających 

studentów i absolwentów wydziału oraz badania losów absolwentów zaprezentowane w 

punkcie 10.2. Raporty otrzymywane z Akademickiego Biura Karier są analizowane przez 

WZJiPK oraz przesyłane do KZJiPK i Instytutów w celu wykorzystania wniosków w procesie 

modyfikacji programów kształcenia. Podobna procedura związana jest z monitorowaniem 

jakości procesu kształcenia regulowanym Uchwałą Senatu US nr 59/2013 z dnia 29 maja 

2013 w sprawie badań ankietowych w US (zał. 10.29), jej modyfikacją w postaci Uchwały 

Senatu US nr 166/2016 z dnia 22 grudnia 2016 (zał. 10.30) oraz pismem BJK z dnia 12 

kwietnia 2017 (zał. 10.31). Wyniki ankietyzacji jakości dydaktyki dla kierunków prezentują 

zał. 10.32-10.33, raporty WZJiPK zawierające wnioski wynikające z ankietyzacji 

przedstawiają zał. 10.34-10.35, natomiast zał. 10.36 prezentuje sposób przekazania wyników 

ankietyzacji do jednostek. Oprócz jakości dydaktyki monitorowane są również zróżnicowane 

obszary związane z jakością studiów, których wyniki zamieszczane są na stronie wydziału 

(zał. 10.37-10.38). Elementem systemu monitorowania osiągnięcia efektów kształcenia są 

hospitacje zajęć dydaktycznych prowadzone w ramach instytutów dokonywane dla danego 

pracownika przynajmniej raz w roku przez promotorów (w przypadku doktorantów 

prowadzących zajęcia), dyrektorów instytutów lub kierowników katedr (zał. 10.39-10.43). 

Monitorowaniu podlega również stopień osiągnięcia efektów kształcenia realizowanych w 

ramach praktyk, oprócz indywidualnej oceny dokonywanej przez kierunkowego koordynatora 

praktyk, przeprowadzana jest dodatkowo ankietyzacja studentów (zał. 10.44-10.46). 

 

5. Zakres, formy udziału i wpływ interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów, i interesariuszy zewnętrznych 

na doskonalenie i realizację programu studiów 

 

Zagadnienia wskazane w tym punkcie były już częściowo omówione we wcześniejszych 

częściach raportu (np. Konkurs Złota Kreda organizowany przez Samorząd Studencki). W 

procesie tworzenia oraz doskonalenia efektów kształcenia członkowie Zespołów 

Kierunkowych konsultują się z praktykami, w tym osobami powołanymi do Rady 

Konsultacyjnej Praktyków WNEiZ szczególnie w zakresie sposobu definiowania 

umiejętności i kompetencji społecznych (zał. 10.47-10.48). Większość członków Rady to 

absolwenci WNEiZ i jednocześnie praktycy uznani w środowisku. W tworzeniu programów 

kształcenia biorą również udział interesariusze wewnętrzni w postaci Samorządu 

Studenckiego oraz członkowie minimów kadrowych danego kierunku. Przedstawiciele 

otoczenia społecznego i gospodarczego biorą także pośredni udział w określaniu efektów 

kształcenia. Służą temu okresowe spotkania z przedstawicielami przedsiębiorców dotyczące 

aktualnych potrzeb pracodawców w zakresie kształcenia studentów. W latach 2014-2015 na 

Wydziale odbywały się spotkania z przedstawicielami przedsiębiorców w ramach projektu 

Praktyczne kształcenie kompetencji ICT finansowanego przez NCBiR w ramach poddziałania 
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POKL Programu 4.1.1 oraz działań w ramach WSZJK. Platformą współpracy z absolwentami 

w zakresie wyrażania opinii o procesie kształcenia jest również istniejące „Stowarzyszenie 

Absolwentów i Przyjaciół Nauk Ekonomicznych przy Mickiewicza 66”. 

 

6. Sposoby wykorzystania wyników zewnętrznych ocen jakości kształcenia i sformułowanych zaleceń 

w doskonaleniu programu kształcenia na ocenianym kierunku. 

 

W 2016 roku Wydział skorzystał z propozycji przeprowadzenia badania pt. Trendence 

Graduate Barometer, którego wyniki (zał. 10.20) pokazują wiele aspektów związanych z 

absolwentami Wydziału na tle Polski i UE. Wyniki te zostały przekazane do omówienia i 

ewentualnego wykorzystania przez KZJiPK. W doskonaleniu programu kształcenia 

wykorzystane zostały również zalecenia sformułowane podczas poprzedniej akredytacji 

kierunku przez PKA, jak również opinie pracodawców (zał. 2.5 cz. III oraz 10.6-10.9). 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 10: 

Pozytywny wpływ na jakość procesu kształcenia oraz kadry dydaktycznej będą miały 

działania przewidziane w ramach projektu zintegrowanego realizowanego przez Uczelnię. 

Obejmują one między innymi: zakup podręczników, odnowienie infrastruktury laboratoryjnej, 

szkolenia pracowników, wizyty zagranicznych wykładowców, itp. Działania związane z 

podnoszeniem jakości infrastruktury, kadry dydaktycznej i stosowanych metod kształcenia 

będą również realizowane w latach 2019-2022 w ramach Regionalnej Inicjatywy 

Doskonałości. Pracownicy wykazujący istotny wkład w organizację procesu kształcenia mogą 

liczyć na obniżenie pensum w ramach tzw. limitu dziekana (np. opiekunowie kół naukowych, 

opiekunowie I roku, koordynatorzy systemu Egeria Edukacja). Zał. 10.49 przedstawia 

sprawozdanie WZJiPK obejmujące najważniejsze działania podejmowane w roku 

akademickim 2017-2018. Na wydziale corocznie przeprowadzany jest konkurs na najlepszą 

pracę dyplomową. Jego zasady prezentuje zał. 10.50, a ostatnie wyniki protokół komisji (zał. 

10.51). 
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, 

z uwzględnieniem szczegółowych kryteriów oceny programowej 

 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 

C

z

y

n

n

i

k

i 

w

e

w

n

ę

t

r

z

n

e 

Mocne strony 

Wśród najważniejszych atutów kształcenia na 

ocenianym kierunku studiów należy wymienić: 

1. Dynamiczny rozwój kadry naukowo-

dydaktycznej firmującej kierunek 

2. Odpowiednia baza dydaktyczna zapewniająca 

przygotowanie i realizację programu studiów 

(szczególne znaczenie mają zajęcia 

prowadzone w laboratoriach 

komputerowych) 

3. Spójność i zrozumiałość kierunkowych 

efektów kształcenia z obszarowymi efektami 

kształcenia 

4. Monitoring treści programowych, ocena 

realizacji zajęć i podejmowanie działań 

naprawczych na poziomie jednostek 

prowadzących kierunek (Instytut Informatyki 

w Zarządzaniu, Instytut Ekonometrii i 

Statystyki) i Kierunkowego Zespołu ds. JiPK 

5. Współpraca z otoczeniem społeczno-

gospodarczym ułatwiająca możliwość 

odbywania praktyk zawodowych (umowy 

ramowe oraz przepływ informacji od 

pracodawców o potrzebie przyjęcia 

studentów na praktykę) 

Słabe strony 

Do najpoważniejszych ograniczeń utrudniających 

realizację procesu kształcenia i osiąganie przez 

studentów zakładanych efektów uczenia się 

należą: 

1. Brak środków finansowych na wsparcie 

studentów w zakresie pisania artykułów i 

referowania wyników badań na 

konferencjach 

2. Brak możliwości kierowania studentów na 

praktyki zawodowe w terminach 

sugerowanych przez pracodawców (poza 

okresem wakacyjnym) 

C

z

y

n

n

i

k

i 

z

e

w

n

ę

t

r

z

n

e 

Szanse 

Najważniejsze zjawiska i tendencje występujące 

w otoczeniu uczelni, które mogą stanowić impuls 

do rozwoju kierunku studiów: 

1. Rozwijanie współpracy z firmami i 

instytucjami w regionie 

2. Popyt na absolwentów (informatycy, 

analitycy) zgłaszany przez pracodawców 

3. Zainteresowanie i udział uczniów szkół 

średnich w Olimpiadzie Statystycznej 

(zawody okręgowe odbywają się na WNEiZ); 

potencjalni studenci 

 

Zagrożenia 

Czynniki zewnętrzne, które utrudniają rozwój 

kierunku studiów i osiąganie przez studentów 

zakładanych efektów uczenia się: 

1. Niż demograficzny i duża konkurencja wśród 

uczelni wyższych 

2. Brak stabilnej polityki finansowania 

szkolnictwa wyższego 

3. Brak selekcji kandydatów na studia 

4. Nadmierne obciążenia administracyjne kadry 

badawczo-dydaktycznej 

5. Brak stabilizacji organizacyjnej Wydziału; 

dostosowywanie do nowej ustawy 
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(Pieczęć uczelni) 

 

 

 

 

Prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński Prof. dr hab. Jacek Styszyński 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki) (podpis Rektora) 

 

 

Szczecin, dnia 5.04.2019 

(miejscowość) 

  



59 

 

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 

Bieżący rok 

akademicki 

Dane sprzed 

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

I stopnia 

I 34 19   

II 12 25   

III 49 9   

IV - -   

II stopnia 
I 12 11   

II 15 4   

jednolite studia 

magisterskie 

I     

II     

III     

IV     

V     

Razem: 122 68   

 

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 

kończący się  

w danym roku 

Liczba 

absolwentów  

w danym roku
4
  

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli 

cykl 

kształcenia 

kończący się 

w danym 

roku 

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). 

4
 Podana liczba dotyczy wszystkich absolwentów kierunku, którzy zakończyli studia w danym roku. Obejmuje 

również osoby, które rozpoczęły studia w innym roku niż wskazany w wierszu.  
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I stopnia 

2016 39 17   

2017 37 19   

2018 30 12   

II stopnia 

2016 22 9   

2017 3 6   

2018 13 11   

jednolite studia 

magisterskie 

...     

...     

...     

Razem: 144 74   

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. 2018 poz. 1861)
5
. 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Studia stacjonarne I stopnia 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 

ocenianym kierunku na danym poziomie 
6/180 godz. 

Łączna liczba godzin zajęć 1854 godz. 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia 

180 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym z 

prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 

dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

123 

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 

- 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 20 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym 

(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki) 
4 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach 

przewiduje praktyki) 
120 godz. 

                                                 

5
 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów 

podlegających ocenie. 
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W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 
30 godz. 

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. /- 

 

 

2. /- 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Studia stacjonarne II stopnia 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 

ocenianym kierunku na danym poziomie 
4/120 godz. 

Łączna liczba godzin zajęć 965 godz. 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia 

120 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym z 

prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 

dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

56 

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 

- 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 20 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym 

(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki) 
- 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach 

przewiduje praktyki) 
- 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

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 

1. /- 

 

 

2. /- 



62 

 

niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 

lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów
6
 

 

 informatyka i ekonometria I stopień  

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć 

  

Łączna liczba godzin 

zajęć 

stacjonarne/niestacjonar

ne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

analiza ekonomiczna wykłady/ćwiczenia 30 2 

seminarium dyplomowe seminarium 45 10 

informatyka ekonomiczna wykłady/laboratoria 30 2 

matematyka finansowa wykłady/ćwiczenia 30 3 

algebra liniowa wykłady/ćwiczenia 30 5 

analiza matematyczna wykłady/ćwiczenia 60 8 

badania operacyjne wykłady/laboratoria 30 2 

analiza i projektowanie 

systemów informatycznych 

wykłady/laboratoria 30 4 

bazy danych wykłady/laboratoria 45 5 

statystyka opisowa i 

ekonomiczna 

wykłady/ćwiczenia 45 5 

symulacja komputerowa 

systemów 

wykłady/laboratoria 30 3 

                                                 

6
Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów 

podlegających ocenie. 
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rachunek prawdopodobieństwa i 

statystyka matematyczna 

wykłady/laboratoria 30 3 

podstawy demografii wykłady/laboratoria 30 2 

ekonometria wykłady/ćwiczenia 45 4 

metody eksploracji danych wykłady/laboratoria 30 2 

modelowanie procesów w 

analizie biznesowej 

wykłady/laboratoria 45 3 

metody sztucznej inteligencji w 

analizie biznesowej 

wykłady/laboratoria 30 3 

metody prezentacji informacji wykłady/laboratoria 30 2 

zasoby wiedzy w systemach IT wykłady/laboratoria 30 3 

systemy zarządzania bazami 

danych 

wykłady/laboratoria 45 3 

analiza i projektowanie 

systemów informatycznych II 

wykłady/laboratoria 30 3 

zarządzanie projektami 

informatycznymi 

wykłady/laboratoria 45 4 

systemy zarządzania bazami 

danych 

wykłady/laboratoria 45 3 

programowanie obiektowe wykłady/laboratoria 45 3 

systemy wspomagania decyzji 

biznesowych 

wykłady/laboratoria 30 3 

analiza szeregów czasowych wykłady/ćwiczenia 45 3 

wnioskowanie statystyczne wykłady/laboratoria 30 3 

metody klasyfikacji w biznesie wykłady/laboratoria 30 2 

systemy pozyskiwania danych wykłady/laboratoria 30 3 
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statystyczna kontrola jakości wykłady/laboratoria 30 2 

modelowanie rynków 

finansowych 

wykłady/laboratoria 30 4 

metody ilościowe na rynku 

nieruchomości 

wykłady/laboratoria 30 2 

matematyka w biznesie wykłady/ćwiczenia 30 3 

pomiar zasobów ludzkich wykłady/laboratoria 30 3 

symulacje obliczeniowe w 

biznesie 

wykłady/laboratoria 30 2 

statystyka publiczna wykłady/laboratoria 30 2 

metody analizy trwania wykłady/laboratoria 30 2 

konstrukcja produktów 

ubezpieczeniowych 

wykłady/ćwiczenia 30 2 

Razem: 1320 123 

 

 informatyka i ekonometria II stopień 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć 

  

Łączna liczba godzin 

zajęć 

stacjonarne/niestacjonar

ne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Architektura informacyjna 

serwisów internetowych 

Wykłady/laboratoria 30 3 

Bezpieczeństwo danych w IT Wykłady/laboratoria 15 2 

Demometria Wykłady/laboratoria 30 3 

Dylematy społeczeństwa 

informacyjnego 

Wykłady/laboratoria 30 3 

Ekonomia matematyczna Wykłady/ćwiczenia 45 6 
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Komputerowe wspomaganie 

decyzji - case study 

Wykłady/laboratoria 15 2 

Metoda reprezentacyjna Wykłady/laboratoria 30 4 

Modelowanie i symulacja 

procesów biznesowych 

Wykłady/laboratoria 30 3 

Narzędzia pracy grupowej Wykłady/laboratoria 30 3 

Optymalizacja decyzji 

gospodarczych 

Wykłady/laboratoria 30 4 

Organizacje wirtualne Wykłady/laboratoria 30 3 

Problemy sztucznej inteligencji Wykłady/laboratoria 30 4 

Prognozowanie Wykłady/laboratoria 30 5 

Programowanie urządzeń 

mobilnych 

Wykłady/laboratoria 30 3 

Strategia informacyjna 

przedsiębiorstwa 

Wykłady/laboratoria 30 4 

Technologie BI w zarządzaniu Wykłady/laboratoria 30 4 

Razem: 465 56 

 

 

Tabela 5. Zajęcia lub grupy zajęć służące zdobywaniu przez studentów kompetencji inżynierskich / 

Zajęcia lub grupy zajęć przygotowujące studentów do wykonywania zawodu nauczyciela
7
 

Nazwa zajęć/grupy 

zajęć 

Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin 

zajęć 

stacjonarne/niestacjonarn

e 

Liczba punktów 

ECTS 

Nie dotyczy    

                                                 

7
 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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Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach 

obcych
89

 

Nazwa 

programu/zajęć/grupy 

zajęć 

Forma 

realizacji 

Semest

r 

Forma 

studiów 

Język 

wykładowy 

Liczba 

studentów  

(w tym 

niebędących 

obywatelami 

polskimi) 

Studia stacjonarne I stopnia 

Język angielski lektorat (60h) III stacjonarne angielski 19 

Język angielski lektorat (30h) IV stacjonarne angielski 19 

Język angielski lektorat (30h) V stacjonarne angielski 6 

Język niemiecki lektorat (30h) V stacjonarne niemiecki 1 

Technical 

documentation 
lektorat (30h) IV stacjonarne angielski 19 

 

Nazwa 

programu/zajęć/grupy 

zajęć 

Forma 

realizacji 
Semestr 

Forma 

studiów 

Język 

wykładowy 

Liczba 

studentów  

(w tym 

niebędących 

obywatelami 

polskimi) 

Studia stacjonarne II stopnia 

Język angielski lektorat (30h) 

II 

nabór 

zimowy 

stacjonarne angielski 11 

Język angielski lektorat (30h) 

II  

nabór 

letni 

stacjonarne angielski 4 

W j. niemieckim prowadzone są wszystkie przedmioty na uczelni partnerskiej Hochschule Wismar, 

które aktualnie realizują studenci 2 roku specjalności „Wirtschaftsinformatik” (informatyka 

gospodarcza).  

                                                 

8
 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. 

9
 Dane podane zostały dla roku akademickiego 2018/19 
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Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających 

Cz. I. Dokumenty, które należy dołączyć do raportu samooceny (wyłącznie w formie 

elektronicznej) 

1. Program studiów dla kierunku studiów, profilu i poziomu opisany zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz § 3-4 rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 

1861) – zał. 2.1 cz. III. 

2. Obsadę zajęć na kierunku, poziomie i profilu w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena – 

zał. 2.2 cz. III. 

3. Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujący w semestrze roku 

akademickiego, w którym przeprowadzana jest ocena, dla każdego z poziomów studiów – 2.3 cz. III. 

4. Charakterystykę nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia lub grupy zajęć 

wykazane w tabeli 4, tabeli 5 (jeśli dotyczy ocenianego kierunku) oraz opiekunów prac dyplomowych (jeśli 

dotyczy ocenianego kierunku), a w przypadku kierunku lekarskiego także nauczycieli akademickich oraz 

inne osoby prowadzące zajęcia z zakresu nauk klinicznych – 2.4 cz. III. 

5. Charakterystyka działań zapobiegawczych podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów i niezgodności 

wskazanych w zaleceniach o charakterze naprawczym sformułowanych w uzasadnieniu uchwały Prezydium 

PKA w sprawie oceny programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę oraz 

przedstawienie i ocena skutków tych działań – 2.5 cz. III.  

6. Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, laboratoriów i innych obiektów, w których 

odbywają się zajęcia związane z kształceniem na ocenianym kierunku, a także informacja o bibliotece 

i dostępnych zasobach bibliotecznych i informacyjnych – 2.6 cz. III. 

7. Wykaz tematów prac dyplomowych uporządkowany wg lat, z podziałem na poziomy oraz formy studiów – 

2.7 cz. III. 

 

Cz. II. Materiały, które należy przygotować do wglądu podczas wizytacji, w tym 

dodatkowe wskazane przez zespół oceniający PKA, po zapoznaniu się zespołu z 

raportem samooceny 

1. Wskazane przez zespół oceniający prace egzaminacyjne, pisemne prace etapowe, projekty zrealizowane 

przez studentów, prace artystyczne z zajęć kierunkowych (z ostatnich dwóch semestrów poprzedzających 

wizytację). 

2. Struktura ocen z egzaminów/zaliczeń ze wskazanych przez zespół oceniający zajęć i sesji egzaminacyjnych 

(z ostatnich dwóch semestrów poprzedzających wizytację). 

3. Dokumentacja dotycząca procesu dyplomowania absolwentów wskazanych przez zespół oceniający. 

4. Dokumenty dotyczące organizacji, przebiegu i zaliczania praktyk zawodowych, jeśli praktyki zawodowe są 

uwzględnione w programie studiów na ocenianym kierunku. 

5. Charakterystyka profilu działalności instytucji, z którymi jednostka współpracuje w realizacji programu 

studiów, a w szczególności tych, w których studenci odbywają praktyki zawodowe, jeśli praktyki zawodowe 

są uwzględnione w programie studiów na ocenianym kierunku (w formie elektronicznej). 

6. Wykaz najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych (publikacji, patentów, praw ochronnych, 

realizowanych projektów badawczych), których autorami/twórcami/realizatorami lub 

współautorami/współtwórcami/współrealizatorami są studenci ocenianego kierunku, a także zestawienie ich 
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osiągnięć w krajowych i międzynarodowych programach stypendialnych, krajowych i międzynarodowych 

i konkursach / wystawach / festiwalach / zawodach sportowych z ostatnich 5 lat poprzedzających rok, w 

którym prowadzona jest wizytacja (w formie elektronicznej). 

7. Informacja o ocenach/akredytacjach kierunku dokonanych przez instytucje zagraniczne lub inne instytucje 

krajowe oraz opis działań naprawczych i doskonalących podjętych w odpowiedzi na zalecenia tych instytucji 

(w formie elektronicznej). 
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