Uchwała nr 133/2020
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej
z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie oceny programowej na kierunku informatyka prowadzonym na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Katowicach na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym
§1
Na podstawie art. 245 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) Prezydium
Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z opinią zespołu nauk inżynieryjnotechnicznych, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, raportem zespołu oceniającego
oraz stanowiskiem Uczelni w sprawie oceny programowej na kierunku informatyka
prowadzonym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na poziomie studiów drugiego
stopnia o profilu praktycznym, wydaje ocenę:
pozytywną
§2
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że proces kształcenia realizowany
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach umożliwia studentom kierunku informatyka
osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów drugiego stopnia o profilu
praktycznym.
Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787),
uszczegółowione w załączniku nr 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, stanowiącego
załącznik do uchwały nr 4/2018 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 grudnia 2018 r.,
zostały spełnione, co uzasadnia wydanie oceny pozytywnej.
§3
Następna ocena programowa na kierunku informatyka w uczelni wymienionej w § 1 powinna
nastąpić w roku akademickim 2025/2026.
§4
1. Uczelnia niezadowolona z uchwały może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy kierować do Polskiej Komisji Akredytacyjnej
w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
3. Na składającym wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy na podstawie art. 245 ust. 4
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ciąży obowiązek zawiadomienia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego o jego złożeniu.
§5
Uchwałę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymują:
1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
2. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Polskiej Komisji Akredytacyjnej
podpisano podpisem kwalifikowanym w dniu 12.05.2020 r.

Krzysztof Diks

Załącznik
do uchwały nr 133/2020
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej
z dnia 7 maja 2020 r.

Opinia zespołu nauk
inżynieryjno-technicznych
w sprawie oceny programowej

Nazwa kierunku studiów: informatyka
Poziom studiów: studia drugiego stopnia
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Nazwa i siedziba uczelni prowadzącej kierunek:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Data przeprowadzenia wizytacji: 11–12 października 2019 r.

Warszawa, 2020 r.
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1. Ocena stopnia spełnienia szczegółowych kryteriów oceny programowej

Szczegółowe kryterium oceny programowej

Propozycja oceny
stopnia spełnienia
kryterium określona
przez zespół
oceniający PKA w
raporcie z wizytacji1
kryterium spełnione/
kryterium spełnione
częściowo/ kryterium
niespełnione

Ocena stopnia
spełnienia kryterium
ustalona przez zespół
działający w ramach
dziedziny lub zespół
do spraw kształcenia
nauczycieli2
kryterium spełnione/
kryterium spełnione
częściowo/ kryterium
niespełnione

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

Kryterium spełnione

Kryterium spełnione

Kryterium spełnione

Kryterium spełnione

Kryterium spełnione

Kryterium spełnione

Kryterium spełnione

Kryterium spełnione

Kryterium spełnione

Kryterium spełnione

Kryterium spełnione

Kryterium spełnione

Kryterium spełnione

Kryterium spełnione

Kryterium spełnione

Kryterium spełnione

Kryterium spełnione

Kryterium spełnione

Kryterium spełnione

Kryterium spełnione

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
Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja
osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się,
zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz
dyplomowanie
Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie,
kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej
kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry
Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne
wykorzystywane w realizacji programu studiów
oraz ich doskonalenie
Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem
społeczno-gospodarczym w konstruowaniu,
realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz
jej wpływ na rozwój kierunku
Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia
stopnia
umiędzynarodowienia
procesu
kształcenia na kierunku
Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się,
rozwoju
społecznym,
naukowym
lub
zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz
rozwój i doskonalenie form wsparcia
Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji
o programie studiów, warunkach jego realizacji
i osiąganych rezultatach
Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie,
zatwierdzanie,
monitorowanie,
przegląd
i doskonalenie programu studiów
1

W przypadku gdy oceny dla poszczególnych poziomów studiów różnią się, należy wpisać ocenę dla
każdego poziomu odrębnie.
2
W przypadku gdy oceny dla poszczególnych poziomów studiów różnią się, należy wpisać ocenę dla
każdego poziomu odrębnie.
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2. Uzasadnienie oceny stopnia spełnienia każdego z szczegółowych kryteriów oceny
programowej (w porządku według poszczególnych kryteriów)
Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty
uczenia się
Koncepcja i cele kształcenia są zgodne ze strategią uczelni oraz polityką jakości, a także
mieszczą się w dyscyplinach, do których kierunek jest przyporządkowany, tj. informatyce
technicznej i telekomunikacji, naukach o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansach.
Koncepcja i cele kształcenia są związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową
w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja oraz informatyka oraz są
zorientowane na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności
zawodowego rynku pracy. Należy również stwierdzić, że koncepcja i cele kształcenia
zostały określone we współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Efekty
uczenia się są zgodne z koncepcją i celami kształcenia, profilem praktycznym oraz
właściwym poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji. Uwzględniają one w szczególności
kompetencje badawcze, komunikowania się w języku angielskim jako podstawowym dla
informatyka i kompetencje społeczne niezbędne w działalności naukowej. Określone dla
ocenianego kierunku efekty uczenia się są możliwe do osiągnięcia i sformułowane
w sposób zrozumiały, pozwalający na stworzenie systemu ich weryfikacji.
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
Treści programowe są zgodne z efektami uczenia się oraz z aktualnym stanem wiedzy i jej
zastosowaniem w dyscyplinach, do których kierunek jest przyporządkowany, jak również
zgodne z aktualnym stanem praktyki w obszarze IT oraz zawodowego rynku pracy
właściwego dla kierunku informatyka.
Treści programowe są kompleksowe i specyficzne dla zajęć tworzących program studiów
i powinny zapewnić uzyskanie wszystkich efektów uczenia się. Czas trwania studiów
i nakład pracy konieczny do ukończenia studiów, mierzony łączną liczbą punktów ECTS, są
poprawnie oszacowane i powinny zapewnić osiągnięcie przez studentów efektów uczenia
się. Nakład pracy niezbędny do osiągnięcia efektów uczenia się w poszczególnych
modułach/przedmiotach, wyrażony punktami ECTS w stosunku do szacowanego czasu
pracy studenta, nie we wszystkich przypadkach jest poprawnie określony. Wynikająca
z programu studiów liczba godzin zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich i studentów czyni zadość obowiązującym przepisom. Sekwencja zajęć budzi
pewne zastrzeżenia, natomiast dobór form zajęć i proporcje liczby godzin zajęć
realizowanych w poszczególnych formach są właściwe. Plan studiów umożliwia wybór
zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami, według zasad, które pozwalają studentom na
elastyczne kształtowanie ścieżki kształcenia. Plan studiów obejmuje zajęcia lub grupy
związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinach, do których
został przyporządkowany kierunek, w wymaganym wymiarze punktów ECTS. Plan studiów
obejmuje też zajęcia poświęcone kształceniu w zakresie znajomości języka angielskiego,
który jest podstawowym językiem w obszarze IT, a także zajęcia z dziedziny nauk
humanistycznych lub nauk społecznych. Kształcenie w zakresie znajomości języka
angielskiego, który jest podstawowym językiem w obszarze IT, odbywa się poprzez zajęcia
prowadzone w tym języku.
Metody kształcenia są różnorodne, specyficzne i zapewniają osiągnięcie przez studentów
wszystkich efektów uczenia się. Metody kształcenia stymulują studentów do
samodzielności i odgrywania aktywnej roli w procesie uczenia się. Umożliwiają również
przygotowanie do prowadzenia działalności zawodowej w obszarze IT.
Dotychczas realizowane zajęcia praktyczne pozwalają na osiąganie wybranych efektów
uczenia się poprzez rozszerzenie wiedzy akademickiej o zagadnienia pochodzące
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z praktyki zawodowej, w szczególności dotyczącej zadań z zakresu rozwiązań
informatycznych, jak również poprzez zdobywanie doświadczeń w wyniku samodzielnego
i zespołowego wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych. Pewne uchybienia zidentyfikowano
w procesie realizacji praktyk studenckich.
Harmonogram zajęć nie budzi zastrzeżeń. Czas przeznaczony na sprawdzanie i ocenę
efektów uczenia się umożliwia weryfikację wszystkich efektów oraz dostarczenie
studentom informacji zwrotnej o osiągniętych efektach.
Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów
uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie
Warunki rekrutacji na studia, kryteria kwalifikacji i procedury rekrutacyjne są przejrzyste
i zapewniają kandydatom równe szanse w podjęciu studiów. Kryteria kwalifikacji są
selektywne oraz umożliwiają dobór kandydatów posiadających wstępną wiedzę
i umiejętności na poziomie niezbędnym do osiągnięcia efektów uczenia się. Warunki
i procedury potwierdzania efektów uczenia się zapewniają możliwość identyfikacji
efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów oraz oceny ich adekwatności
w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się określonym w programie studiów.
Warunki i procedury uznawania efektów uczenia się uzyskanych w innej uczelni
zapewniają możliwość identyfikacji efektów uczenia się oraz oceny ich adekwatności
w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się określonym w programie studiów.
Zasady i procedury dyplomowania są trafne, specyficzne i zapewniają potwierdzenie
osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się na zakończenie studiów. Ogólne zasady
weryfikacji i oceny osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się umożliwiają równe
traktowanie studentów w procesie weryfikacji i oceniania efektów uczenia się, w tym
możliwość adaptowania metod i organizacji sprawdzania efektów uczenia się do potrzeb
studentów z niepełnosprawnością. Zapewniają bezstronność, rzetelność i przejrzystość
procesu weryfikacji oraz wiarygodność i porównywalność ocen.
Na podstawie dokonanego przez zespół oceniający przeglądu prac etapowych można
uznać, iż metody weryfikacji i oceny osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się oraz
postępów w procesie uczenia się zapewniają skuteczną weryfikację i ocenę stopnia
osiągnięcia wszystkich efektów uczenia się. Prace dyplomowe oraz prace etapowe
umożliwiają sprawdzenie i ocenę przygotowania do prowadzenia działalności naukowej
w obszarze informatyki. Osiągnięcie efektów uczenia się przez studentów jest
uwidocznione w postaci prac etapowych i egzaminacyjnych oraz ich wyników, sprawozdań
z realizacji projektów, ćwiczeń laboratoryjnych, a także prac dyplomowych. Rodzaj, forma,
tematyka, metodyka, jak również wymagania stawiane pracom egzaminacyjnym,
etapowym, projektom, ćwiczeniom laboratoryjnym, a także pracom dyplomowym są
dostosowane do poziomu i profilu praktycznego, efektów uczenia się oraz zastosowań
wiedzy z zakresu dyscyplin, do których kierunek jest przyporządkowany.
W trakcie wizytacji podano przykłady osiągnięć naukowych studentów ocenianego
kierunku w dyscyplinach, do których przypisano kierunek. Osiągnięcia te zostały
pozytywnie ocenione.
Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej
kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry
Kompetencje i doświadczenie, kwalifikacje oraz liczba nauczycieli akademickich i innych
osób prowadzących zajęcia ze studentami zapewniają prawidłową realizację zajęć oraz
osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się na poziomie VII PRK.
Kompetencje kadry nadają kierunkowi tożsamość informatyczno-ekonomiczną. Polityka
kadrowa zapewnia dobór nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia
oparty na transparentnych zasadach i umożliwiający prawidłową realizację zajęć,
uwzględnia systematyczną ocenę kadry prowadzącej kształcenie, której wyniki są
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wykorzystywane w doskonaleniu kadry, a także stwarza warunki stymulujące kadrę do
ustawicznego rozwoju.
Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu
studiów oraz ich doskonalenie
Infrastruktura dydaktyczna, naukowa, biblioteczna i informatyczna, wyposażenie
techniczne pomieszczeń, środki i pomoce dydaktyczne, zasoby biblioteczne, informacyjne,
edukacyjne oraz aparatura badawcza, a także infrastruktura podmiotów, w których
odbywają się zajęcia, umożliwiają prawidłową realizację zajęć i osiągnięcie przez
studentów efektów uczenia się.
Infrastruktura dydaktyczna, naukowa, biblioteczna i informatyczna, wyposażenie
techniczne pomieszczeń, środki i pomoce dydaktyczne, zasoby biblioteczne, informacyjne,
edukacyjne oraz aparatura badawcza podlegają przeglądom, w których uczestniczą
studenci, a wyniki tych przeglądów są wykorzystywane w działaniach doskonalących.
Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu,
realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku
Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest realizowana i ma charakter
wielopoziomowy, różnorodny, choć w niektórych aspektach niedostatecznie
usystematyzowany. Potwierdzono mocne strony współpracy z interesariuszami
zewnętrznymi:
 Współpraca z grupą interesariuszy zewnętrznych odpowiednio liczną i właściwą dla
wspierania koncepcji kształcenia zgodnie z dyscyplinami przypisanymi do kierunku
(z zastrzeżeniem wskazanym dalej).
 Przyjęcie instytucjonalnych form współpracy, w tym powołanie Rady Programowej
Kierunków Informatycznych (a do 2018 roku – Rady Kierunku Informatyka).
 Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami – przykład właściwego rozwiązania
organizacyjnego, które zapewnia nadzór administracyjny nad praktykami, obsługę
współpracy z pracodawcami oraz zarządzanie relacjami z absolwentami.
 Sieć współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi.
Zidentyfikowano też kwestie, które stanowią pole do działań doskonalących:
 Jednostka współpracuje z niewielką liczbą pracodawców właściwych dla specjalności
gry i aplikacje mobilne, co stanowi zagrożenie dla realizacji koncepcji kształcenia
w ramach tej specjalności.
 Rada Kierunku Informatyka nie wypełnia zadań, do których została powołana: udziału
w kreowaniu strategii rozwoju kierunku, inicjowania działań promocyjnych oraz
zapewniania jakości kształcenia. Niejasna jest jej pozycja w systemie zarządzania
kierunkiem i zapewnienia jakości kształcenia. Obecna reprezentacja pracodawców
w RKI jest bardzo nieliczna i nie wiadomo, na ile reprezentatywna dla ogółu
interesariuszy zewnętrznych. Do udziału w RKI nie zaproszono przedstawicieli
studentów ani szkół współpracujących z kierunkiem.
 Działania poszczególnych osób i jednostek organizacyjnych w zakresie współpracy
z otoczeniem społeczno-gospodarczym nie są w pełni skoordynowane (np. brak
bezpośredniej i stałej współpracy pomiędzy BWGiA i BZD w zakresie programu
adresowanego do szkół).
 Brak sprawnych mechanizmów umożliwiających usystematyzowaną i kompleksową
analizę oraz ewaluację współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
koncentracja na działaniach doraźnych, planowanych w perspektywie najwyżej
kilkunastu miesięcy.
Pomimo wskazanych niedociągnięć Uczelnia dobrze identyfikuje swoją misję społeczną,
a aktualny poziom współpracy z interesariuszami zewnętrznymi spełnia wymagania dla
kierunku informatyka.
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Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu
kształcenia na kierunku
Zostały stworzone warunki sprzyjające umiędzynarodowieniu kształcenia na kierunku
zgodnie z przyjętą koncepcją kształcenia, to jest nauczyciele akademiccy są przygotowani
do nauczania, a studenci do uczenia się w językach obcych, wspierana jest
międzynarodowa mobilność studentów i nauczycieli akademickich, a także tworzona jest
oferta kształcenia w językach obcych, co skutkuje systematycznym podnoszeniem stopnia
umiędzynarodowienia i wymiany studentów i kadry.
Umiędzynarodowienie kształcenia podlega systematycznym ocenom, jednakże
rekomenduje się rozszerzenie zakresu prowadzonej analizy, tak aby Uczelnia i osoby
odpowiadające za prowadzenie ocenianego kierunku mogły prowadzić systemowe
działania wspierające aktywność w obszarze umiędzynarodowienia.
Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub
zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia
Funkcjonujący na kierunku i Uczelni system wsparcia skutecznie motywuje studentów
w procesie uczenia się. Kadra akademicka jest otwarta na potrzeby studentów, a władze
Uczelni chętnie implementują rozwiązania proponowane przez studentów. Zapewnione
jest odpowiednie wsparcie studentom wybitnym, z niepełnosprawnościami oraz
w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Samorząd studencki skutecznie realizuje swoje
zadania. Przy jego pomocy możliwa jest regularna ocena systemu wsparcia studentów
w procesie uczenia się.
Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego
realizacji i osiąganych rezultatach
Zapewniony jest publiczny dostęp do aktualnej, kompleksowej, zrozumiałej i zgodnej
z potrzebami różnych grup odbiorców informacji o programie studiów i realizacji procesu
nauczania i uczenia się na kierunku oraz o przyznawanych kwalifikacjach, warunkach
przyjęcia na studia i możliwościach dalszego kształcenia, a także o zatrudnieniu
absolwentów.
Zakres przedmiotowy i jakość informacji o studiach podlegają systematycznym ocenom,
w których uczestniczą studenci i inni odbiorcy informacji, a wyniki tych ocen są
wykorzystywane w działaniach doskonalących. Działania doskonalące nie są jednak
wystarczająco skuteczne, w szczególności odnośnie do działania systemu Wirtualna
Uczelnia.
Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd
i doskonalenie programu studiów
Zostały formalnie przyjęte i są stosowane zasady projektowania, zatwierdzania i zmiany
programu studiów oraz prowadzone są systematyczne oceny programu studiów oparte na
wynikach analizy wiarygodnych danych i informacji, z udziałem interesariuszy
wewnętrznych, w tym studentów, oraz zewnętrznych, mające na celu doskonalenie
jakości kształcenia.
Na podkreślenie w obszarze WSZJK zasługuje studencka ocena przedmiotów, która
zapewnia zwrotność ankiet na poziomie około 80%. Na podstawie takiej liczby
odpowiedzi możliwa jest realna ocena zajęć przez osoby odpowiedzialne za proces
kształcenia.
Jakość kształcenia na kierunku podlega cyklicznym zewnętrznym ocenom jakości
kształcenia, których wyniki są publicznie dostępne i wykorzystywane w doskonaleniu
jakości.
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3. Opinia dotycząca dostosowania się uczelni do zaleceń o charakterze naprawczym
sformułowanych w uzasadnieniu uchwały Prezydium PKA w sprawie oceny
programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę (w porządku
według poszczególnych zaleceń)
Ocena na kierunku informatyka prowadzonym na studiach drugiego stopnia została
przeprowadzona po raz pierwszy.
Ocena przeprowadzona w roku akademickim 2012/2013 i zakończona wydaniem oceny
pozytywnej (uchwała Prezydium PKA nr 523/2013 z dnia 5 września 2013 r.) dotyczyła
studiów pierwszego stopnia.
4. Wniosek końcowy i propozycja oceny programowej
Zespół nauk inżynieryjno-technicznych stwierdza, że proces kształcenia realizowany
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach umożliwia studentom kierunku
informatyka osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów drugiego stopnia
o profilu praktycznym.
Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz.
1787), uszczegółowione w załączniku nr 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
stanowiącego załącznik do uchwały nr 4/2018 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia
13 grudnia 2018 r., zostały spełnione, co uzasadnia wydanie oceny pozytywnej.
Propozycja oceny programowej: ocena pozytywna.
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