Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 66/2019
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej
z dnia 28 lutego 2019 r. z późn. zm.

Ocena programowa
Profil ogólnoakademicki

Raport Samooceny

Nazwa i siedziba uczelni prowadzącej oceniany kierunek studiów:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Nazwa ocenianego kierunku studiów:

informatyka i ekonometria

1. Poziomy studiów: 6 i 7 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
2. Formy studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek1,2
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.

Nazwa dyscypliny
wiodącej

Ekonomia i finanse

b.

Punkty ECTS

liczba

%

102 / 180 ECTS (informatyka i ekonometria I stopnia)
68 / 120 ECTS (informatyka i ekonometria II stopnia)

57%

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.
Punkty ECTS
L.p. Nazwa dyscypliny
liczba
1.

Informatyka

31 / 180 ECTS (informatyka i ekonometria I stopnia)

%
17%

20 / 120 ECTS (informatyka i ekonometria II stopnia)
2.

3.

Informatyka
techniczna i
telekomunikacja
Nauki o
zarządzaniu i
jakości

31 / 180 ECTS (informatyka i ekonometria I stopnia)

17%

20 / 120 ECTS (informatyka i ekonometria II stopnia)
16 / 180 ECTS (informatyka i ekonometria I stopnia)

9%

11 / 120 ECTS (informatyka i ekonometria II stopnia)

1Nazwy

dyscyplin należy podać zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki
i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018 poz. 1818).
2 W okresie przejściowym do dnia 30 września 2019 uczelnie, które nie dokonały przyporządkowania kierunku do dyscyplin
naukowych lub artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) 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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Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów
Objaśnienie oznaczeń w symbolach efektów uczenia się:
K1 (K2) (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się dla studiów pierwszego (drugiego)
stopnia
W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy
U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych

Wyjaśnienie odniesień do charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji
na poziomie 6 (7) Polskiej Ramy Kwalifikacji
przed ukośnikiem: kategoria opisowa / po ukośniku: aspekty o podstawowym znaczeniu
P6S (P7S) – poziom 6 (7) Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), charakterystyki pierwszego stopnia WG –
zakres i głębia / kompletność perspektywy poznawczej i zależności
WK

– kontekst/ uwarunkowania, skutki

UW

– wykorzystanie wiedzy / rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

UK – komunikowanie się / odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy
w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym
UO

– organizacja pracy / planowanie i praca zespołowa

UU– uczenie się / planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób
KK – oceny / krytyczne podejście
KO – odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz
interesu publicznego
KR – rola zawodowa / niezależność i rozwój etosu

Efekty uczenia się dla kierunku: informatyka i ekonometria (studia I stopnia)
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

PRK 6

Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil studiów

ogólnoakademicki

Tytuł zawodowy uzyskiwany
przez absolwenta
Procentowy udział dyscyplin
naukowych, w których zgodnie
z programem kształcenia
uzyskiwane są na kierunku
efekty uczenia się
Dyscyplina wiodąca

licencjat

−
−
−
−

ekonomia i finanse (57%)
nauki o zarządzaniu i jakości (9%)
informatyka (17%)
informatyka techniczna i telekomunikacja (17%)

−

ekonomia i finanse
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Symbol
kierunkowego
efektu uczenia
się

KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
charakterystyk
drugiego
stopnia
uczenia się
PRK3

Wiedza: absolwent zna i rozumie

3

K1_W01

specyfikę nauk społecznych

P6S_WG

K1_W02

typy struktur i instytucji społecznych i gospodarczych oraz
relacje między nimi w skali krajowej i globalnej

P6S_WG

K1_W03

relacje społeczne w gospodarce opartej na wiedzy

P6S_WG

K1_W04

w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia informatyczne
niezbędne do modelowania, analizy i prognozowania zjawisk
społeczno-gospodarczych

P6S_WG

K1_W05

w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia ilościowe
niezbędne do modelowania, analizy i prognozowania zjawisk
społeczno-gospodarczych

P6S_WG

K1_W06

w zaawansowanym stopniu zasady projektowania i
prowadzenia badań w ekonomii, finansach i zarządzaniu

P6S_WG

K1_W07

zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

P6S_WG
P6S_WK

K1_W08

podstawy metodologii badań ekonomicznych

P6S_WG

K1_W09

podstawy prawa gospodarczego, ochrony własności i prawa
autorskiego, a także prawa i etyki w zakresie stosowania
nowoczesnych technologii informacyjnych

P6S_WG
P6S_WK

K1_W10

zasady organizacji społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy
oraz zmiany w nich zachodzące

P6S_WG

K1_W11

rodzaje struktur i instytucji społecznych oraz typy więzi
społecznych i ich ewolucję

P6S_WG

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 PRK – załącznik do rozporządzenia

MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218
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Umiejętności: absolwent potrafi

K1_U01

sprawnie wykorzystywać narzędzia ilościowe i informatyczne
do opisu i analizy zjawisk społeczno-gospodarczych oraz
interpretować uzyskane wyniki

P6S_UW

K1_U02

sprawnie wykorzystywać narzędzia ilościowe i informatyczne do
prognozowania i symulowania zjawisk społeczno-gospodarczych

P6S_UW

K1_U03

oceniać jakość tworzonych narzędzi ilościowych i
informatycznych wykorzystywanych w analizach społecznogospodarczych

P6S_UW

K1_U04

efektywnie wykorzystywać i projektować bazy danych na
potrzeby badań zjawisk społeczno-gospodarczych

P6S_UW

K1_U05

odnosić się do podstawowych norm prawnych i zasad ochrony
wartości intelektualnej

P6S_UW

K1_U06

oceniać przydatność zaawansowanych metod, procedur i
dobrych praktyk w działalności społeczno-gospodarczej

P6S_UW

K1_U07

w sposób precyzyjny i spójny wyrażać myśli i poglądy w
mowie i na piśmie w języku polskim i obcym

P6S_UK

K1_U08

wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne do
tworzenia prezentacji wyników analiz społeczno-gospodarczych
w języku polskim i obcym

P6S_UK

K1_U09

posługiwać się językami obcymi w zakresie nauk społecznogospodarczych zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu
B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P6S_UK

K1_U10

w efektywny sposób uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności

P6S_UU
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K1_K01

obiektywnej oceny swojej wiedzy i umiejętności oraz
systematycznego podnoszenia swoich kompetencji poprzez ciągłe
samokształcenie w oparciu o zaawansowaną literaturę
specjalistyczną jak również poprzez uczestnictwo w kursach i
szkoleniach

P6S_KK
P6S_KR

K1_K02

uczestniczenia w grupowym opracowywaniu projektów ze
świadomością odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
i etyczny wymiar pracy zawodowej

P6S_UO
P6S_KR
P6S_KO

K1_K03

kierowania się uczciwością intelektualną w działaniach własnych i
innych osób, z wyczuleniem na kwestie plagiatu czy auto-plagiatu

P6S_UO

K1_K04

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

P6S_KO

P6S_KR

Efekty uczenia się dla kierunku: informatyka i ekonometria (studia II stopnia)
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

PRK 7

Poziom studiów

studia drugiego stopnia

Profil studiów

ogólnoakademicki

Tytuł zawodowy uzyskiwany
przez absolwenta
Procentowy udział dyscyplin
naukowych, w których zgodnie
z programem kształcenia
uzyskiwane są na kierunku
efekty uczenia się
Dyscyplina wiodąca

magister

−
−
−
−
−

ekonomia i finanse (57%)
nauki o zarządzaniu i jakości (9%)
informatyka (17%)
informatyka techniczna i telekomunikacja (17%)
ekonomia i finanse
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Symbol
kierunkowego
efektu uczenia
się

KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
charakterystyk
drugiego
stopnia uczenia
się PRK4

Wiedza: absolwent zna i rozumie

4

K2_W01

charakter nauk społecznych i ich miejsce w systemie nauk i
relacjach do innych nauk

P7S_WG

K2_W02

typy struktur i instytucji społecznych i gospodarczych oraz
relacje między nimi w skali krajowej i globalnej

P7S_WG

K2_W03

relacje społeczne w gospodarce opartej na wiedzy

P7S_WG

K2_W04

w pogłębionym stopniu metody i narzędzia informatyczne
niezbędne do modelowania, analizy i optymalizacji zjawisk
gospodarczych

P7S_WG

K2_W05

w pogłębionym stopniu metody i narzędzia ilościowe niezbędne
do modelowania, analizy i prognozowania zjawisk społecznogospodarczych

P7S_WG

K2_W06

w pogłębionym stopniu specyfikę projektowania i prowadzeniu
badań w ekonomii, finansach i zarządzaniu

P7S_WG

K2_W07

zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości

P7S_WG
P7S_WK

K2_W08

metodologię badań ekonomicznych

P7S_WG

K2_W09

podstawy prawa gospodarczego, ochrony własności i prawa
autorskiego, a także prawa i etyki w zakresie stosowania
nowoczesnych technologii informacyjnych

K2_W10

zasady organizacji społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy
oraz zmiany w nich zachodzące

P7S_WG

K2_W11

najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty myśli ekonomicznej
oraz systemy społeczno-ekonomiczne, a także ich historyczne i
kulturowe uwarunkowania

P7S_WG

P7S_WG
P7S_WK

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 PRK – załącznik do rozporządzenia

MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218
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Umiejętności: absolwent potrafi

K2_U01

biegle posługiwać się zaawansowanymi narzędziami ilościowymi i
informatycznymi do opisu i analizy zjawisk społecznogospodarczych oraz interpretować uzyskane wyniki

P7S_UW

K2_U02

biegle posługiwać się zaawansowanymi narzędziami
ilościowymi i informatycznymi do prognozowania i
symulowania zjawisk społeczno-gospodarczych

P7S_UW

K2_U03

biegle posługiwać się zasadami oceny jakości tworzonych narzędzi
ilościowych i informatycznych wykorzystywanych w analizach
społeczno-gospodarczych

P7S_UW

K2_U04

w zaawansowanym stopniu wykorzystywać i projektować bazy
danych na potrzeby badań zjawisk społeczno-gospodarczych

P7S_UW

K2_U05

odnosić się do obowiązujących norm prawnych i zasad ochrony
wartości intelektualnej

P7S_UW

K2_U06

oceniać przydatność zaawansowanych metod, procedur i
dobrych praktyk w działalności społeczno-gospodarczej

P7S_UW

K2_U07

w sposób wysoce precyzyjny i spójny wyrażać myśli i poglądy w
mowie i na piśmie w języku polskim i obcym

P7S_UK

K2_U08

biegle wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne do
tworzenia prezentacji wyników analiz społeczno-gospodarczych
w języku polskim i obcym

P7S_UK

K2_U09

posługiwać się językami obcymi w zakresie nauk społecznogospodarczych zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2+
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P7S_UK

K2_U10

w efektywny sposób uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności

P7S_UU
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K2_K01

obiektywnej oceny swojej wiedzy i umiejętności oraz
systematycznego podnoszenia swoich kompetencji poprzez ciągłe
samokształcenie w oparciu o zaawansowaną literaturę
specjalistyczną jak również poprzez odpowiedni wybór kursów i
szkoleń

P7S_KK
P7S_KR

K2_K02

koordynowania zespołowej realizacji projektów ze świadomością
etycznego wymiaru pracy zawodowej i odpowiedzialności za
wspólnie realizowane zadania

P7S_UO
P7S_KR
P7S_KO

K2_K03

kierowania się uczciwością intelektualną w działaniach własnych
i innych osób, z wyczuleniem na kwestie plagiatu czy autoplagiatu

P7S_UO
P7S_KR

K2_K04

profesjonalnego podchodzenia do rozwiązywania problemów
oraz podejmowania odpowiedzialności za proponowane przez
siebie rozwiązania

P7S_KO

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl

9

Skład zespołu przygotowującego raport samooceny

Imię i nazwisko

Tytuł lub stopień naukowy
/stanowisko /funkcja pełniona w uczelni

Elżbieta Rychłowska-Musiał

dr hab., prof. UEP / Dyrektor ds. studiów w zakresie
informatyki i analiz ekonomicznych

Roman Kiedrowski

dr hab. / Przewodniczący Komisji ds. studiów w zakresie
informatyki i analiz ekonomicznych

Marcin Bartkowiak

dr / członek Komisji ds. Studiów w zakresie informatyki i analiz
ekonomicznych

Piotr Kałużny

mgr / członek Komisji ds. studiów w zakresie informatyki i analiz
ekonomicznych

Paweł Kliber

dr hab., prof. UEP / członek Komisji ds. studiów w zakresie
informatyki i analiz ekonomicznych

Jarogniew Rykowski

dr hab. inż. / członek Komisji ds. Studiów w zakresie
informatyki i analiz ekonomicznych

Milena Stróżyna

dr / członek Komisji ds. studiów w zakresie informatyki i analiz
ekonomicznych

Tomasz Strózik

dr

Sergiusz Strykowski

dr inż./ członek Komisji ds. Studiów w zakresie informatyki i
analiz ekonomicznych

Hanna Wdowicka

dr / członek Komisji ds. studiów w zakresie informatyki i analiz
ekonomicznych

Aleksandra Wójcicka-Wójtowicz

dr / członek Komisji ds. studiów w zakresie informatyki i analiz
ekonomicznych

Natalia Lewandowska

mgr Koordynator Sekretariatu Instytutu Informatyki i Ekonomii
Ilościowej

Ewelina Dukała

mgr / Pracownik Biura Obsługi Studenta
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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 Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) funkcjonuje jako uczelnia publiczna zgodnie z ustawą
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 478 z późn. zm.).
Działalność Uczelni reguluje Statut UEP przyjęty uchwałą nr 80 (2018/2019) Senatu UEP z 26 kwietnia
2019 roku (z późn. zm.) (Zał. Statut_UEP)
Uczelnia istnieje od 1926 r. Formalny status uniwersytetu i obecną nazwę Uczelnia otrzymała
27 grudnia 2008 r. Od 1 października 2019 r. w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu jest
9 Instytutów: Ekonomii, Ekonomiczno-Społeczny, Finansów, Gospodarki Międzynarodowej,
Informatyki i Ekonomii Ilościowej, Marketingu, Nauk o Jakości, Rachunkowości i Zarządzania Finansami
oraz Zarządzania, a także wspólne jednostki organizacyjne: Studium Praktycznej Nauki Języków
Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Biblioteka Główna oraz Centrum Edukacji
Menedżerskiej. W skład Instytutu Ekonomiczno-Społecznego wchodzi Studium Prawa.
Uczelnia zatrudnia 868 pracowników, w tym 474 nauczycieli akademickich (stan na 31.10.2021 r.). UEP
posiada uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia, nadawania stopnia
naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinach:
ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Studia są realizowane na 15 kierunkach studiów
pierwszego stopnia i 15 kierunkach studiów drugiego stopnia (w tym jednym we współpracy
z międzynarodowym konsorcjum) oraz w ramach studiów doktoranckich i Szkoły Doktorskiej. Kierunki
studiów zostały pogrupowane w 7 zakresów, a nadzór nad ich realizacją sprawuje 7 dyrektorów
studiów. Kierunek informatyka i ekonometria jest jednym z kierunków z zakresu informatyki i analiz
ekonomicznych i jest realizowany na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w formie stacjonarnej
oraz niestacjonarnej.
W roku akademickim 2021/2022 w UEP studiuje 7433 studentów, w tym 682 osoby na kierunku
informatyka i ekonometria (oba stopnie i obie formy) (stan na 31.10.2021r.).
Uczelnia posiada akredytację CEEMAN IQA. Aktualnie na Uczelni trwa proces wdrażania standardów
kształcenia EQUIS i AACSB. Od lat Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu utrzymuje wysoką pozycję
w rankingach międzynarodowych i krajowych: Eduniversal w kategorii „Top Business School with
significant international influence” (4 palmy; tytuł „Top Business School” przyznawany jest 200
najlepszym uczelniom na świecie), Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” (ścisła czołówka). W latach
2014-2020 Uczelnia zanotowała drugie miejsce w zakresie efektywności publikowania (liczba
publikacji/osobę) (dane z baz Scopus/WoS, maj 2020). Uczelnia konsekwentnie realizuje cele PRME
(Principles for Responsible Management Education), co dokumentuje corocznymi raportami.
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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
Zgodnie ze Strategią Uczelni przyjętą przez Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na lata
2021-24 (Zał. Strategia_UEP) strategicznym celem Uczelni jest powiązanie wysokiego poziomu badań
naukowych z kształceniem liderów i
liderek biznesu poprzez kształtowanie umiejętności
przywódczych, kreatywnego i krytycznego myślenia oraz postaw odpowiedzialnych społecznie. Celem
kształcenia na UEP jest przygotowanie kadr dla gospodarki o wysokim stopniu profesjonalizmu,
odpowiadającego wymaganiom współczesnego rynku pracy. Absolwenci zachęcani są też do
podejmowania studiów podyplomowych lub doktoranckich. Realizacji strategii Uczelni w obszarze
edukacji służy Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na UEP, opisany szerzej w Kryterium
10 (Zał_10_3 i Zał_10_4).
Kierunek studiów informatyka i ekonometria wpisuje się w strategiczne cele kształcenia na UEP. Jest
to kierunek o profilu ogólnoakademickim. Studia na kierunku są prowadzone na pierwszym i drugim
stopniu studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Do roku akademickiego 2018/19 kierunek informatyka i ekonometria był prowadzony na Wydziale
Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP. W ramach Wydziału funkcjonowało siedem katedr,
w tym dwie informatyczne (Katedra Informatyki Ekonomicznej i Katedra Technologii Informacyjnych)
oraz pięć ilościowych (Katedra Matematyki Stosowanej, Katedra Ekonometrii, Katedra Statystyki,
Katedra Ekonomii Matematycznej i Katedra Badań Operacyjnych). Wydział wielokrotnie otrzymywał
najwyższą kategorię naukową A. Wyróżniał się wysokim udziałem wartości realizowanych
międzynarodowych i krajowych projektów badawczych.
Od roku akademickiego 2019/21 roku, w związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu rozpoczął funkcjonowanie w nowej
strukturze organizacyjnej. Wszystkie katedry wchodzące w skład Wydziału tworzą obecnie Instytut
Informatyki i Ekonomii Ilościowej. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu prowadzą ok. 90% zajęć
dydaktycznych na kierunku informatyka i ekonometria, w pełnej zgodności ze swoimi kompetencjami.
Badania naukowe prowadzone w katedrach tworzących Instytut poza nielicznymi wyjątkami dotyczą
dyscyplin: ekonomia i finanse, informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacja. Dokładna
charakterystyka potencjału naukowego i osiągnięć naukowych kadry Instytutu jest przedstawiona
w Kryterium 4.
Głównym atutem kierunku, decydującym o jego atrakcyjności, jest interdyscyplinarność polegająca na
umiejętnym, zweryfikowanym wieloletnim doświadczeniem, połączeniu w programie studiów treści
kształcenia z dyscypliny wiodącej, jaką jest ekonomia i finanse (57% efektów uczenia się), z treściami
z trzech dyscyplin wspomagających – informatyki (17% efektów uczenia się) oraz informatyki
technicznej i telekomunikacji (także 17% efektów uczenia się) oraz nauk o zarządzaniu i jakości (9%
efektów uczenia się). (Powyższe procentowe udziały dyscyplin naukowych, w których uzyskiwane są
kierunkowe efekty uczenia się wyliczone zostały w możliwie obiektywny sposób według algorytmu
opisanego w załączniku Zał_1_1).
Koncepcja programowa kierunku informatyka i ekonometria zakładająca połączenie ekonomii
i finansów z informatyką i metodami ilościowymi jest niezmienna od wielu lat. Szczegółowy program
studiów oraz treści programowe ulegają natomiast systematycznym modyfikacjom. Potrzeba
modyfikacji, unowocześniania kierunku jest szczególnie oczywista i niezbędna w obszarze informatyki,
w którym postęp dokonuje się w zawrotnym tempie. Wprowadzane modyfikacje uwzględniają wyniki
najnowszych badań i trendów naukowych oraz wnioski wynikających z wielorakich kontaktów kadry
Instytutu z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego – przedsiębiorstw, instytucji
finansowych, jednostek samorządowych, jednostek administracji państwowej, urzędów
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statystycznych (w szczególności Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Poznaniu). Ważne wnioski
płyną także z badania opinii studentów i losów absolwentów kierunku.
Do r.a. 2018/19 nad wszystkimi zmianami w programach studiów i w treściach programowych
pracowała systematycznie Wydziałowa Komisja Programowa, która wyniki swoich prac przedkładała
do zatwierdzenia w formie uchwał Radzie Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej.
Od r.a. 2019/20 zadania Wydziałowej Komisji Programowej pełni Komisja ds. studiów w zakresie
informatyki i analiz ekonomicznych, skupiająca przedstawicieli wszystkich katedr Instytutu Informatyki
i Ekonomii Ilościowej. Komisja ściśle współpracuje z Dyrektor studiów w zakresie informatyki i analiz
ekonomicznych, sprawującą pieczę m.in nad kierunkiem Informatyka i ekonometria. Dyrektor studiów
wraz z Komisją kieruje wnioski o modyfikacje kierunku do Rady Programowej UEP. Prace Wydziałowej
Komisji Programowej dokumentują protokoły z zebrań Komisji (przykładowo z ostatniego roku
funkcjonowania, 2018/19), zawarte w załączniku Zał_1_2.
Stwierdzenie, że dyscypliną wiodącą dla kierunku informatyka i ekonometria jest dyscyplina ekonomia
i finanse nie oddaje w pełni jego specyfiki i nie wyjaśnia jego nazwy. Wnikając nieco głębiej, należy
podkreślić, że w ramach przedmiotów związanych z dyscyplinami ekonomia i finanse oraz nauki
o zarządzaniu, oprócz przedmiotów pojawiających się na wszystkich kierunkach studiów
ekonomicznych (jak mikroekonomia, makroekonomia, finanse, rachunkowość, zarządzanie,
marketing), wszyscy studenci kierunku, niezależnie od specjalności, otrzymują gruntowne
wykształcenie w zakresie szeroko rozumianej ekonometrii, czy też innych zastosowań matematyki w
ekonomii. Do przedmiotów kierunkowych z tego zakresu, obowiązkowych na pierwszym stopniu
studiów, należą: matematyka I, matematyka II, rachunek prawdopodobieństwa, matematyka
finansowa i ubezpieczeniowa, badania operacyjne, statystyka matematyczna, ekonometria, podstawy
ekonomii matematycznej. Na drugim stopniu studiów są to: prognozowanie i symulacje, analiza
wielowymiarowa, metoda reprezentacyjna optymalizacja dyskretna, ekonomia matematyczna,
metody aktuarialne. W rezultacie studenci kierunku otrzymują interdyscyplinarne wykształcenie
obejmujące:




bazowe wykształcenie ekonomiczne w zakresie ekonomii i finansów oraz zarządzania,
kierunkowe wykształcenie w zakresie technologii informacyjnych i zastosowań
informatyki w ekonomii, finansach, administracji i biznesie (informatyka)
kierunkowe wykształcenie w zakresie zastosowań metod ilościowych (ekonometria)

Powyższe trzy nurty kształcenia wzajemnie się uzupełniają i przenikają. Sprawia to, że absolwenci
kierunku dysponują wyjątkowo szerokim zestawem wiedzy i praktycznych umiejętności,
poszukiwanych i cenionych przez pracodawców.
Dla kierunków na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu ustalone są cele kształcenia i efekty
uczenia się. Cele kształcenia zostały przyjęte Zarządzeniem nr 94/2021 Rektora UEP (Zał_1_4) i są
sformułowane oddzielnie dla każdego stopnia kształcenia. Dla studiów pierwszego stopnia cele są
sformułowane w trzech grupach: CG1_1: Umiejętność analitycznego myślenia, CG1_2: Komunikacja
i praca zespołowa oraz CG1_3: Etyka i społeczna odpowiedzialność. Na studiach drugiego stopnia są to
grupy: CG2_1: Umiejętność kreatywnego i krytycznego myślenia, CG2_2: Przywództwo i komunikacja
oraz CG2_3: Etyka i społeczna odpowiedzialność. Dla tych celów głównych zostały sformułowane cele
szczegółowe. Ocena stopnia osiągnięcia celów kształcenia będzie dokonywana po raz pierwszy w roku
akademickim 2021/22.
Efekty uczenia się dla kierunku informatyka i ekonometria (identyczne dla studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych) zatwierdzone zostały Uchwałą 11/2019 Senatu UEP (Zał_1_3). W przypadku
efektów dotyczących wiedzy, kluczowymi efektami są znajomość i zrozumienie metod i narzędzi
informatycznych i ilościowych niezbędnych do modelowania, analizy i prognozowania zjawisk
społeczno – gospodarczych oraz badań w obszarach ekonomii, finansów i zarządzania. Różnica w tym
zakresie między pierwszym a drugim stopniem studiów jest taka, że zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji
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szóstego i siódmego stopnia, od absolwentów studiów pierwszego stopnia oczekuje się znajomości
i zrozumieniem zagadnień będących przedmiotem studiów w stopniu zaawansowanym, a od
absolwentów studiów drugiego stopnia – w stopniu pogłębionym.
W odniesieniu do efektów uczenia się dotyczących umiejętności, w przypadku studiów pierwszego
stopnia podkreśla się m.in., że absolwent posiada umiejętności pozwalające na sprawne i efektywne
posługiwanie się narzędziami ilościowymi i informatycznymi. W przypadku absolwentów studiów
drugiego stopnia oczekiwane jest m.in biegłe posługiwanie się zaawansowanymi narzędziami
ilościowymi i informatycznymi.
Realizacja efektów uczenia się dla każdego ze stopni studiów wyposaża absolwenta w kwalifikacje
przydatne na rynku pracy. Ponieważ każdy student realizuje program studiów w ramach swojej
indywidualnej ścieżki studiów, z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań, ostateczne
kompetencje absolwentów zależą od wyboru tej indywidualnej ścieżki.
Absolwent kierunku może być:
 analitykiem procesów gospodarczych znajdującym zatrudnienie wszędzie tam, gdzie
podejmowanie decyzji ekonomicznych trzeba poprzedzić wnikliwymi analizami ilościowymi
z wykorzystaniem technologii informatycznych. Może pracować jako analityk
w przedsiębiorstwach krajowych i korporacjach międzynarodowych o dowolnym profilu
działalności, firmach konsultingowych, agencjach badań rynku, instytucjach administracji
państwowej i samorządowej, czy organach Unii Europejskiej;
 menedżerem–informatykiem, który będzie zdolny do twórczego i efektywnego
funkcjonowania w gospodarce 4.0 na skalę międzynarodową. W tej roli znajdzie zatrudnienie
w firmach informatycznych, międzynarodowych korporacjach, ale też małych i średnich
przedsiębiorstwach;
 specjalistą z zakresu rozwiązań informatycznych, odnajdującym się jako lider zespołów
projektowych, broker informacyjny, projektant rozwiązań informatycznych dla biznesu,
projektant serwisów internetowych i usług sieciowych, specjalista ds. audytu
informatycznego;
 specjalistą analitykiem wykorzystującym w pracy wiedzę i umiejętności związane
z modelowaniem i prognozowaniem wielkości ekonomicznych i finansowych oraz wyceną
instrumentów finansowych (quantem). Znajdzie on zatrudnienie w instytucjach finansowych i
ubezpieczeniowych, działach finansowych, organach KNF.
O zgodności studiów na kierunku informatyka i ekonometria z potrzebami praktyki najlepiej świadczy
fakt, że na drugim stopniu studiów większość studentów stacjonarnych i prawie wszyscy
niestacjonarni, wykorzystując swoje kompetencje związane z profilem studiów, pracują już
w charakterze różnego rodzaju analityków. Według danych zebranych przez OPIPIB (Ekonomiczne Losy
Absolwentów - http://ela.nauka.gov.pl/ w 2019 roku dla absolwentów obu trybów studiów wskaźnik
bezrobocia (procent czasu, w którym przeciętny absolwent był bezrobotny) wynosił 0%, czas
poszukiwania pracy etatowej 1,1 mies. (studia stacjonarne), 0,8 mies. (studia niestacjonarne),
a mediana zarobków w pierwszym roku po dyplomie: 5221,1 zł (studia stacjonarne), 6915,6 zł (studia
niestacjonarne). Pełne statystyki w Zał_1_5.
Przedstawione statystyki plasują kierunek informatyka i ekonometria na wysokiej pozycji wśród innych
kierunków w Polsce, jeśli chodzi skuteczność podejmowania pracy po studiach oraz wskazują na bardzo
dobrą wysokość wynagrodzenia uzyskiwanego w pracy podjętej zaraz po zakończeniu studiów.
Spis załączników do kryterium 1:
Zał_1_1 Algorytm podziału punktów ECTS między dyscypliny naukowe na kierunku Informatyka i ekonometria
Zał_1_2 Protokoły Komisji Programowej Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej z r.a. 2018/19
Zał_1_3 Uchwała nr 11 (2019/2020) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2019
roku w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się określonych w programach studiów pierwszego i drugiego
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stopnia oraz przypisania kierunków studiów prowadzonych od roku akademickiego 2019/2020 do dyscyplin
naukowych
Zał_1_4 Zarządzenie nr 94/2021 Rektora UEP z dn. 9 listopada 2021 roku w sprawie oceny stopnia osiągnięcia
celów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz w Szkole Doktorskiej
Zał_1_5 Czas poszukiwania pracy etatowej, wynagrodzenia i bezrobocie dla absolwentów kierunku informatyka
i ekonometria oraz kierunków w dziedzinie nauk społecznych w latach 2017-2019

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
Program studiów na kierunku informatyka i ekonometria dla pierwszego i drugiego stopnia studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych przedstawiony jest w Części III (Wykaz materiałów uzupełniających).
Program jest zgodny z Uchwałą nr 42 (2018/2019) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie programów studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia
oraz sposobu ich przygotowania (załącznik Zał_2_1).
Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i obejmują 1800 godzin. W każdym
semestrze studenci uzyskują 30 punktów ECTS, co łącznie daje 180 punktów ECTS. Studia stacjonarne
drugiego stopnia trwają 4 semestry i obejmują łącznie 1200 godzin. W każdym semestrze studenci
uzyskują 30 punktów ECTS, co łącznie daje 120 punktów ECTS.
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i obejmują 1080 godzin (60% wymiaru
studiów stacjonarnych). W każdym semestrze studenci uzyskują 30 punktów ECTS, co łącznie daje 180
punktów ECTS. Studia niestacjonarne drugiego stopnia trwają 4 semestry i obejmują 720 godzin (60%
wymiaru studiów stacjonarnych). W każdym semestrze studenci uzyskują 30 punktów ECTS, co łącznie
daje 120 punktów ECTS.
Dla każdego rodzaju studiów w programie studiów wyróżnia się trzy grupy przedmiotów:




Grupa A - przedmioty umożliwiające nabycie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji
Grupa B – przedmioty służące nabyciu wiedzy, umiejętności i innych kompetencji związanych
z kierunkiem studiów
Grupa C – umożliwiające nabycie specjalistycznej wiedzy, umiejętności i innych kompetencji.

Seminaria dyplomowe na studiach I i II stopnia ustalone są następująco:





na studiach stacjonarnych I stopnia seminarium dyplomowe trwa łącznie
i prowadzone jest w semestrze piątym i szóstym,
na studiach niestacjonarnych I stopnia seminarium dyplomowe trwa łącznie
i prowadzone jest w semestrze piątym i szóstym,
na studiach stacjonarnych II stopnia seminarium dyplomowe trwa łącznie
i prowadzone jest w semestrach drugim, trzecim i czwartym,
na studiach niestacjonarnych II stopnia seminarium dyplomowe trwa łącznie
i prowadzone jest w semestrach drugim, trzecim i czwartym.

60 godzin
36 godzin
60 godzin
36 godzin

Wymiar zajęć z języków obcych na studiach I i II stopnia kształtuje się następująco:


na studiach stacjonarnych I stopnia jest po 120 godzin lektoratów z dwóch języków obcych
plus 30 godzin wykładu do wyboru w języku obcym, związanego z kierunkiem studiów. Łącznie
na zajęcia w języku obcym przeznacza się 270 godzin,
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na studiach niestacjonarnych I stopnia jest 120 godzin lektoratu z jednego języka obcego plus
30 godzin wykładu do wyboru w języku obcym, związanego z kierunkiem studiów. Łącznie
na zajęcia w języku obcym przeznacza się 150 godzin,
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia studenci wybierają jeden wykład
kierunkowy w języku obcym w wymiarze 30 godzin.

Łącznie, studenci każdego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mają możliwość wyboru
przedmiotów w wymiarze przekraczającym 30% punktów ECTS. Wybory przedmiotów odbywają się
zdalnie za pośrednictwem systemu USOSweb.
Programy studiów udostępniane są studentom na stronie internetowej Uczelni w systemie e-sylabus
https://esylabus.ue.poznan.pl/pl/9/1/1/105. W systemie tym przy każdym przedmiocie podczepiony
jest jego sylabus zawierający szczegółowe informacje o przedmiocie, takie jak: cele kształcenia dla
przedmiotu, efekty uczenia się dla przedmiotu, treści programowe, literatura, rozliczenie punktów
ECTS, opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się. Co roku, przed rozpoczęciem
nowego cyklu kształcenia sylabusy przedmiotów mogą być (i często są) modyfikowane. Procedurę
modyfikacji kierunków i specjalności reguluje Zarządzenie nr 98/2021 Rektora UEP (Zał_2_2).
Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od semestru trzeciego, a na studiach drugiego stopnia
od semestru drugiego, student może realizować indywidualną ścieżkę studiów wybierając jedną
z czterech specjalności:
 analityka gospodarcza,
 elektroniczny biznes,
 informatyka w gospodarce i administracji
 inżynieria finansowa.
Na studiach niestacjonarnych nie ma podziału na specjalności. Studenci realizują indywidualną ścieżkę
studiów korzystając z bogatej oferty przedmiotów do wyboru.
Chociaż wszyscy studenci kierunku realizują te same efekty uczenia się, to na studiach stacjonarnych,
w zależności od specjalności, w różnym stopniu rozłożony jest nacisk pomiędzy metody ilościowe
i narzędzia informatyczne. Znajduje to odzwierciedlenie w stopniu (intensywności) pokrycia
poszczególnych efektów kierunkowych przez przedmioty realizowane na każdej ze specjalności. Na
dwóch specjalnościach informatycznych – Elektroniczny biznes oraz Informatyka w gospodarce
i administracji szczególny nacisk jest położony na technologie informacyjne i narzędzia informatyczne
stosowane w biznesie i administracji. Z kolei na specjalnościach o nachyleniu ilościowo-analitycznym,
jak Analityka gospodarcza oraz Inżynieria finansowa dominują przedmioty specjalnościowe związane
z metodami i narzędziami ilościowymi niezbędnymi do przetwarzania dużych zbiorów danych (Big
Data), modelowania, analizy i prognozowania procesów społeczno-gospodarczych i finansowych.
Studenci specjalności Analityka gospodarcza uzyskują specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie
przetwarzania informacji oraz prognozowania, modelowania i analizy złożonych procesów
gospodarczych. W szczególności:
- poznają profesjonalne programy komputerowe służące do zarządzania informacją w dużych
korporacjach, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych i urzędach statystycznych (SAS – Statistical
Advanced System, Statistica, SPSS, R) oraz do przestrzennej analizy rynku, badań marketingowych
i statystyki regionalnej (GIS- Geografical Information System),
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- zdobywają umiejętności w zakresie optymalizacji decyzji zarządczych i inwestycyjnych
w przedsiębiorstwach (m.in. z wykorzystaniem metod analizy decyzyjnej i inteligencji biznesowej),
- zdobywają pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie badania współzależności zjawisk
gospodarczych oraz prognozowania i symulacji procesów gospodarczych z wykorzystaniem
profesjonalnych narzędzi informatycznych,
- uzyskują wiedzę z zakresu matematycznego modelowania dynamiki systemów ekonomicznych.
Specjalność Elektroniczny biznes jest tak skonstruowana, aby jej absolwent mając wykształcenie
ekonomiczne, jednocześnie był specjalistą w dziedzinie specyfikowania, projektowania, wdrażania
i stosowania technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach na rynkach międzynarodowych.
Absolwent specjalności, będąc menedżerem–informatykiem, będzie dobrze przygotowany do
współpracy z inżynierami informatykami. Ze względu na swoją zaawansowaną wiedzę na styku
informatyki i ekonomii, będzie mógł w naturalny sposób pełnić rolę lidera w interdyscyplinarnych
zespołach odpowiedzialnych za rozwój elektronicznego biznesu w przedsiębiorstwach.
Cechą wyróżniającą specjalność Elektroniczny biznes jest ponadto to, że wszystkie przedmioty
specjalnościowe na obu stopniach studiów prowadzone są w języku angielskim, co zapewnia biegłe,
praktyczne posługiwanie się językiem angielskim.
Celem studiów na specjalności Informatyka w gospodarce i administracji jest przygotowanie
absolwentów pod względem teoretycznym, jak i praktycznym do tworzenia, a także stosowania
rozwiązań IT w biznesie oraz administracji rządowej i samorządowej, w tym w najbardziej
perspektywicznych obszarach informatyki, wiążących się także z wykorzystaniem technologii Internetu
semantycznego do zarządzania zasobami informacyjnymi i procesami biznesowymi. Studia
na specjalności są ścisłe związane z praktyką gospodarczą (część przedmiotów realizowanych jest
w porozumieniu z przedsiębiorstwami).
Studenci specjalności poznają narzędzia i technologie dostarczane przez światowych liderów branży
informatycznej, takich jak SAP, SAS czy Microsoft. Mają także szanse na uzyskanie odpowiednich
certyfikatów. Studenci specjalności pozyskują szeroką wiedzę w zakresie:
- wdrażania systemów informatycznych,
- Big data, systemów analitycznych i wizualizacji danych ,
- zarządzania infrastrukturą informatyczną,
- inżynierii wiedzy,
- zarządzania procesami biznesowymi,
- Internetu semantycznego i usług sieciowych,
- systemów wyszukiwawczych (w tym także wyszukiwarek internetowych).
Specjalność Inżynieria finansowa cechuje się unikalnym połączeniem wiedzy z zakresu finansów
i metod ilościowych stosowanych w praktyce inwestowania na rynkach finansowych. Pozwala na
poznanie zaawansowanych technik modelowania procesów ekonomicznych i finansowych,
a w szczególności metod ilościowego zarządzania ryzykiem oraz nabycie umiejętności poprawnego ich
stosowania w praktyce. Student specjalności inżynieria finansowa wyróżnia się:
- znajomością mechanizmów występujących na rynkach finansowych,
- umiejętnością prognozowania za pomocą zawansowanych metod ekonometrii finansowej dynamiki
notowań na rynkach finansowych oraz szacowania wartości zagrożonej portfela inwestycji,
- znajomością praktycznych aspektów ilościowego zarządzania ryzykiem,
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- wiedzą i praktycznymi umiejętnościami w zakresie wyceny instrumentów pochodnych (kontraktów
terminowych, opcji),
- umiejętnością budowania strategii inwestycyjnych i strategii zarządzania ryzykiem.
Niezależnie od specjalności, efektywna realizacja kluczowych, kierunkowych efektów uczenia się
dotyczących umiejętności sprawnego (I stopień) oraz biegłego (II stopień) posługiwania się narzędziami
ilościowymi i informatycznymi następuje w wyniku bardzo licznych i lubianych przez studentów zajęć
w nowoczesnych laboratoriach komputerowych mieszczących się w oddanym do użytku kilka lat temu
nowym budynku UEP, pod nazwą Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych, sfinansowanemu
w dużej mierze ze środków Unii Europejskiej (zob. Kryterium 5, dotyczące infrastruktury).
Dopełnieniem wyboru specjalności jest bogata oferta przedmiotów do wyboru. Przedmioty do wyboru
są wspólne dla całego kierunku studiów. Wśród bloków przedmiotów do wyboru na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych na pierwszym oraz drugim stopniu studiów znajduje się blok
wykładów do wyboru w języku obcym, umożliwiającym podniesienie kompetencji językowych
studentów. Na uwagę zasługują także bloki wykładów ogólnych do wyboru na obu stopniach studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych.
Studenci kierunku mają również możliwość rozwijania swoich zainteresowań w pięciu studenckich
kołach naukowych: SKN Aplikacji Internetowych, SKN Pracownia Systemów IT, SKN Inżynierii
Finansowej, SKN Portfolio, SKN Data Science. Praca w wymienionych kołach naukowych sprzyja
rozwojowi kompetencji studentów do uczestnictwa w badaniach naukowych w dyscyplinach, w
których realizowane są kierunkowe efekty uczenia się. Szczegółowe informacje o studenckich kołach
naukowych zawiera załącznik Zał_8_10.
Spis załączników do kryterium 2:
Zał_2_1 Uchwała nr 42 (2018/2019) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 lutego 2019
roku w sprawie programów studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich przygotowania
Zał_2_2 Zarządzenie nr 98/2021 w sprawie procedury tworzenia i zmiany programów studiów oraz korzystania z
systemu e-sylabus w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się,
zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie
Zasady rekrutacji na rok akademicki 2022/2023, na kierunek informatyka i ekonometria zawarte są
w uchwałach Senatu (I stopnień: Uchwała nr 98 (2020/2021) Senatu UEP (Zał_3_1), II stopnień:
Uchwała nr 99 (2020/2021) Senatu UEP (Zał_3_2), opublikowanych na stronie Internetowej Uczelni
oraz BIP. Proces rekrutacyjny przeprowadzany jest przez kierunkową komisję rekrutacyjną,
powoływaną zarządzeniem Rektora (Zał_3_3 - Zarządzenie nr 101/2021 Rektora UEP). Nadzór na tym
procesem wykonuje Prorektor ds. Edukacji i Studentów będący pełnomocnikiem Rektora ds. Rekrutacji
na Studia (Zał_3_4 - Zarządzenie nr 99/2020 Rektora UEP). Do zadań pełnomocnika należy m.in.
zatwierdzanie, na wniosek właściwej kierunkowej komisji rekrutacyjnej, limitów punktów
rankingowych lub średnich ocen uprawniających do przyjęcia na dany poziom i formę studiów.
Harmonogram rekrutacji na studia regulowany jest uchwałą Senatu (Zał_3_5 - Uchwała
nr 67 (2020/2021)). Postępowanie rekrutacyjne przebiega dwuetapowo: (1) złożenie zgłoszenia drogą
elektroniczną
w
systemie
Internetowej
Rekrutacji
Kandydatów
(https://erekrutacja.ue.poznan.pl/pl/offer/OE_UEP/field/IiE/) oraz (2) złożenie przez kandydatów dokumentów
(dla osób, które uzyskały co najmniej wyznaczony limit punktów) i warunkowane jest wniesieniem
opłaty rekrutacyjnej.
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Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia następuje w drodze postępowania
rekrutacyjnego poprzez utworzenie listy rankingowej sporządzanej na podstawie wyników z trzech
przedmiotów kwalifikacyjnych. Są to: 1) fizyka albo geografia, albo historia, albo informatyka,
2) matematyka, 3) język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski). Warto
podkreślić, że fizyka została dołączona do przedmiotów kwalifikacyjnych od roku akademickiego
2018/19 jako odpowiedź na sugestie zgłaszane przez studentów. Zasady obliczania punktów
rankingowych kandydatów regulowane są w załączniku do uchwały Senatu (Zał_3_1 - Uchwała nr 98
(2020/2021) Senatu UEP wraz z załącznikiem). Laureaci i finaliści olimpiad przyjmowani są na I rok
studiów stacjonarnych pierwszego stopnia z uwzględnieniem zasad określonych w uchwale Senatu
(Zał_3_6 - Uchwały nr 100 i 101 (2020/2021) Senatu UEP). Na podstawie odrębnych regulacji możliwe
jest także przyjęcie studentów w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych w procesie
uczenia się poza systemem studiów pod warunkiem uzyskania co najmniej 15 punktów ECTS (Zał_3_7
- Uchwała nr 119 (2018/2019) Senatu UEP).
Informacje na temat statystyk przyjęć na studia obu stopni i form znajdują się w zał_3_15.
Na pierwszym stopniu studiów zwraca uwagę rosnąca liczba punktów rankingowych kwalifikująca do
przyjęcia na studia. Jest to związane ze wzrostem zainteresowania kandydatów studiami dającymi
kompetencje z obszaru ogólnie związanego z technologiami w gospodarce i analizą danych. Na drugim
stopniu zauważalne jest przesunięcie zainteresowania ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne.
Jest to związane z faktem, że wielu absolwentów studiów pierwszego stopnia podejmuje pracę jeszcze
w trakcie studiów lub tuż po uzyskaniu dyplomu i są zainteresowani łączeniem studiów z pracą. Wyniki
rekrutacji są dyskutowane w ramach komisji ds. studiów, stanowią ważny argument w dyskusjach
o rozwoju i przyszłości kierunku.
Wyniki rekrutacji są prezentowane na posiedzeniach Senatu i Rady Uczelni.
Organizację studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa Regulamin studiów
w UEP (Zał. Regulamin_stud - Załącznik do Uchwały nr 88 (2020/2021) Senatu UEP).
Ocena uzyskanych przez studenta efektów uczenia się odbywa się na dwóch poziomach: każdego
przedmiotu oraz całego programu studiów. W trakcie procesu kształcenia ocena efektów uczenia się
przebiega zgodnie z zasadami zapisanymi w sylabusach przedmiotów. Warunki i formę zaliczenia zajęć
określa prowadzący zajęcia i podaje do wiadomości studentom na pierwszych zajęciach. Na wniosek
studenta z niepełnosprawnością warunki i forma zaliczenia mogą być zmodyfikowane, aby zredukować
ewentualne bariery (§ 18 Regulaminu studiów).
Elastyczność w zaliczaniu przedmiotów i kształceniu Uczelnia zapewnia również studentom w trudnej
sytuacji rodzinnej, będącym rodzicami, studentkom w ciąży oraz studentom wybitnie uzdolnionym
(§ 9 i 11 Regulaminu studiów).
W przypadku oceny niedostatecznej studentowi przysługują dwa zaliczenia/egzaminy poprawkowe.
Student ma także prawo wystąpić o zaliczenie/egzamin komisyjny, jednak tylko w przypadku wskazania
nieprawidłowości w przebiegu zaliczenia/egzaminu.
Studenci mają zapewniony dostęp zarówno do uzyskanych wyników, jak i do prac zaliczeniowych
i egzaminacyjnych, aby mogli uczyć się na własnych błędach (§ 27 Regulaminu studiów). To dobra
praktyka utrzymywana od lat, doceniana przez studentów.
Studenci korzystają także z indywidualnych konsultacji z osobami prowadzącymi zajęcia. Każdy
nauczyciel akademicki ma obowiązek ustalenia dwóch godzin konsultacji w tygodniu.
Ze względu na sytuację epidemiczną na świecie i w Polsce zajęcia na Uczelni w okresie od 11 marca
2020 do 30 września 2021 odbywały się w trybie zdalnym (Zał_3_8 - Zarządzenie nr 65/2020 Rektora
UEP z późniejszymi zmianami oraz Zał_3_9 - Zarządzenie nr 119/2020 Rektora UEP). Stosowane
narzędzia informatyczne (platforma Moodle, MS Teams) pozwalają na wykorzystanie większości
dotychczasowych metod weryfikacji efektów uczenia. Prowadzący, zgodnie z dotychczasową praktyką,
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przechowują dokumentację dotyczącą ocen prowadzonych przez nich przedmiotów z co najmniej
ostatnich (pełnych) dwóch lat akademickich w stosunku do bieżącego roku akademickiego.
Warto podkreślić, że nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku informatyka
i ekonometria w obliczu konieczności podjęcia nowego wyzwania w postaci nauczania zdalnego
aktywnie dzielili się doświadczeniami i dobrymi praktykami podczas spotkań katedr i Instytutu
Informatyki i Ekonomii Ilościowej. Uwagi te zostały zebrane w Zestaw dobrych praktyk stosowanych
na kierunkach studiów w zakresie informatyki i analiz ekonomicznych w roku akademickim 2020/21
(Zał_3_16).
Zwykle największy wskaźnik zmniejszenia liczby studentów obserwowany jest na pierwszym roku
studiów pierwszego stopnia. Analiza sesji jest przedstawiana na Radzie Programowej, która może na
tej podstawie formułować rekomendacje dla kierunków.
Zgodnie z Regulaminem studiów (rozdział III) student może realizować część programu studiów w innej
uczelni krajowej lub zagranicznej. Porozumienie o programie zajęć (learning agreement) jest
opracowane w uzgodnieniu z właściwym koordynatorem ECTS, zatwierdzone przez właściwego
dyrektora studiów i przez uczelnię przyjmującą.
Ogólne zasady dyplomowania tj. tryb ukończenia każdego poziomu studiów, określa rozdział
VII Regulaminu studiów w UEP. Ukończenie studiów obu stopni wymaga przygotowania pracy
dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej). Seminaria licencjackie są prowadzone przez nauczycieli
akademickich ze stopniem co najmniej doktora, a magisterskie przez nauczycieli ze stopniem doktora
habilitowanego. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się prowadzenie seminariów magisterskich
przez pracowników z tytułem doktora pod warunkiem uzyskania zgody Rady Programowej UEP.
Na kierunku informatyka i ekonometria są to rzadkie przypadki najczęściej inicjowane przez studentów,
którzy pod opieką wybranego doktora prowadzą badania naukowe i przygotowują publikacje
(osiągnięcia studentów są szerzej opisane w Kryterium 8). Listę seminariów zatwierdza właściwy
dyrektor studiów (Zał_3_10 - Uchwała nr 2 (2019/2020) Rady Programowej w UEP).
Regulamin studiów dopuszcza przygotowanie pracy dyplomowej we współautorstwie i takie prace
również powstają na kierunku. Rozważane jest wprowadzenie na Uczelni możliwości przygotowania
pracy dyplomowej w formie artykułu naukowego, aby zachęcać studentów nie tylko do prowadzenia
badań, ale też szerszego publikowania ich wyników.
Wytyczne merytoryczne i redakcyjne dla prac dyplomowych określa Zarządzenie nr 92/2021 Rektora
UEP z dnia 28 października 2021 roku (Zał_3_11). W 2019 roku został przygotowany szablon LaTeXu
(https://www.overleaf.com/latex/templates?q=uep) dla prac dyplomowych pisanych w Overleafie
i studenci kierunku informatyka i ekonometria chętnie z niego korzystają. Wszystkie informacje
związane z kończeniem studiów, pracą i obroną są publikowane na stronie internetowej Uczelni.
Problematyka poruszana w pracach dyplomowych odnosi się do efektów uczenia się przyjętych na
kierunku. W szczególności prace dotyczą modelowania i prognozowania w gospodarce, w tym na
rynkach finansowych, zastosowania technologii informatycznych w gospodarce. Zwraca uwagę
rosnąca liczba prac, w których studenci wykorzystują nowoczesne narzędzia takie jak uczenie
maszynowe, analiza wydźwięku, rozpoznawanie obrazu.
Studenci mają obowiązek podpisania oświadczenia o samodzielnym pisaniu pracy dyplomowej.
Wszystkie prace są poddawane procedurze antyplagiatowej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym
(www.jsa.opi.org.pl) i na podstawie wygenerowanego raportu promotor podejmuje decyzję
o dopuszczeniu pracy do obrony (Zał_3_12 - Zarządzenie nr 97/2021 Rektora UEP z dnia 19 listopada
2021 roku).
Zgodnie z Regulaminem studiów zakres, tryb i zasady przeprowadzania egzaminu określa właściwy
dyrektor studiów. Na kierunku informatyka i ekonometria przebieg obrony pracy jest następujący:
student prezentuje wyniki swojej pracy, potem następuje dyskusja o pracy inicjowana przez
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recenzenta, następnie student losuje dwa pytania, po jednym z dwóch list wcześniej udostępnionych
na stronie internetowej (Zał_3_13 i Zał_3_14). Listy pytań są przygotowane przez komisję ds. studiów,
ich zakres obejmuje wszystkie kierunkowe efekty uczenia się.
Ostateczny wynik ze studiów ustalany jest na podstawie: średniej arytmetycznej wszystkich ocen
z egzaminów i zaliczeń z uwzględnieniem ocen niedostatecznych, średniej arytmetycznej ocen pracy
dyplomowej wystawionych przez promotora i recenzenta, średniej arytmetycznej ocen uzyskanych
podczas egzaminu dyplomowego.
W planowaniu rozwoju oferty edukacyjnej Uczelni, w tym kierunku informatyka i ekonometria, brana
jest pod uwagę sytuacja na rynku pracy. W szczególności śledzony jest monitoring losów absolwentów
kierunku opracowywany od 2016 roku przez OPIPIB. (Ekonomiczne Losy Absolwentów http://ela.nauka.gov.pl/ (Zestawienia Zał_1_5).

Spis załączników do kryterium 3:
Zał_3_1 Uchwała nr 98 (2020/2021) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2021
roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023
Zał_3_2 Uchwała nr 99 (2020/2021) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia w
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023
Zał_3_3 Zarządzenie nr 101/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 12 stycznia
2021 roku w sprawie powołania Kierunkowych Komisji Rekrutacyjnych zmienionego Zarządzeniem nr 37/2021
Rektora UEP z dnia 30 kwietnia 2021 roku
Zał_3_4 Zarządzenie nr 99/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Pełnomocnika
Rektora ds. rekrutacji na studia
Zał_3_5 Uchwała nr 67 (2020/2021) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
z dnia 26 lutego 2021 roku - Harmonogram rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się
od semestru zimowego w roku akademickim 2021/2022.
Zał_3_6 Uchwała nr 101 (2020/2021) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2021
roku w sprawie zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu laureatów i finalistów
olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w roku
akademickim 2025/2026 oraz Uchwała nr 100 (2020/21)
Zał_3_7 Uchwała nr 119 (2018/2019) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych w procesie
uczenia się poza systemem studiów
Zał_3_8 Załącznik do Zarządzenia nr 104/2020 Rektora UEP z dnia 10 listopada 2020 roku
Zarządzenie nr 65 /2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim
2020/2021
Zał_3_9 Zarządzenie nr 119/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim
2020/2021
Zał_3_10 Programowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu z dnia 11 października 2019 roku
w sprawie określenia zasad wyboru seminariów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia
Zał_3_11 Zarządzenie nr 92/2021Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 28 października 2021
roku w sprawie wymagań i zaleceń merytorycznych oraz redakcyjnych dotyczących przygotowania prac
dyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Załącznik do Zarządzenia nr 97/2021 Rektora UEP
z dnia 19 listopada 2021 roku Wzór formularza recenzji pracy dyplomowej
Zał_3_12 Zarządzenie nr 97/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
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z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie składania i sprawdzania prac dyplomowych w Jednolitym Systemie
Antyplagiatowym (JSA), obiegu i archiwizacji prac w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac
do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD)
Zał_3_13 Pytania na egzamin dyplomowy – licencjacki (dla studentów kończących studia I stopnia na kierunku
Informatyka i ekonometria od roku akademickiego 2020/2021) ogólnoekonomiczne oraz kierunkowe
Zał_3_14 Pytania na egzamin dyplomowy – magisterski (dla studentów kończących studia II stopnia na kierunku
Informatyka i ekonometria od roku akademickiego 2020/2021) z informatyki oraz z metod ilościowych
Zał_3_15 Statystyki przyjęć na kierunek informatyka i ekonometria od roku akademickiego 2016/17 do
2021/2022
Zał_3_16 Dobre praktyki stosowane na kierunkach studiów w zakresie informatyki i analiz ekonomicznych w roku
akademickim 2020/21

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie
oraz rozwój i doskonalenie kadry
Zajęcia na kierunku informatyka i ekonometria w roku akademickim 2021/2022 prowadzone są przez
około 60 nauczycieli akademickich, z których większość jest zatrudnionych w Instytucie Informatyki
i Ekonomii Ilościowej. Pracownicy Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej prowadzą około 90%
wszystkich zajęć na kierunku. W skład kadry wchodzą również pracownicy Instytutów: Finansów,
Zarządzania, Marketingu, Ekonomii, Ekonomiczno-Społecznego, Rachunkowości i Zarządzania
Finansami, a także pracownicy jednostek ogólnouczelnianych.
Dorobek naukowy nauczycieli akademickich z Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej obejmuje
łącznie, w okresie od 2015-2021 (stan na 31.10.2021), ponad 800 pozycji, w tym 435 artykułów
w punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym i krajowym, 24 monografie, 295
rozdziałów w monografiach, 36 redakcji monografii naukowych oraz inne opracowania. Łączna liczba
punktów przyznanych za te osiągnięcia to 18 062 (Zestawienie publikacji Zał_4_3). Wykładowcy
włączają do treści kształcenia najnowsze osiągnięcia naukowe i doświadczenie badawcze, aby studenci
mogli zapoznać się z aktualną wiedzą w danym obszarze.
W latach 2017-2021 pracownicy IIiEI kierowali sześcioma projektami finansowanymi przez NCN i NCBiR
na łączną sumę 5 521 031,00 zł (siódmy w trakcie podpisywania umowy), realizowali projekt
zamawiany przez Europejską Agencję Obrony (finansowany przez Polskie oraz Luksemburskie
Ministerstwa Obrony Narodowej) na sumę 1 123 852,00 zł, trzynaście projektów zamawianych przez
firmy: Amica S.A., Orange Polska, ENEA (Zestawienie projektów Zał_4_4) oraz projekty we współpracy
z innymi instytucjami. W realizację wielu z tych projektów byli zaangażowani studenci kierunku
informatyka i ekonometria (zestawienia zaangażowania studentów w Kryterium 8).
Nauczyciele akademiccy mają doświadczenie międzynarodowe oraz we współpracy z praktyką
gospodarczą, angażują się w działania na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych i kształcenia oraz
popularyzacji nauki:
1. Są członkami (a także przewodniczącymi) komitetów naukowych i redakcyjnych czasopism
międzynarodowych i krajowych oraz krajowych i międzynarodowych konferencji. Działają
w komitetach i komisjach naukowych PAN, PTE, GUS, PTS, NTIE, gremiach międzynarodowych oraz
zespołach eksperckich.
2. Organizują pobyty gości z zagranicy w ramach seminariów naukowych, badań, wykładów oraz
prowadzą wykłady za granicą jako visiting profesor na zaproszenie zagranicznych ośrodków
akademickich (zestawienia w Kryterium 7).
3. Uczestniczą w pracach komisji doktorskich i habilitacyjnych, opracowują recenzje w przewodach
doktorskich, habilitacyjnych, procedurach o tytuł profesora. Przygotowują recenzje wydawnicze
monografii, podręczników, a także recenzje w ramach peer-review czasopism naukowych o zasięgu
światowym, uczestniczą w pracach komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji
naukowych. Aktywnie uczestniczą w konferencjach w kraju i za granicą.
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4. Są laureatami wyróżnień za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.
5. Angażują się również w działania popularyzujące naukę i promujące kierunek, takie jak Festiwal
Nauki i Sztuki, Drzwi Otwarte, Noc Naukowców, Olimpiady przedmiotowe dla uczniów szkół
ponadpodstawowych, Klasy Akademickie i Klasy Patronackie. Są współorganizatorami konkursów
dla studentów.
6. Podejmują działania mające na celu doskonalenie metod nauczania: uczestniczą w szkoleniach,
warsztatach i kursach, konferencjach dydaktycznych (Zał_4_6).
7. Od wielu lat na Uczelni jest obowiązek wspierania dydaktyki przez wykorzystanie platformy Moodle
(Zarządzenie Rektora 41/2012, Zał_4_7). Pracownicy opracowują i zamieszczają na platformie
autorskie materiały do zajęć. Są również autorami monografii dydaktycznych i publikowanych
materiałów dydaktycznych (Zał_4_5).
Tematyka badawcza nauczycieli akademickich uczących na kierunku lokowana jest głównie
w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, informatyka oraz informatyka
techniczna i telekomunikacja. Szczegółowe obszary badawcze to między innymi szeroko rozumiana
analiza danych w skali mikro i makro w różnych agregacjach, w tym Big Data, modelowanie
i prognozowanie na rynkach finansowych, analiza wielowymiarowa, projektowanie narzędzi
badawczych dla statystyki publicznej. Wykorzystywane i projektowane są narzędzia sztucznej
inteligencji (w tym uczenia maszynowego) rozwiązania technologiczne dla Przemysłu 4.0.
Nauczyciele prowadzą zajęcia dydaktyczne powiązane z badaniami naukowymi (wykaz takich zajęć
w Części III, Załącznik 1 Tabela 4). Takie powiązania są również silne na seminariach dyplomowych.
Szczegółowe informacje zawarte są w charakterystykach nauczycieli akademickich (Część III, Załącznik
2, Pkt 4).
Wśród pracowników prowadzących zajęcia na kierunku w bieżącym roku akademickim jest
5 profesorów tytularnych, 20 doktorów habilitowanych, 32 doktorów oraz kilku magistrów. Poza tą
statystyką są nauczyciele akademiccy prowadzący lektoraty i zajęcia z wychowania fizycznego.
Podstawą normatywną zasad polityki kadrowej w UEP są ustawy, Statut UEP oraz Zarządzenie
nr 109/2020 Rektora UEP. Szczegółowe wytyczne do polityki zatrudnienia są zawarte w załącznikach
do tego zarządzenia (zał. 4_1). Zasady określają kryteria i procedury zatrudniania na każdym
stanowisku nauczyciela akademickiego. Za dobór kadry do zajęć dydaktycznych na kierunku
informatyka i ekonometria odpowiada dyrektor ds. studiów w zakresie informatyki i analiz
ekonomicznych, po uwzględnieniu propozycji obsady zajęć ze strony kierowników katedr i dyrektora
instytutu.
Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uczelni podlegają okresowej ocenie, zgodnie z zasadami
określonymi w Ustawie oraz przepisach wewnętrznych Uczelni. Kwestie oceny pracownika
akademickiego w okresie od 1 stycznia 2021 r. reguluje Zarządzenie nr 125/2020 Rektora UEP
(Zał_4_8). Ocena nauczyciela akademickiego jest obecnie dokonywana nie rzadziej niż raz na cztery
lata.
Narzędziami motywującymi kadrę dydaktyczną do podnoszenia kwalifikacji jest system nagród JM
Rektora UEP, ocena okresowa oraz zasady podziału środków na badania w ramach subwencji na naukę,
uzależniające wysokość przyznawanych środków od uzyskiwanych wyników w pracy badawczej. UEP
stwarza dogodne warunki do podnoszenia kompetencji dydaktycznych poprzez różnego rodzaju
projekty i szkolenia. Ponadto, ze względu na konieczność zmiany organizacji zajęć w roku akademickim
2019/2020 i 2020/2021 na tryb zdalny nauczyciele korzystali ze szkoleń na temat wykorzystania metod
i technik kształcenia na odległość, jak obsługa platformy MS Teams czy „Bariery w komunikacji on-line
i sposoby ich przezwyciężania”. Nauczyciele mogą też korzystać z konsultacji metodycznych
dotyczących projektowania i prowadzenia zajęć online. W ramach systemu wspierania nauczycieli
akademickich UEP organizuje szkolenia i warsztaty, kurs pedagogiczny, a także konkursy grantowe, np.
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program grantowy UEP „WRACAM”. Grant „WRACAM” wspiera powrót do aktywności naukowej osób
po doktoracie, które miały minimum 6-miesięczną przerwę w karierze naukowej spowodowaną opieką
nad dziećmi (urlopem macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim czy wychowawczym) (udział
nauczycieli akademickich w szkoleniach Zał_4_6).

Spis załączników do kryterium 4:
Zał_4_1 Załącznik do Zarządzenia nr 109/2020 Rektora UEP z dnia 25 listopada 2020 roku Wytyczne do polityki
zatrudniania nauczycieli akademickich w UEP
Zał_4_2 Zarządzenie nr 125/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2020 roku
w sprawie kryteriów powszechnej oceny okresowej dla poszczególnych grup nauczycieli akademickich
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i rodzajów stanowisk przez nich zajmowanych oraz trybu i podmiotów
dokonujących tej oceny, obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku
Zał_4_3 Publikacje pracowników Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej w latach 2015-2021
Zał_4_4 Projekty pracowników Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej w latach 2017-2021
Zał_4_5 Publikacje dydaktyczne nauczycieli akademickich związanych z kierunkiem informatyka i ekonometria,
2017-2021
Zał_4_6 Udział w szkoleniach/projektach dydaktycznych/doskonalenie dydaktyczne pracowników Instytutu
Informatyki i Ekonomii Ilościowej
Zał_4_7 Zarządzenie nr 41/2012 Rektora UEP z dnia 1 września 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr
30/2009 Rektora UEP z dnia 24 marca 2009 w sprawie wspierania dydaktyki przez wykorzystanie platformy
Moodle

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów oraz
ich doskonalenie
5.1. Infrastruktura dydaktyczna i naukowa
UEP posiada sześć budynków dydaktycznych zlokalizowanych w centrum Poznania.
• Budynek Główny (Budynek A), położony przy al. Niepodległości 10 jest obiektem zabytkowym,
oddanym do użytku w 1932 r. W budynku znajduje się m.in. Aula Uniwersytetu, Biuro Rektora oraz
Biuro Obsługi Studenta. Budynek mieści szereg sal dydaktycznych, w tym główne audytorium
z 287 miejscami siedzącymi, dwie duże sale wykładowe, które posiadają odpowiednio 230 i 260
miejsc siedzących, salę audytoryjną na 150 miejsc oraz dwie sale z 108 i 130 miejscami. W budynku
jest ponadto szereg mniejszych sal do prowadzenia zajęć w grupach kilkunastu/kilkudziesięciu osób.
• Budynek B jest również zabytkową budowlą, położoną przy al. Niepodległości 10, zlokalizowaną
bezpośrednio przy Gmachu Głównym. W tym budynku, obok sal wykładowych, swoje biura mają
działy administracyjne, w tym Sekretariat Kanclerza i Kwestura. Jest to także siedziba kilku katedr.
• Budynek C przy ul. Towarowej 53 jest zlokalizowany naprzeciw Budynku Głównego. W tym budynku
mieści się kilka sal wykładowych, jest to także siedziba kilku katedr.
• Budynek Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO) jest położony przy ul. Taczaka 9,
w odległości 5 minut pieszo od Budynku Głównego. W budynku tym odbywają się zajęcia w ramach
lektoratów z języków obcych.
• Budynek Collegium Altum (CA), zlokalizowany przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16, jest oddalony
o ok. 5 minut pieszo od Budynku Głównego. Mieści Bibliotekę Główną, Wydawnictwo, biura wielu
katedr oraz kilkanaście sal wykładowych. Od stycznia 2020 roku przez kolejne dwa lata w budynku
jest przeprowadzana kompleksowa modernizacja energetyczna.
• Budynek CEUE, najnowszy z budynków uczelni, jest zlokalizowany przy ul. Towarowej 55,
naprzeciwko Budynku Głównego. Jest to nowoczesny budynek o powierzchni ok. 15 000 m², posiada
pięć kondygnacji naziemnych oraz dwie podziemne (w tym parking na ok. 100 miejsc). Budynek jest
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wyposażony w inteligentne systemy zarządzania (BMS), obejmujące podsystem jakości powietrza
i ogrzewania, kontroli dostępu oraz przeciwpożarowy. Kompleks zawiera 26 pomieszczeń
dydaktycznych, w tym trzy audytoria (każde na ok. 275 miejsc), łącznie dla dwóch tys. studentów,
12 sal wykładowych, w zależności od powierzchni zdolnych pomieścić od 50-100 osób,
oraz 13 nowoczesnych laboratoriów komputerowych z pięcioma serwerowniami. System
komputerowy obejmuje wyspecjalizowany serwer o bardzo dużej mocy obliczeniowej i sieć kilkuset
terminali pracujących w środowisku VmWare, co pozwala na efektywną pracę w wirtualnych
środowiskach dydaktycznych, tworzonych i udostępnianych na potrzeby konkretnych zajęć. Do bazy
laboratoriów należy również unikalne laboratorium specjalistyczne InnoUEP, pozwalające
pracownikom, doktorantom i studentom prowadzić profesjonalne badania w obszarze wirtualnej
i poszerzonej rzeczywistości, współpracy człowiek-komputer oraz Internetu Rzeczy i Usług.
Łącznie w skład infrastruktury wchodzi 115 sal wykładowych, których pojemność pozwala na
zorganizowanie miejsc siedzących dla 6 432 studentów. Wszystkie sale dydaktyczne są wyposażone
w rzutniki (projektory), ekrany oraz nagłośnienie, 20 sal wyposażono w urządzenia audiowizualne
obejmujące kamerę z mikrofonem, pozostałe sale będą doposażane sukcesywnie. Uczelnia zapewnia
dostęp do sieci wewnętrznej i dostęp do Internetu, głównie za pomocą rozbudowanej sieci WiFi, która
kompleksowo obejmuje wszystkie budynki i pomieszczenia, z wykorzystaniem pojedynczego punktu
logowania. W Budynku Głównym działa również sala komputerowa, w której studenci mogą w ciągu
dnia, bez ograniczeń, korzystać z komputerów podłączonych do sieci Internet. System jest uzupełniony
o możliwość korzystania z uczelnianej poczty elektronicznej, dostępu zdalnego i zajęć zdalnych (w
środowisku VmWare oraz Microsoft Teams), udostępniania materiałów dydaktycznych studentom
(środowisko Moodle), e-biura administrowania kontami studentów (środowisko USOS), udostępniania
informacji dydaktycznej (system e-Sylabus) oraz nadzorowania procesu obron prac licencjackich,
inżynierskich i magisterskich (środowisko APD). Pracownicy uczelni mają także dostęp do
zintegrowanego systemu informatycznego uczelni.
Pełen
opis
budynków
i
pomieszczeń
znajduje
się
na
stronie
(https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/o-uczelni,c28/infrastruktura,c33/).

uniwersytetu

5.2. Zasoby biblioteczne, informacyjne oraz edukacyjne
Biblioteka Główna UEP, będąca największą ogólnodostępną biblioteką z zakresu nauk ekonomicznospołecznych w północno-zachodniej Polsce, pracuje w modelu biblioteki hybrydowej i zawiera zbiory
elektroniczne oraz tradycyjne. Informacje o zbiorach i usługach Biblioteki Głównej są dostępne
w języku polskim i angielskim na stronie internetowej Biblioteki. Stały dostęp do zasobów
elektronicznych Biblioteki Głównej UEP: licencjonowanych baz danych, e-książek, e-czasopism jest
możliwy na miejscu, w sieci Uczelni lub poza terenem Uczelni za pośrednictwem serwera proxy Hidden
Automatic Navigator (HAN), przez stronę WWW (http://www.biblioteka.ue.poznan.pl/).
Wyszukiwanie informacji o zbiorach drukowanych i elektronicznych Biblioteki ułatwia
multiwyszukiwarka – narzędzie/serwis przeszukujący jednocześnie katalog Biblioteki i pełnotekstowe
bazy danych. Biblioteka Główna ponadto okresowo pozyskuje dostęp do bezpłatnych testowych
międzynarodowych baz danych (m.in. Oxford Handbooks Online, Taylor and Francis eBooks). Stale jest
możliwy dostęp do zbiorów elektronicznych, w tym wielu baz finansowanych przez Uczelnię, jak:
Cambridge University Press Journals, CEIC Data, EMIS Professional, Emerald Journals, EIKON, EBSCO
EBooks Academic Collecion, EQuity RT, IBUK Libra, Infor Lex, JSTOR, LEX, Legalis, Notoria, Oxford
University Press Journals, ProQuest Journals, OECD iLibrary, Passport, Taylor and Francis Journals.
Zbiory tradycyjne są udostępniane dla studentów i pracowników na miejscu w dwóch Czytelniach:
Książek i Czasopism oraz przez wypożyczenia na zewnątrz. Biblioteka umożliwia użytkownikom
korzystanie z 434 miejsc, w tym 32 stanowisk komputerowych. W roku 2015 pozyskano do Biblioteki
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specjalistyczny sprzęt dla osób niedowidzących. W roku 2017 oddano do użytku trzy sale przeznaczone
do pracy zespołowej (dla 10-30 osób) w Czytelni Czasopism, wyposażone w projektor multimedialny
z ekranem, telewizor i mobilne flipcharty magnetyczne. Ponadto Biblioteka Główna UEP oferuje
użytkownikom stacjonarnym między innymi: wypożyczenia międzybiblioteczne (system biblioteczny
Horizon), doradztwo informacyjne, usługi reprograficzne (świadczone przez firmę zewnętrzną),
szkolenia indywidualne i grupowe (w języku polskim i angielskim) na temat wyszukiwania informacji
naukowej, tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej, analizy cytowań publikacji itd.
5.3. Infrastruktura pomocy osobom z niepełnosprawnościami
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu posiada wiele udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.
Wszystkie obiekty są wyposażone w windy. W budynkach A, B, SPNJO, Collegium Altum oraz CEUE
znajdują się toalety ze specjalnym przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami. We wszystkich
budynkach dydaktycznych są zamontowane tabliczki brajlowskie. W 2018 roku ukończono projekt
zamontowania w budynku CEUE pięciu planów tyflograficznych dla osób niewidomych
i słabowidzących. Każdy z planów tyflograficznych znajduje się na odrębnym piętrze i jest wyposażony
w system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT. W 2020 roku wszystkie portiernie w budynkach
uczelni, w tym w domach studenckich, zostały wyposażone w stanowiskowe pętle indukcyjne
pomagające w komunikacji z osobami niedosłyszącymi. W 2015 roku został zakupiony sprzęt
polepszający słyszenie (przenośne pętle indukcyjne), który jest przeznaczony dla studentów
i doktorantów z niepełnosprawnością słuchu. Sprzęt ten dostępny jest także dla pracowników UEP na
potrzeby organizacji spotkań i konferencji z udziałem osób słabosłyszących lub niesłyszących.
Uczelnia udostępnia studentom i doktorantom ze znaczną niepełnosprawnością wzroku
oprogramowanie powiększająco-czytające oraz książki w wersji elektronicznej. Ponadto wykładowcy
mają możliwość przygotowania materiałów graficznych na zajęcia w formie wypukłej przy
zastosowaniu wygrzewarki do specjalnego papieru pęczniejącego.
Uczelnia regularnie organizuje różne szkolenia dla pracowników, którzy mają lub mogą mieć styczność
z osobami z niepełnosprawnościami (m.in. kursy języka migowego oraz szkolenie, które ma pomóc
w korzystaniu ze stron internetowych osobom, które są narażone na wykluczenie cyfrowe, a także
szkolenie z zakresu projektowania i zapewnienia dostępności infrastruktury do potrzeb osób
z niepełnosprawnością). Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnościami Biura Obsługi Studenta jest,
w zakresie infrastruktury, istotną pomocą dla studentów i pracowników z niepełnosprawnością.
Możliwe jest m.in. wypożyczenie sprzętu ułatwiającego słyszenie czy uzyskanie pomocy osoby trzeciej
(np. podczas egzaminu/zaliczenia).
5.4. Rozwój i doskonalenie infrastruktury
Wszystkie działy administracji UEP odpowiedzialne za wyposażenie i stan bazy dydaktycznej gromadzą
informacje o potrzebach użytkowników, planują inwestycje, modernizacje, remonty i zakupy
wyposażenia. Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem infrastruktury pracownicy i studenci
mogą zgłaszać za pomocą internetowego systemu pomocy Help Desk. Wprowadzane zgłoszenia
w ciągu maksymalnie jednego dnia roboczego są przydzielane od realizacji odpowiednim
pracownikom, zgodnie z posiadanymi kompetencjami i zakresem obowiązków. Osoba, która dokonała
zgłoszenia jest na bieżąco informowana o przebiegu jego realizacji.
Prowadzone są też dodatkowe działania, m.in. badania ankietowe wśród studentów. Rozwój
infrastruktury UEP jest również uzupełniany finansowaniem ze źródeł zewnętrznych.
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Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji
i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku
Na kierunku informatyka i ekonometria prowadzona jest współpraca na poziomie lokalnym, krajowym
i międzynarodowym. Współpraca pozwala na doskonalenie umiejętności i wiedzy praktycznej zarówno
studentów, jak i pracowników. Współpraca jest nawiązywana zarówno z podmiotami z sektora
publicznego, jak i komercyjnego.
Nauczyciele akademiccy biorą udział w projektach naukowo-badawczych oraz wspierają bieżącą
działalność między innymi Urzędu Statystycznego w Poznaniu, Urzędu Miasta Poznania, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Głównego Urzędu Statystycznego oraz Eurostatu.
Należy podkreślić, że wspólne działania podejmowane z wymienionymi instytucjami nie są
incydentalne i mają długą historię. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z Urzędami
Statystycznymi dotycząca organizacji i realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
2021. Pracownicy powoływani byli w charakterze ekspertów do zespołów i rad działających przy
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Generalnym
Inspektorze Ochrony Danych Osobowych. Podejmowane są także wspólne działania z Poznańskim
Parkiem Naukowo-Technologicznym (szersze informacje w Kryterium 4).
Pracownicy nawiązali współpracę z licznymi przedsiębiorstwami. Do najważniejszych firm, z którymi
podejmowane są wspólne inicjatywy należą: Santander Polska, Pekao S.A., Credit Suisse, UBS,
Goldman Sachs, EY, Orange Polska, SAS Institute, SAP Polska. Z racji charakteru badań związanych
z informatyką i ekonometrią głównymi interesariuszami są przede wszystkim firmy z sektora
finansowego i IT, niemniej współpracowano również z firmami z innych branż, np. z Żabką, Amicą,
PGNiG czy Enea. Współpraca z przedsiębiorstwami dotyczyła na ogół wspólnych badań, a także
korzystania z wiedzy eksperckiej pracowników Instytutu. Nawiązane kontakty pozwalały często na
organizowanie wydarzeń, których beneficjentami byli studenci (szerzej w Kryterium 8). W ramach
takiej współpracy organizowane były wykłady praktyków, pozwalające skonfrontować wiedzę
teoretyczną zdobywaną w trakcie studiów z wyzwaniami przed jakimi stają studenci stawiający
pierwsze kroki na rynku pracy.
Inną formą współpracy z podmiotami komercyjnymi, skierowaną do studentów były konkursy,
w ramach których studenci rozwiązywali realne zadania biznesowe lub technologiczne. Studenci mieli
też możliwość odbycia staży w niektórych ze współpracujących firm. Realizowali zadania w ramach
projektów naukowo-badawczych.
Ważną formą współpracy z otoczeniem było uruchomienie studiów doktoranckich w programie
“Doktorat wdrożeniowy”. Studia doktoranckie realizowane są we współpracy z przedsiębiorcami
reprezentującymi różne branże, wspólnie z którymi zdefiniowano problemy badawcze rozwiązywane
przez doktorantów.

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na
kierunku
Współpraca międzynarodowa odgrywa istotną rolę w rozwoju działalności naukowej uczelni,
a zarazem wpływa na doskonalenie procesu dydaktycznego i wpisuje się w obowiązującą Strategię UEP
na lata 2021-2024. Realizacja działań prowadzonych w ramach międzynarodowych programów
współpracy, umów międzyrządowych i międzyuczelnianych oraz umów będących efektem kontaktów
jednostek organizacyjnych i pracowników Uczelni z partnerami zagranicznymi obejmuje: wyjazdy na
wydarzenia o charakterze naukowym (seminaria, sympozja, kongresy, konferencje), wyjazdy na staże,
szkolenia, kursy, wymianę studentów i nauczycieli akademickich, realizację wspólnych tematów
badawczych i wzajemne konsultacje naukowe. Współpraca z naukowymi ośrodkami zagranicznymi
i instytucjami szkolnictwa wyższego umożliwia pracownikom i studentom naszej Uczelni stałe
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podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji, co ma zdecydowany wpływ na przebieg kariery naukowej
i zawodowej, jest też pomocna w doskonaleniu procesu dydaktycznego. Informacji dotyczących
współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu udziela Dział Badań
Naukowych i Dział Współpracy z Zagranicą.
Do programów międzynarodowych, w których w latach 2016-2021 brali udział pracownicy badawczodydaktyczni należą: Program ERASMUS oraz Program Erasmus+ (KA103 i KA107). Studenci kierunku
informatyka i ekonometria mogą uczestniczyć w wymianie międzynarodowej w formie wyjazdów
studyjnych oraz praktyk korzystając z oferty ponad 100 uczelni partnerskich, z którymi UEP ma
podpisane umowy w ramach programu Erasmus+ (26 państw członkowskich) oraz umów bilateralnych
z uczelniami na całym świecie. Od 2015 roku UEP realizowało 206 umów z 179 uczelniami
pochodzącymi z 44 różnych krajów zlokalizowanych na 3 kontynentach (Euroazja, Ameryka Północna,
Ameryka Południowa). Uczelnia podpisała umowę o podwójnym dyplomie z Uniwersytetem
Lotaryńskim oraz Uniwersytetem w Lizbonie, w ramach której studenci specjalności inżynieria
finansowa na kierunku informatyka i ekonometria mogą otrzymać dyplom jednej z tych uczelni pod
warunkiem uczestniczenia przez jeden semestr na zajęciach w uczelni partnerskiej.
W latach 2016-2021 w ramach programu Erasmus+ na studia za granicę wyjechało łącznie
58 studentów, z czego 7 z nich miało możliwość uzyskania podwójnego dyplomu. Od roku 2016 trzy
osoby prowadzące zajęcia na kierunku informatyka i ekonometria skorzystały ze szkoleń w ramach
programu Erasmus+KA103, a dwóch pracowników prowadziło zajęcia za granicą w ramach projektu
Erasmus+KA107. Ponadto pracownicy związani z kierunkiem prowadzili wykłady na zaproszenie na
uczelniach za granicą (m.in. na Uniwersytecie w Trewirze, ESFAM AUF w Sofii, Uniwersytecie
Przymorza). W roku 2015 w ramach projektu „Kompetencje studentów na dobry start” wykłady
otwarte dla studentów kierunku prowadziło 8 wykładowców z uczelni zagranicznych. W latach 20172019 wykłady dla studentów kierunku prowadziło 6 wykładowców z zagranicy (m. in. z Uniwersytetu z
Louvain, Uniwersytetu w Luksemburgu i Brown University) (Zał_7_1).
Umiędzynarodowieniu procesu kształcenia sprzyja także program studiów w zakresie oferty i wymiaru
lektoratów z języków obcych oraz wykładów do wyboru i konwersatoriów w językach obcych. Do tej
oferty wprowadzono od roku akad. 2020/2021 poza zajęciami w języku angielskim, także zajęcia
w języku francuskim, a od roku akademickiego 2018/19 oferowane są także zajęcia w języku
niemieckim i rosyjskim. W ofercie każdego programu studiów studenci mogą znaleźć wiele
przedmiotów do wyboru w językach obcych (tabela 6 w cz.III).
W ramach działań SPNJO studenci mogą przystępować do egzaminów umożliwiających uzyskanie
prestiżowych certyfikatów znajomości języków obcych i korzystać z płatnych kursów językowych
(Business English Certificate (BEC), London Chamber of Commerce and Industry (LCCI), Prüfung
Wirtschaftsdeutsch International (PWD), Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP)).
W latach 2015-2019 pracownicy mogli korzystać z kursów organizowanych w ramach Budżetu
Partycypacyjnego UE z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego.
Zajęcia z języków obcych są oceniane przez studentów w ankietach zgodnie z zasadami dotyczącymi
badania opinii studentów o zajęciach dydaktycznych. Dział Współpracy z Zagranicą UEP przeprowadza
również co najmniej raz w roku ankiety wśród studentów, aby otrzymać informacje zwrotne na temat
wymiany międzynarodowej. Każdy uczestnik wymiany wypełnia też ankietę dla instytucji finansującej.
Wśród pracowników nie przeprowadza się takiej oceny, ale Dział Współpracy z Zagranicą UEP co roku
przygotowuje zestawienia do Sprawozdania Rektora, które stanowią podstawę do analizy trendów
w umiędzynarodowieniu.
O poziomie umiędzynarodowienia świadczy również uczestnictwo pracowników w międzynarodowych
projektach badawczych takich jak realizowany w Katedrze Informatyki Ekonomicznej projekt System
for Intelligent Maritime Monitoring II lub realizowany w Katedrze Technologii Informatycznych projekt
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Goal Oriented Layered System for Inter-Operable Activities of Things (Zestawienie projektów w Kryt. 4,
Zał_4_4).
Umiędzynarodowieniu sprzyja aktywność konferencyjna, zarówno w charakterze uczestników
(Zał_7_2), jak i uczestnictwo w pracach komitetów naukowych/programowych/organizacyjnych
konferencji zagranicznych, międzynarodowych.
Spis załączników do kryterium 7:
Zał_7_1 Działalność w zakresie umiędzynaradawiania zajęć dydaktycznych
Zał_7_2 Uczestnictwo pracowników związanych z kierunkiem informatyka i ekonometria w konferencjach
zagranicznych

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym
i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia
Studenci kierunku informatyka i ekonometria są objęci wszechstronną opieką naukową, a także mają
możliwość uzyskania wsparcia w rozwoju zawodowym, naukowym oraz społecznym, z uwzględnieniem
specyficznych potrzeb różnych grup studentów.
Udogodnienia, które oferowane są dla studentów z niepełnosprawnościami opisano w kryterium 5.
W strukturach uczelni funkcjonuje Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnościami BOS oraz Pełnomocnik
Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami (Zarządzenie nr 92/2020 Rektora UEP, Zał_8_3), działania
i statystyki opisane są w Zał_8_1. Uczelnia zapewnia także indywidualne konsultacje Psychologicznego
Konsultanta ds. Procesu Studiowania (dla studentów) oraz psychologa, który wspiera pracowników
UEP (w ramach projektu „Dostosowanie budynków oraz oferty dydaktycznej UEP do potrzeb
studentów z niepełnosprawnością” (projekt nr POWR.03.05.00-00-A086/19 współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020), udostępnia dla studentów i pracowników poradniki, a także organizuje
szkolenia dla wykładowców oraz studentów w tematyce radzenia sobie z problemami
psychologicznymi. W ostatnim czasie odbyły się między innymi spotkanie „Porozmawiajmy o depresji”,
czy kursy „Edukacja wspierająca studentów z niepełnosprawnościami”, które pokrywają także
tematykę pracy wykładowców z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zespołem Aspergera oraz
wskazują na możliwości dostosowania formy prowadzenia zajęć i zaliczeń dla osób ze specyficznymi
potrzebami edukacyjnymi oraz działań w kierunku przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy.
W perspektywie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego studentów Uczelnia powołała Inspektora
Ochrony Danych (któremu zgłaszać można incydenty bezpieczeństwa i naruszenia prywatności poprzez
maila lub formularz internetowy), prowadzi próbne alarmy w zakresie reagowania w przypadku
zagrożenia, a w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji powołała Pełnomocniczkę Rektora ds.
Równego Traktowania (która m.in. wydała poradnik informujący jak reagować na przypadki
molestowania seksualnego i na bieżąco reaguje na zgłaszane incydenty).
Kandydaci na studia mogą wziąć udział w „Dniach Otwartych” (w 2020 i 2021 r. odbyły się w formie
online) w celu zapoznania się z ofertą uczelni, zasad organizacji studiów, struktury Uczelni. Kandydaci
na studia, będący uczniami wybranych szkół ponadgimnazjalnych, mogą uczestniczyć w wykładach
i spotkaniach „klas akademickich i klas patronackich”. Po rekrutacji, studenci mogą wziąć udział
w „Dniach Adaptacyjnych”, kilkudniowym wyjeździe integracyjnym „Adapt” („Obóz Zerowy) lub
Poznańskiej Szkole Liderów (organizowane przez Parlament Studencki UEP). Natomiast już w trakcie
studiowania mają okazję zapoznać się m.in. z programem specjalności podczas prezentacji
prowadzonych przez opiekunów specjalności. Uzupełnieniem wszystkich zajęć dydaktycznych
prowadzonych na kierunku informatyka i ekonometria są cotygodniowe dyżury i konsultacje
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w wymiarze 2 godzin (na podstawie regulaminu pracy UEP zał. 8-8), które każdy pracownik badawczodydaktyczny lub dydaktyczny na początku semestru podaje do wiadomości studentom. Zaleca się także
by wykładowcy prowadzący zajęcia niestacjonarne na kierunku ustalali terminy dyżurów w godzinach
popołudniowych. Informacje o terminach dyżurów są przedstawiane studentom na pierwszych
zajęciach w semestrze oraz znajdują się na stronach internetowych katedr, które są zintegrowane ze
stroną uczelni.
Najważniejszym kanałem informowania studentów zarówno o procesach dydaktycznych,
stypendialnych, jak i innych działaniach jest system USOSweb oraz strona internetowa Uczelni
(ue.poznan.pl), na której znajdują się plany zajęć, regulamin i programy oraz plany studiów, aktualne
sylabusy przedmiotów z efektami uczenia się, harmonogram roku akademickiego, czy komunikaty
o ważnych wydarzeniach. Aktualności ze strony internetowej są widoczne na profilach Uczelni
w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, Goldenline, Linkedin, Pinterest oraz
Youtube). Podstawową platformą umieszczania materiałów dydaktycznych jest Moodle, w której
przeprowadzane są także wybrane kolokwia i egzaminy, a w przypadku niektórych przedmiotów
umieszczane są także materiały audio-wizualne rozszerzające bądź objaśniające materiał dydaktyczny.
Studenci mają możliwość uczestnictwa w praktykach i wyjazdach do zagranicznych uczelni zgodnie
z programem Erasmus+ (Zał_8_7), a także mogą zdobyć podwójny dyplom dzięki umowom
bilateralnym. Mają także możliwość uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych z wybranych
przedmiotów oraz w pracach studenckich kół naukowych (SKN, opis kół, których członkami są studenci
kierunku IiE w Zał_8_10). Przedmiot działalności kół naukowych dotyczy najnowszych technologii
i trendów obserwowanych w gospodarce (m.in. data science, systemy IT, inteligentne metody
obliczeniowe, inżynieria finansowa). Informacje o działalności kół naukowych są publikowane na
stronie internetowej uczelni, profilach kół w serwisach społecznościowych (np. Facebook), jak
i podczas zajęć z wykładowcami będącymi opiekunami kół. Poza rozwojem umiejętności w ramach
studenckich kół naukowych, studenci mają również możliwość rozwoju naukowego poprzez
uczestniczenie w projektach badawczo-komercyjnych prowadzonych w katedrach Instytutu
Informatyki i Ekonomii Ilościowej, m.in. projekt Orange SA Student no. I06082, projekt HANSA, projekty
badawcze prowadzone w laboratoriach InnoUEP (https://tinyurl.com/InnoUEP), praktyki badawcze
dofinansowane ze środków dotacji projakościowej oraz praca w projektach badawczych). Efektem tych
działań są publikacje naukowe przygotowywane wspólnie z pracownikami naukowymi uczelni
(przykłady przestawione w Zał_8_6). Studenci mają okazję publikować wyniki prac badawczych
zarówno w formie publikacji, jak i prac dyplomowych, mają także możliwość uczestnictwa
w konferencjach naukowych. W ostatnich 5 latach wszystkie te działania mogły być częściowo
dofinansowywane ze środków dotacji projakościowej, co w szczegółach przedstawia Zał_8_6.
Działalność w zakresie wspierania studentów na rynku pracy prowadzi Biuro Karier UEP poprzez:
pozyskiwanie ofert pracy i praktyk, konsultacje i szkolenia, obsługę praktyk nieobowiązkowych
i projektów, czy wykłady Job Talk oraz targi pracy JOB SPOT organizowane wraz z Klubem Partnera UEP
(szczegóły w Zał_8_2). Klub Partnera UEP wspiera studentów w rozwoju kompetencji, nawiązywania
relacji biznesowych i na rynku pracy. Na wykłady i zajęcia SKN zapraszani są goście z firm m.in. Allegro,
Fandom, PSI Polska. Studenci kierunku odnoszą także liczne sukcesy w konkursach organizowanych
przez zewn. firmy np. Żabka, Orange, OLX, ENEA, w których nagrodą często jest płatny staż w firmie,
oraz w innych konkursach np. Złota mysz, Hackathon GUS, VR Hackathon. Od 2021 r. prowadzony jest
również projekt „Liderzy dla Studentów”, który ma wspierać wypracowane i pielęgnowane przez lata
kontakty z absolwentami UEP. Ideą Projektu jest zbudowanie grupy absolwentów, praktyków
i ekspertów, którzy skłonni są wziąć udział w zajęciach prowadzonych na Uczelni.
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Najlepsi studenci wygrywają także w konkursach na najlepsze prace dyplomowe, zarówno Fundacji
UEP, jak i innych, np. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Mogą także uczestniczyć
w szkoleniach prowadzonych na uczelni z zakresu oprogramowania wykorzystywanego w biznesie np.
SAP TERP10. Wykaz najważniejszych osiągnięć i wydarzeń znajduje się w Zał_8_6. Absolwenci kierunku
nie mają problemu ze znalezieniem pracy, co potwierdzają wyniki badania Ekonomicznych Losów
Absolwentów (Zał_1_5).
Praktyką jest również zatrudnianie wybitnych studentów na stanowiskach asystenckich bądź ich
rekrutacja na studia doktoranckie / do Szkoły Doktorskiej celem kontynuowania kariery naukowej.
Parlament Studencki aktywnie współpracuje z Uczelnią, a jego członkowie zasiadają w wielu gremiach
uczelnianych i zespołach roboczych. W ramach swojej działalności, Parlament Studencki organizuje
różne wydarzenia o charakterze integracyjnym, charytatywnym, a także naukowym, z którymi można
zapoznać się na jego stronie internetowej (www.psuep.org). Są wśród nich także projekty dotyczące
mobilności studentów tj. „Mosty Ekonomiczne” i „Transekonomik”. Studenci mają swoją reprezentację
w Senacie, Radzie Uczelni oraz Radzie Programowej UEP. Działalność społeczną mogą także prowadzić
w organizacjach działających we współpracy z uczelnią tj. NZS, AIESEC czy Enactus.
Do studentów kierowany jest system stypendialny: stypendia socjalne i zapomogi, a także stypendia
JM Rektora UEP dla najlepszych studentów. Zasady przyznawania określa regulamin stypendialny
(Zał_8_5), z uwzględnieniem specjalnego wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami (Zał_8_4).
Dzięki środkom z dotacji projakościowej przyznanej kierunkowi studenci kierunku informatyka
i ekonometria mają możliwość uzyskania dofinansowania publikacji i wyjazdów na konferencje
naukowe.
Monitorowanie, ocena i doskonalenie systemu wspierania studentów odbywa się przy współpracy
Dyrektora ds. studiów, zgodnie z Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia (Zał_10_3
i Zał_10_4).
Aktywnie na uczelni działa system ankiet studenckich, których wynik wpływa bezpośrednio na ocenę
pracowniczą, zgodnie z Zarządzeniem 76/2021 Rektora UEP (Zał_8_9) oraz pozwala na wypracowanie
wniosków i rekomendacji co do procesu kształcenia. Wnioski dotyczące kwestii dydaktycznych,
socjalnych (np. stypendia socjalne i zapomogi) czy organizacyjnych (np. indywidualna organizacja
studiów) są rozpatrywane przez Dyrektora ds. studiów.
W przypadku naruszenia norm społecznych i etycznych przez studentów lub pracowników naukowych,
sprawy badane i rozstrzygane są przez uczelnianą komisję dyscyplinarną dla nauczycieli akademickich
lub studentów.
Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 8:
Dużo działań, w których aktywnie brali udział studenci nie byłoby możliwe do zrealizowania, gdyby nie
środki z dotacji projakościowej, którymi dysponował kierunek informatyka i ekonometria, np. wyjazdy
na konferencje, udział w szkoleniach, sfinansowanie dodatkowych zajęć dla wybranych specjalności
lub dodatkowych zajęć z grupy przedmiotów do wyboru. Pełna lista aktywności studentów wspartych
środkami z dotacji projakościowej została przedstawiona w Zał_8_6.
Spis załączników do kryterium 8:
Zał_8_1 Statystyki dot. Studentów z niepełnosprawnością i formy wsparcia oferowane przez Zespół ds. Osób z
Niepełnosprawnościami.
Zał_8_2 Działalność Biura Karier od roku akademickiego 2015/2016.
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Zał_8_3 Zarządzenie nr 92/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 15 października 2020
roku w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Pełnomocnika Rektora ds. Osób z
Niepełnosprawnościami.
Zał_8_4 Regulamin przyznawania wsparcia osobom niepełnosprawnym oraz dysponowania środkami dotacji na
zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie
przyjmowania na studia, do Szkoły Doktorskiej UEP, kształceniu na studiach i studiach doktoranckich oraz w
Szkole Doktorskiej UEP, a także w prowadzeniu działalności naukowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w
Poznaniu.
Zał_8_5 Zarządzenie nr 71/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 13 listopada 2019 roku
w sprawie podziału środków Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na
rok akademicki 2019/2020 z 22.09.2020r.
Zał_8_6 Wykaz wydarzeń i osiągnięć studentów kierunku informatyka i ekonometria, wraz z wykazem publikacji
z udziałem studentów i nagrodzonych prac dyplomowych zawierający szczegółowe statystyki wykorzystania
dotacji projakościowej w celu finansowania praktyk, wystąpień, szkoleń i innych działań studentów kierunku
informatyka i ekonometria.
Zał_8_7 Międzynarodowa mobilność studentów kierunku informatyka ekonomiczna.
Zał_8_8 Regulamin pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - Załącznik do Zarządzenia nr 17/2019
Rektora UEP z dnia 17 maja 2019 roku.
Zał_8_9 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 76/2021 Rektora UEP z dnia 23 września 2021 roku w sprawie kryteriów
oceny okresowej dla poszczególnych grup nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego i rodzajów
stanowisk w przez nich zajmowanych oraz trybu i podmiotów dokonujących tej oceny, za okres od 1 kwietnia 2019
roku do 31 grudnia 2020 roku.
Zał_8_10 Portfolio i opis kół naukowych prowadzonych przez wykładowców kierunku informatyka i ekonometria
i skierowanych profilem badań dla jego studentów.

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji
i osiąganych rezultatach
Głównym źródłem informacji o UEP jest strona internetowa Uczelni (https://ue.poznan.pl/pl/) oraz
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP), którego prowadzenie regulują przepisy prawne oraz regulacje
wewnętrzne uczelni (zał. 9_1, zał. 9_2)
W Biuletynie dostępne są dokumenty stanowiące informację publiczną, w tym regulacje prawne
obowiązujące w Uczelni (statut, zarządzenia i komunikaty Rektora, zarządzenia i komunikaty Kanclerza,
uchwały Senatu UEP, regulaminy, itp.) oraz inne informacje, których publikacja w BIP jest wymagana
przepisami prawa. Na stronie BIP dostępny jest również Wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, który usprawnia proces udzielania odpowiedzi w przypadku informacji publicznych
nieudostępnionych przez UEP.
Strona internetowa Uczelni odsyła do podstron dedykowanych poszczególnym grupom odbiorców
wewnętrznych oraz zewnętrznych - kandydatów na studia, studentów, pracowników oraz
absolwentów.
Na podstronie dedykowanej kandydatom znajdują się:
 informacje marketingowe dotyczące oferty edukacyjnej dla kandydatów na studia pierwszego
i drugiego stopnia,
 kalkulator dla maturzystów umożliwiający sprawdzenie sumy punktów rankingowych bez
konieczności logowania do systemu rekrutacyjnego,
 informacje dotyczące absolwentów UEP, miejsc i pozycji UEP w różnych rankingach,
 zakładka do zapisów on-line (dostęp do Internetowego Systemu Rekrutacyjnego),
 odpowiedzi na najczęściej zadawana pytania.
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Podstawowe informacje dla kandydatów na studia są wyświetlane w trzech wersjach językowych (PL,
EN, RU), strona posiada też udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością, dzięki funkcji zmiany
wielkości tekstu oraz trzech trybów kontrastu. Wszystkie funkcjonalności są dostępne z popularnych
przeglądarek internetowych, na urządzeniach mobilnych, tabletach oraz komputerach.
Szczegółowe informacje dotyczące aktualnej oferty na dany rok akademicki oraz zasad i terminów
rekrutacji na studia znajdują się w systemie elektronicznej rejestracji na studia (https://erekrutacja.ue.poznan.pl/pl/).
Na podstronie dedykowanej studentom znajdują się m.in.:
 informacje dotyczące planów zajęć oraz harmonogramu roku akademickiego,
 przekierowanie do systemu USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów, od 2020 r.), gdzie
po zalogowaniu student uzyskuje dostęp między innymi do bieżących informacji dotyczących
przebiegu studiów, opłat za studia oraz ma możliwość kontaktowania się z prowadzącymi zajęcia
poprzez usługę USOSmail,
 przekierowanie do Biblioteki Głównej, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Studium
Praktycznej Nauki Języków Obcych,
 informacje dotyczące pomocy materialnej, ubezpieczeń zdrowotnych, akademików, programów
wymiany międzynarodowej, możliwości rozwoju kariery zawodowej,
 przekierowanie do Platformy Moodle, gdzie po zalogowaniu uzyskuje się dostęp do bieżących
kursów dla poszczególnych przedmiotów.
Dostęp do informacji o kierunku informatyka i ekonometria jest możliwy dzięki szerokiemu spektrum
kanałów komunikacyjnych. Są to kanały tradycyjne, jak tablice informacyjne w budynku UEP i materiały
informacyjne udostępniane podczas wydarzeń edukacyjnych, a także nowoczesne, takie jak strona
internetowa UEP, Instytutów, Katedr i innych jednostek organizacyjnych UEP, portale społecznościowe
(Facebook), platformy zdalnego nauczania (Moodle, MS Teams), platforma USOS. Udostępniane treści
są tworzone na poziomie organizacyjnym UEP oraz pracowników badawczo-dydaktycznych
i dydaktycznych.
Poza publiczną komunikacją internetową informacje o ofercie studiów, w tym o kierunku informatyka
i ekonometria są prezentowane podczas ogólnouniwersyteckich wydarzeń edukacyjnych (np. Drzwi
Otwarte, Festiwal Nauki, Noc Naukowców, Klasy Akademickie, Klasy Patronackie) oraz cyklicznej
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego „Matematyka
i informatyka na usługach ekonomii".
Za monitorowanie aktualności, rzetelności, przejrzystości, kompleksowości informacji o studiach
odpowiadają: Dział Dydaktyki, Dział Marketingu i Biuro Obsługi Studenta, Dział Współpracy z Zagranicą
oraz inne jednostki odpowiedzialne za proces kształcenia w UEP. Dzięki współpracy między nimi
możliwe jest bieżące korygowanie zamieszczanych informacji, a także zamieszczanie pilnych
komunikatów dla kandydatów, studentów, pracowników oraz absolwentów. W ramach weryfikacji
publicznego dostępu do informacji na UEP, prowadzony jest monitoring pod kątem obecności Uczelni
w mediach z podziałem na: prasę, Internet, radio, telewizję i media społecznościowe.
Spis załączników do kryterium 9:
Zał_9_1 Zarządzenie nr 4/2020 Rektora UEP z 17 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Zał_9_2 Zarządzenie nr 35/2020 Rektora UEP z 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2020
Rektora UEP z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji
w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
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Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd
i doskonalenie programu studiów
Nadzór nad kierunkiem informatyka i ekonometria (na wszystkich stopniach i formach) sprawuje
powołany przez Rektora dyrektor studiów w zakresie informatyki i analiz ekonomicznych. Zakres
obowiązków i odpowiedzialności dyrektora studiów w odniesieniu do powierzonych mu kierunków
określone są w § 75 Statutu UEP (Zał. Statut_UEP), Regulaminie Studiów (Zał. Regulamin_stud) oraz
Zarządzeniu Rektora UEP nr 69/2020 (Zał_10_1). Dyrektor studiów nadzoruje prawidłowy przebieg
procesu kształcenia na kierunku, inicjuje i nadzoruje działania związane z projektowaniem, modyfikacją
i doskonaleniem programu studiów, koordynuje obsadę zajęć oraz przeprowadza ocenę jakości
prowadzonej na kierunku działalności dydaktycznej. W działaniach merytorycznych i organizacyjnych
dyrektora studiów wspiera powołana przez Rektora komisja ds. studiów w zakresie informatyki i analiz
ekonomicznych, w skład której wchodzą przedstawiciele głównych katedr biorących udział w procesie
dydaktycznym na kierunku informatyka i ekonometria. W zakresie kwestii administracyjnych
związanych z procesem kształcenia oraz obsługi studentów na kierunku dyrektora wspiera Biuro
Obsługi Studenta (BOS). Działalność dyrektora studiów w zakresie wykonywanych obowiązków
kontroluje i weryfikuje prorektor ds. edukacji i studentów, która nadzoruje całokształt działalności
dydaktycznej w UEP zgodnie z Zarządzeniem Rektora UEP nr 67/2019 (Zał_10_2).
Wszelkie modyfikacje programów studiów przeprowadzane są w oparciu o Wewnętrzny System
Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK), ostatnia aktualizacja wprowadzona uchwałą
nr 8 (2021/2022) Senatu UEP Zał_10_3, Zał_10_4) oraz zarządzeniem nr 98/2021 Rektora UEP
(Zał_2_2). Nadzór nad nim sprawuje Rektor we współpracy z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości
Kształcenia. WSZJK jest kluczowym narzędziem zawierającym niezbędne uregulowania umożliwiające
prowadzenie wysokiej jakości kształcenia w UEP. Dokumentacja niezbędna do modyfikacji kierunku
przygotowywana jest przez komisję ds. studiów oraz dyrektora studiów w zakresie informatyki i analiz
ekonomicznych. W obecnie funkcjonującej strukturze Uczelni nadrzędną rolę opiniotwórczą i doradczą
w zakresie programów studiów pełni powoływana przez Rektora Rada Programowa UEP, której
zadania reguluje § 85 pkt. 6 Statutu UEP. Programy studiów pierwszego i drugiego stopnia wraz
z efektami uczenia się są przyjmowane i zatwierdzane w formie uchwały przez Senat UEP po uzyskaniu
pozytywnej opinii Rady Programowej oraz samorządu studenckiego.
Program kierunku informatyka i ekonometria podlega okresowym przeglądom w celu doskonalenia
treści i metod kształcenia oraz unowocześnienia i uatrakcyjnienia oferty programowej. Ocenę jakości
procesu dydaktycznego na kierunku, jak również wszelkie działania doskonalące i naprawcze
przeprowadza dyrektor studiów wraz z komisją ds. studiów w zakresie informatyki i analiz
ekonomicznych. Zakres weryfikacji kierunku obejmuje m.in. aktualizację oferowanych przedmiotów
i tematów seminariów dyplomowych, zgodność treści z założonymi celami i efektami uczenia się oraz
ocenę kompetencji kadry dydaktycznej. Podstawowymi źródłami informacji wykorzystywanymi
w procesie zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia na kierunku są opinie Rady Programowej
UEP, pracowników dydaktycznych, którzy na bieżąco oceniają proces kształcenia oraz studentów,
których opinia może być wyrażona poprzez ocenę jakości poszczególnych przedmiotów
w semestralnych ankietach studenckich oraz poprzez udział studentów w gremiach UEP nadzorujących
i zatwierdzających programy studiów (Rada Programowa, Senat). Cenne źródło informacji stanowią
również opinie absolwentów oraz otoczenia gospodarczego, dzięki którym wprowadzane są zmiany
związane z dostosowaniem oferty dydaktycznej do zmieniających się uwarunkowań rynku pracy.
Bieżąca ocena procesu dydaktycznego obejmuje między innymi: semestralne badanie ankietowe
studentów dotyczące oceny zajęć, prowadzenie hospitacji zajęć przez kierowników katedr, coroczne
badanie studentów kończących studia dotyczące oceny procesu kształcenia (kwestionariusz
zamieszczony oceny stanowi załącznik do WSZJK (zał. 5 w katalogu Zał_10_4) oraz ocenę wyników sesji
egzaminacyjnej oraz egzaminów dyplomowych dokonywaną przez Radę Programową na podstawie
raportów przedkładanych przez Dyrektor studiów w zakresie informatyki i analiz ekonomicznych.
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Opisane powyżej działania pozwalają na bieżące monitorowanie osiągania przez studentów założonych
kierunkowych efektów uczenia się oraz jakości kształcenia na kierunku informatyka i ekonometria.
W celu dokonania przeglądu i doskonalenia programu studiów w semestrze zimowym 2020/2021
przeprowadzono badanie ankietowe wśród studentów kończących studia pierwszego stopnia, pytając
ich, jak oceniają swój kierunek i czy zamierzają kontynuować studia w UEP, a jeśli tak, to na jakim
kierunku. W ankiecie pytano również o to, w jakim obszarze nauki studenci chcieliby kontynuować
kształcenie (Zał_10_5).
Spis załączników do kryterium 10:
Zał_10_1 Zarządzenie nr 69/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 września 2020 roku
w sprawie kierunków studiów powierzonych Dyrektorom Studiów w UEP oraz zakresu ich zadań
Zał_10_2 Zarządzenie nr 67/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 listopada 2019 roku
w sprawie zakresu kompetencji i obowiązków prorektora ds. edukacji i studentów
Zał_10_3 Uchwała nr 8 (2020/2021) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2021
roku. Wprowadzenie nowego Wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w UEP.
Zał_10_4 Załączniki do Uchwały nr 8 (2020/2021)
Zał_10_5 Badanie ankietowe.
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów

Czynniki zewnętrzne

Czynniki wewnętrzne

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem
szczegółowych kryteriów oceny programowej

POZYTYWNE

NEGATYWNE

Mocne strony

Słabe strony

1. Łączenie kompetencji wiedzy z zakresu
ekonomii i finansów oraz kompetencji
informatycznych
i
analitycznobiznesowych.
2. Gwarancja zatrudnienia dla absolwentów
kierunku. Pracodawcy inicjują działania
w celu pozyskania studentów do
współpracy (koła naukowe).
3. Udział
studentów
w
projektach
badawczych, w tym dla podmiotów
gospodarczych z otoczenia Uczelni.
4. Kadra naukowa, mająca zarówno
znaczące osiągnięcia naukowe jak
doświadczenie w projektach badawczych
i badawczo komercyjnych.
5. Silne relacje Uczelni z interesariuszami.
Pracownicy są mocno zaangażowaniu
w
pracę
instytucji
publicznych,
współpracują z wiodącymi firmami
z sektora finansów i IT.

1. Brak środków dedykowanych na
kształcenie w obszarze ICT w tym
zwiększenia
udziału
godzin
ćwiczeń/laboratoriów z wykorzystaniem
oprogramowania.
2. Ograniczone
możliwości
współprowadzenia
zajęć
przez
absolwentów i byłych pracowników
z doświadczeniem z praktyki gospodarczej
(kwestie
finansowania,
formy
zatrudnienia, elastyczności programu
studiów pod kątem nagłych zmian
w dostępności itd.)
3. Brak środków/zachęt do premiowania
przedmiotów bądź form prowadzenia
przedmiotu o innowacyjnym charakterze
lub w istotnych dla praktyki gospodarczej
w obszarach.

Szanse

Zagrożenia

1. Trendy w światowej gospodarce –
Gospodarka 4.0 potrzebuje absolwentów
kierunku informatyka i ekonometria łączących wiedzę z zakresu ekonomii,
finansów i zarządzania z umiejętnościami
analityczno-biznesowymi.
2. Trendy w światowej gospodarce –
dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji,
rosnące
zainteresowanie
wykorzystywaniem
dużych zbiorów
danych (Big Data), analizą i eksploracją
danych (Data Science), upowszechnianie
się kryptowalut i technologii Blockchain
w finansach. Absolwenci kierunku są
dobrze przygotowani, aby stosować
narzędzia sztucznej inteligencji w różnych
obszarach gospodarki.

1. Odpływ
kadry
o
kompetencjach
analityczno-informatycznych do praktyki
gospodarczej.
2. Słabnące zainteresowanie studiami
drugiego stopnia w formie stacjonarnej
i rosnąca liczba wniosków o IOS
z powodów podjęcia pracy zawodowej.
3. Malejące zainteresowanie studentów
kształceniem
ogólnoakademickim,
w
porównaniu
z
kształceniem
umiejętności
praktycznych
(programowanie,
inżynieria
oprogramowania,
analiza
danych)
wymaganych przez pracodawców.
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3. Integracja trendów z potrzebami
podmiotów otoczenia gospodarczego
uczelni,
pod
kątem
oferowania
innowacyjnych
programów
zajęć
i uwzględnienia opinii pracodawców
związanych z kierunkiem w perspektywie
kształcenia kluczowych i unikalnych na
rynku pracy umiejętności z zakresu badań
ilościowych.

(Pieczęć uczelni)

…………………………………………………

…………………………………………

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki)

(podpis Rektora)

…………………..……., dnia ………………….
(miejscowość)
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Część III. Załączniki
Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów
Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku5
Studia stacjonarne
Poziom studiów

I stopnia

II stopnia

Rok
studiów

Dane sprzed
3 lat
2018/19

Studia niestacjonarne
Bieżący rok
akademicki*
2021/22

Dane sprzed 3
lat
2018/19

Bieżący rok
akademicki*
2021/22

I

159

164

28

25

II

85

165

16

22

III

132

123

10

14

I

78

69

27

36

II

81

61

31

28

535

582

112

125

Razem:

*stan na 19 listopada 2021 r.
** liczba studentów podana na podstawie formularzy GUS S-10 (w przypadku roku akademickiego 2020/2021
liczba studentów ustalona na podstawie danych z systemu USOS)

Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok
przeprowadzenia oceny

Poziom
studiów

I stopnia

II stopnia

Razem:

Rok
ukończenia

Studia stacjonarne
Liczba
Liczba
studentów,
absolwentów
którzy rozpoczęli w danym roku
cykl kształcenia
kończący
się
w danym roku

Studia niestacjonarne
Liczba
Liczba
studentów,
absolwentów w
którzy rozpoczęli danym roku
cykl kształcenia
kończący się w
danym roku

2020/2021

171

89

32

13

2019/2020

159

65

39

11

2018/2019

264

113

25

8

2020/2021

99

58

40

23

2019/2020

94

49

33

22

2018/2019

93

59

31

18

880

433

200

95

* liczba studentów na podstawie formularzy GUS EN-1
** liczba absolwentów na podstawie formularzy GUS S-10 (w przypadku roku akademickiego 2020/2021 liczba
absolwentów ustalona na podstawie danych z systemu USOS)

5

Należy podać liczbę studentów ocenianego kierunku, z podziałem na poziomy, lata i formy studiów
(z uwzględnieniem tylko tych poziomów i form studiów, które są prowadzone na ocenianym kierunku).
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Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu
określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.)6
Kierunek Informatyka i ekonometria, studia stacjonarne I stopnia
Nazwa wskaźnika

Liczba punktów
ECTS/Liczba godzin

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na
6 semestrów/180 ECTS
ocenianym kierunku na danym poziomie
Łączna liczba godzin zajęć

1800 godzin

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 90 ECTS
innych osób prowadzących zajęcia
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 110 ECTS
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku
19 ECTS
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru

68 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym
Nie dotyczy
(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki)
Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach
Nie dotyczy
przewiduje praktyki)
W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych
60 godzin
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego.
W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Brak w programie

6

Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów
podlegających ocenie.
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Kierunek Informatyka i ekonometria, studia niestacjonarne I stopnia
Nazwa wskaźnika

Liczba punktów
ECTS/Liczba godzin

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na
6 semestrów/180 ECTS
ocenianym kierunku na danym poziomie
Łączna liczba godzin zajęć

1080 godzin

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 90 ECTS
innych osób prowadzących zajęcia
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 110 ECTS
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku
19 ECTS
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru

61 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym
Nie dotyczy
(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki)
Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach
Nie dotyczy
przewiduje praktyki)
W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych
Nie dotyczy
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego.
W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Brak w programie

Kierunek Informatyka i ekonometria, studia stacjonarne II stopnia
Nazwa wskaźnika

Liczba punktów
ECTS/Liczba godzin

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na
4 semestry/120 ECTS
ocenianym kierunku na danym poziomie
Łączna liczba godzin zajęć
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Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 60 ECTS
innych osób prowadzących zajęcia
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 114 ECTS
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku
6 ECTS
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru

66 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym
Nie dotyczy
(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki)
Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach
Nie dotyczy
przewiduje praktyki)
W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych
Nie dotyczy
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego.
W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Brak w programie

Kierunek Informatyka i ekonometria, studia niestacjonarne II stopnia
Nazwa wskaźnika

Liczba punktów
ECTS/Liczba godzin

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na
4 semestry/120 ECTS
ocenianym kierunku na danym poziomie
Łączna liczba godzin zajęć

720 godzin

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 60 ECTS
innych osób prowadzących zajęcia
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 114 ECTS
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 6 ECTS
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku
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kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru

47 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym
Nie dotyczy
(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki)
Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach
Nie dotyczy
przewiduje praktyki)
W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych
Nie dotyczy
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego.
W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Brak w programie

Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie
lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów7
Kierunek Informatyka i ekonometria, studia stacjonarne I stopnia,
specjalność Analityka gospodarcza
Forma/formy
Nazwa zajęć/grupy zajęć
Łączna liczna godzin zajęć
zajęć
Informatyka ekonomiczna Wykład, ćwiczenia 60 (30 / 30)

Liczba punktów ECTS
7

Technologie informacyjne

Wykład, ćwiczenia 60 (30 / 30)

7

Mikroekonomia

Wykład, ćwiczenia 60 (30 / 30)

6

Makroekonomia

Wykład, ćwiczenia 60 (30 / 30)

5

Badania operacyjne

Wykład, ćwiczenia 60 (30 / 30)

6

Rachunkowość

Wykład, ćwiczenia 60 (30 / 30)

5

Ekonometria

Wykład, ćwiczenia 75 (30 / 45)

6

Ekonometria przestrzenna Wykład

15

2

Projektowanie syst.
Informatycznych

Wykład, ćwiczenia 45 (15 / 30)

4

Finanse

Wykład

30

3

Podstawy sztucznej
inteligencji

Wykład

30

2

7

Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów
podlegających ocenie.
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Podstawy ekonomii
matematycznej

Wykład, ćwiczenia 45 (30 / 15)

5

Atrakcyjność inwestycyjna
Wykład
regionów

30

3

Komputerowe pakiety
statystyczne

Wykład

30

3

Zarządzanie projektami

Wykład

30

3

Analiza finansowa w
przedsiębiorstwie

Wykład

30

3

Dynamika systemów
ekonomicznych

Wykład

30

3

Wykład

30

3

Wykład

30

3

Wykład

30

2

Przedmiot specjalnościowy
Wykład
I do wyboru

15

2

Przedmiot specjalnościowy
Wykład
II do wyboru

30

3

Przedmiot do wyboru w
języku obcym

Wykład

30

4

Wykład ogólny do wyboru

Wykład

30

3

60

17

Komputerowe
modelowanie dynamiki
ekonomicznej
Optymalne strategie
przedsiębiorstw
Modelowanie wyborów
producenta i konsumenta

Seminarium

Razem:
1005
110
Wykazy przedmiotów do wyboru w Załączniku nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających.
Zał_1_Program studiów
Kierunek Informatyka i ekonometria, studia stacjonarne I stopnia,
specjalność Elektroniczny biznes
Forma/formy
Nazwa zajęć/grupy zajęć
Łączna liczna godzin zajęć
zajęć

Liczba punktów ECTS

Informatyka ekonomiczna Wykład, ćwiczenia 60 (30 / 30)

7

Technologie informacyjne Wykład, ćwiczenia 60 (30 / 30)

7

Mikroekonomia

Wykład, ćwiczenia 60 (30 / 30)

6

Makroekonomia

Wykład, ćwiczenia 60 (30 / 30)

5

Badania operacyjne

Wykład, ćwiczenia 60 (30 / 30)

6

Rachunkowość

Wykład, ćwiczenia 60 (30 / 30)

5

Ekonometria

Wykład, ćwiczenia 75 (30 / 45)

6

Ekonometria przestrzenna Wykład
Projektowanie syst.
Informatycznych

15

Wykład, ćwiczenia 45 (15 / 30)
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Finanse

Wykład

30

3

Podstawy sztucznej
inteligencji

Wykład

30

2

Podstawy ekonomii
matematycznej

Wykład, ćwiczenia 45 (30 / 15)

5

Information security

Wykład

45

3

Intelligent data processing
Wykład
system

45

6

Electronic documents

Wykład

45

3

Advanced internet
technologies

Wykład

30

3

Electronic economy

Wykład

30

3

Strategie elektronicznego
biznesu

Wykład

30

3

Wykład

15

2

Wykład

15

2

Wykład

30

3

Wykład

30

4

Wykład ogólny do wyboru Wykład

30

3

Seminarium

60

17

Web aplication project
Przedmiot
specjalnościowy I do
wyboru
Przedmiot
specjalnościowy II do
wyboru
Przedmiot do wyboru w
języku obcym

Razem:
1005
110
Wykazy przedmiotów do wyboru w Załączniku nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających.
Zał_1_Program studiów
Kierunek Informatyka i ekonometria, studia stacjonarne I stopnia,
specjalność Informatyka w gospodarce i administracji
Forma/formy
Nazwa zajęć/grupy zajęć
Łączna liczna godzin zajęć
zajęć
Informatyka ekonomiczna Wykład, ćwiczenia 60 (30 / 30)

Liczba punktów ECTS
7

Technologie informacyjne Wykład, ćwiczenia 60 (30 / 30)

7

Mikroekonomia

Wykład, ćwiczenia 60 (30 / 30)

6

Makroekonomia

Wykład, ćwiczenia 60 (30 / 30)

5

Badania operacyjne

Wykład, ćwiczenia 60 (30 / 30)

6

Rachunkowość

Wykład, ćwiczenia 60 (30 / 30)

5

Ekonometria

Wykład, ćwiczenia 75 (30 / 45)

6

Ekonometria przestrzenna Wykład

15

2

Projektowanie syst.
Informatycznych

Wykład, ćwiczenia 45 (15 / 30)

4

Finanse

Wykład

3

30
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45

Podstawy sztucznej
inteligencji

Wykład

Podstawy ekonomii
matematycznej

Wykład, ćwiczenia 45 (30 / 15)

5

Data Science

Wykład

30

3

Języki formalne i teoria
automatów

Wykład

30

3

Wykład

30

3

Wykład

30

3

Wykład

30

3

Hurtownie danych

Wykład

30

3

Modele biznesowe w IT

Wykład

30

3

Wykład

30

2

Wykład

15

2

Wykład

30

3

Wykład

30

4

Wykład ogólny do wyboru Wykład

30

3

Seminarium

60

17

Modelowanie procesów
biznesowych
Bezpieczeństwo
systemów
informatycznych
Usługi sieciowe

Blockchain i inteligentne
kontrakty
Przedmiot
specjalnościowy I do
wyboru
Przedmiot
specjalnościowy II do
wyboru
Przedmiot do wyboru w
języku obcym

30

2

Razem:
1005
110
Wykazy przedmiotów do wyboru w Załączniku nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających.
Zał_1_Program studiów
Kierunek Informatyka i ekonometria, studia stacjonarne I stopnia,
specjalność Inżynieria finansowa
Forma/formy
Nazwa zajęć/grupy zajęć
Łączna liczna godzin zajęć
zajęć

Liczba punktów ECTS

Informatyka ekonomiczna Wykład, ćwiczenia 60 (30 / 30)

7

Technologie informacyjne Wykład, ćwiczenia 60 (30 / 30)

7

Mikroekonomia

Wykład, ćwiczenia 60 (30 / 30)

6

Makroekonomia

Wykład, ćwiczenia 60 (30 / 30)

5

Badania operacyjne

Wykład, ćwiczenia 60 (30 / 30)

6

Rachunkowość

Wykład, ćwiczenia 60 (30 / 30)

5

Ekonometria

Wykład, ćwiczenia 75 (30 / 45)

6

Ekonometria przestrzenna Wykład
Projektowanie syst.
Informatycznych

15

Wykład, ćwiczenia 45 (15 / 30)
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Finanse

Wykład

30

3

Podstawy sztucznej
inteligencji

Wykład

30

2

Podstawy ekonomii
matematycznej

Wykład, ćwiczenia 45 (30 / 15)

5

Wprowadzenie do
modelowania rynków
finansowych

Wykład

30

3

Instrumenty pochodne

Wykład

45

4

Procesy stochastyczne

Wykład

15

2

Modelowanie zmienności
i ryzyka

Wykład

45

4

Zarządzanie portfelem
inwestycji

Wykład

30

2

Wykład

30

3

Wykład

15

2

Wykład

30

3

Wykład

15

2

Wykład

30

3

Wykład

30

4

Wykład ogólny do wyboru Wykład

30

3

Seminarium

60

17

Metody wyceny
instrumentów
pochodnych
Instytucje i instrumenty
rynku kapitałowego
Inwestycje alternatywne
Przedmiot
specjalnościowy I do
wyboru
Przedmiot
specjalnościowy II do
wyboru
Przedmiot do wyboru w
języku obcym

Razem:
1005
110
Wykazy przedmiotów do wyboru w Załączniku nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających.
Zał_1_Program studiów
Kierunek Informatyka i ekonometria, studia niestacjonarne I stopnia,
Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć
Informatyka
Wykład, ćwiczenia
ekonomiczna
Technologie informacyjne Wykład, ćwiczenia

Łączna liczna godzin zajęć

Liczba punktów
ECTS

36 (18 / 18)

7

36 (18 / 18)

7

Mikroekonomia

Wykład, ćwiczenia

36 (18 / 18)

6

Makroekonomia

Wykład, ćwiczenia

36 (18 / 18)

5

Badania operacyjne

Wykład, ćwiczenia

36 (18 / 18)

6

Rachunkowość

Wykład, ćwiczenia

36 (18 / 18)

5
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Ekonometria

Wykład, ćwiczenia

48 (21 / 27)

6

Wprowadzenie do analizy
Wykład
wielowymiarowej

12

2

Projektowanie syst.
Informatycznych

Wykład, ćwiczenia

27 (9 / 18)

4

Finanse

Wykład

18

3

Podstawy sztucznej
inteligencji

Wykład

18

2

Podstawy ekonomii
matematycznej

Wykład, ćwiczenia

30 (18 / 12)

5

Wykład

22

3

Wykład

18

3

Wykład

18

3

Wykład

18

3

Wykład

20

3

Wykład

12

2

Wykład

22

3

Wykład

22

4

Wykład

22

3

Wykład

18

3

Wykład

30

4

Wykład

18

3

36

15

645

110

Komputerowe pakiety
statystyczne
Bezpieczeństwo
systemów
informatycznych
Analiza finansowa w
przedsiębiorstwie
Przedmiot
specjalnościowy do
wyboru I
Przedmiot
specjalnościowy do
wyboru II
Przedmiot
specjalnościowy do
wyboru III
Przedmiot
specjalnościowy do
wyboru IV
Przedmiot
specjalnościowy do
wyboru V
Przedmiot
specjalnościowy do
wyboru VI
Przedmiot
specjalnościowy do
wyboru VII
Wykład specjalnościowy
w języku obcym do
wyboru
Wykład ogólny do
wyboru
Semianrium

Razem:
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Wykazy przedmiotów do wyboru w Załączniku nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających.
Zał_1_Program studiów
Kierunek Informatyka i ekonometria, studia stacjonarne II stopnia,
specjalność Analityka gospodarcza
Nazwa zajęć/grupy
Forma/formy zajęć
Łączna liczna godzin zajęć
zajęć
Prognozowanie i
Wykład, ćwiczenia
60 (30 / 30)
symulacje
Analiza
Wykład, ćwiczenia
60 (30 / 30)
wielowymiarowa
Metoda
Ćwiczenia
30
reprezentacyjna
Optymalizacja
Wykład, ćwiczenia
30 ( 15 / 15)
dyskretna
Zarządzanie
Wykład, ćwiczenia
45 (30 / 15)

Liczba
ECTS
5
5
3
3
4

Multimedia w biznesie

Wykład

30

3

Systemy informacyjne
zarządzania

Wykład, ćwiczenia

60 (30 / 30)

5

Ćwiczenia

30

2

Wykład, ćwiczenia

45 (30 / 15)

4

Wykład, ćwiczenia

45 (15 / 30)

4

30

2

Wykład, ćwiczenia

30 (15 / 15)

2

Wykład

15

1

Ćwiczenia

30

2

Wykład kierunkowy I do
Wykład
wyboru

30

3

Wykład kierunkowy II
do wyboru

Wykład

30

3

Wykład kierunkowy III
do wyboru

Wykład

30

3

Wykład kierunkowy IV
do wyboru

Wykład

30

3

Wykład kierunkowy w j.
Wykład
obcym do wyboru

30

3

Przedmiot
specjalnościowy I do
wyboru

30

3

Marketing
Ekonomia
matematyczna
Analiza systemów
informatycznych

Zaawansowane
Ćwiczenia
technologie baz danych
Uczenie maszynowe
Informatyczne
narzędzia wizualizacji
danych
Big Data

Wykład
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Przedmiot
specjalnościowy II do
wyboru
Przedmiot
specjalnościowy III do
wyboru

Wykład

30

3

Wykład

30

3

Makroekonomia
zaawansowana

Wykład

30

3

Analiza decyzyjna

Ćwiczenia

30

3

Zarządzanie ryzykiem

Ćwiczenia

30

2

Ilościowe metody
Ćwiczenia
wyceny przedsiębiorstw

30

2

Analiza rynków
finansowych

Wykład

15

2

Teoria gier

Wykład

30

4

Teoria wzrostu
gospodarczego

Wykład

30

4

Geomarketing

Ćwiczenia

30

3

Strategie finansowania i
Wykład
inwestowania firm

15

2

Historia myśli
ekonomicznej

Wykład

30

3

Wykład

30

3

60

14

Wykład ogólny do
wyboru
Seminarium

Razem:
1140
114
Wykazy przedmiotów do wyboru w Załączniku nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających.
Zał_1_Program studiów
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Kierunek Informatyka i ekonometria, studia stacjonarne II stopnia,
specjalność Elektroniczny biznes
Nazwa zajęć/grupy
zajęć

Forma/formy zajęć

Łączna liczna godzin zajęć

Liczba
ECTS

Wykład, ćwiczenia

60 (30 / 30)

5

Wykład, ćwiczenia

60 (30 / 30)

5

Ćwiczenia

30

3

Wykład, ćwiczenia

30 ( 15 / 15)

3

Wykład, ćwiczenia

45 (30 / 15)

4

Multimedia w biznesie

Wykład

30

3

Systemy informacyjne
zarządzania

Wykład, ćwiczenia

60 (30 / 30)

5

Ćwiczenia

30

2

Wykład, ćwiczenia

45 (30 / 15)

4

Wykład, ćwiczenia

45 (15 / 30)

4

30

2

Wykład, ćwiczenia

30 (15 / 15)

2

Wykład

15

1

Ćwiczenia

30

2

Wykład kierunkowy I do
Wykład
wyboru

30

3

Wykład kierunkowy II
do wyboru

Wykład

30

3

Wykład kierunkowy III
do wyboru

Wykład

30

3

Wykład kierunkowy IV
do wyboru

Wykład

30

3

30

3

30

3

30

3

Prognozowanie i
symulacje
Analiza
wielowymiarowa
Metoda
reprezentacyjna
Optymalizacja
dyskretna
Zarządzanie

Marketing
Ekonomia
matematyczna
Analiza systemów
informatycznych

Zaawansowane
Ćwiczenia
technologie baz danych
Uczenie maszynowe
Informatyczne
narzędzia wizualizacji
danych
Big Data

Wykład kierunkowy w j.
Wykład
obcym do wyboru
Przedmiot
specjalnościowy I do
Wykład
wyboru
Przedmiot
specjalnościowy II do
Wykład
wyboru
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Przedmiot
specjalnościowy III do
wyboru
Multimedia technology
Software design
patterns
Project management

Wykład

30

3

Wykład, ćwiczenia

30 (15 / 15)

3

Ćwiczenia

30

3

Wykład, ćwiczenia

45 (15 / 30)

4

IT system security

Wykład, ćwiczenia

30 (15 / 15)

4

Advanced mobile
development

Wykład, ćwiczenia

45 (15 / 30)

6

Internet of Things

Ćwiczenia

30

3

Business Intelligence

Ćwiczenia

30

2

Historia myśli
ekonomicznej

Wykład

30

3

Wykład

30

3

60v

14

Wykład ogólny do
wyboru
Seminarium

Razem:
1140
114
Wykazy przedmiotów do wyboru w Załączniku nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających.
Zał_1_Program studiów
Kierunek Informatyka i ekonometria, studia stacjonarne II stopnia,
specjalność Informatyka w gospodarce i administracji
Nazwa zajęć/grupy
zajęć

Forma/formy zajęć

Łączna liczna godzin zajęć

Liczba
ECTS

Wykład, ćwiczenia

60 (30 / 30)

5

Wykład, ćwiczenia

60 (30 / 30)

5

Ćwiczenia

30

3

Wykład, ćwiczenia

30 ( 15 / 15)

3

Wykład, ćwiczenia

45 (30 / 15)

4

Multimedia w biznesie

Wykład

30

3

Systemy informacyjne
zarządzania

Wykład, ćwiczenia

60 (30 / 30)

5

Ćwiczenia

30

2

Wykład, ćwiczenia

45 (30 / 15)

4

Wykład, ćwiczenia

45 (15 / 30)

4

Zaawansowane
Ćwiczenia
technologie baz danych

30

2

Uczenie maszynowe

30 (15 / 15)

2

Prognozowanie i
symulacje
Analiza
wielowymiarowa
Metoda
reprezentacyjna
Optymalizacja
dyskretna
Zarządzanie

Marketing
Ekonomia
matematyczna
Analiza systemów
informatycznych

Wykład, ćwiczenia
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Informatyczne
narzędzia wizualizacji
danych
Big Data

Wykład

15

1

Ćwiczenia

30

2

Wykład kierunkowy I do
Wykład
wyboru

30

3

Wykład kierunkowy II
do wyboru

Wykład

30

3

Wykład kierunkowy III
do wyboru

Wykład

30

3

Wykład kierunkowy IV
do wyboru

Wykład

30

3

Wykład kierunkowy w j.
Wykład
obcym do wyboru

30

3

Wykład

30

3

Wykład

30

3

Wykład

30

3

Wykład

30

3

Ćwiczenia

30

4

Ćwiczenia

30

3

Wykład, ćwiczenia

60 (30 / 30)

6

Wykład, ćwiczenia

45 (15 / 30)

4

Wykład, ćwiczenia

45 (15 / 30)

5

Wykład

30

3

Wykład

30

3

60

14

Przedmiot
specjalnościowy I do
wyboru
Przedmiot
specjalnościowy II do
wyboru
Przedmiot
specjalnościowy III do
wyboru
Zarządzanie informacją
Inżynieria
oprogramowania
Systemy analityczne w
biznesie
Systemy
wyszukiwawcze
Sieci komputerowe
Ontologie w
informatyce
Historia myśli
ekonomicznej
Wykład ogólny do
wyboru
Seminarium

Razem:
1140
114
Wykazy przedmiotów do wyboru w Załączniku nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających.
Zał_1_Program studiów

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl

53

Kierunek Informatyka i ekonometria, studia stacjonarne II stopnia,
specjalność Inżynieria finansowa
Nazwa zajęć/grupy
zajęć

Forma/formy zajęć

Łączna liczna godzin zajęć

Liczba
ECTS

Wykład, ćwiczenia

60 (30 / 30)

5

Wykład, ćwiczenia

60 (30 / 30)

5

Ćwiczenia

30

3

Wykład, ćwiczenia

30 ( 15 / 15)

3

Wykład, ćwiczenia

45 (30 / 15)

4

Multimedia w biznesie

Wykład

30

3

Systemy informacyjne
zarządzania

Wykład, ćwiczenia

60 (30 / 30)

5

Ćwiczenia

30

2

Wykład, ćwiczenia

45 (30 / 15)

4

Wykład, ćwiczenia

45 (15 / 30)

4

30

2

Wykład, ćwiczenia

30 (15 / 15)

2

Wykład

15

1

Ćwiczenia

30

2

Wykład kierunkowy I do
Wykład
wyboru

30

3

Wykład kierunkowy II
do wyboru

Wykład

30

3

Wykład kierunkowy III
do wyboru

Wykład

30

3

Wykład kierunkowy IV
do wyboru

Wykład

30

3

Wykład kierunkowy w j.
Wykład
obcym do wyboru

30

3

Wykład

30

3

Wykład

30

3

Prognozowanie i
symulacje
Analiza
wielowymiarowa
Metoda
reprezentacyjna
Optymalizacja
dyskretna
Zarządzanie

Marketing
Ekonomia
matematyczna
Analiza systemów
informatycznych

Zaawansowane
Ćwiczenia
technologie baz danych
Uczenie maszynowe
Informatyczne
narzędzia wizualizacji
danych
Big Data

Przedmiot
specjalnościowy I do
wyboru
Przedmiot
specjalnościowy II do
wyboru
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Przedmiot
specjalnościowy III do
wyboru
Zarządzanie ryzykiem

Wykład

30

3

Ćwiczenia

30

3

Wycena instrumentów
pochodnych

Wykład, ćwiczenia

75 (45 / 30)

7

Modelowanie stóp
procentowych

Ćwiczenia

30

2

Zaawansowane metody
Wykład
ekonometrii finansowej

30

4

Zaawansowana analiza
inwestycyjna

30

2

Strategie finansowania i
Wykład
inwestowania firm

15

2

Inżynieria finansowa projekt

Ćwiczenia

30

5

Historia myśli
ekonomicznej

Wykład

30

3

Wykład

30

3

60

14

Wykład ogólny do
wyboru
Seminarium

Ćwiczenia

Razem:
1140
114
Wykazy przedmiotów do wyboru w Załączniku nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających.
Zał_1_Program studiów
Kierunek Informatyka i ekonometria, studia niestacjonarne II stopnia,
Nazwa zajęć/grupy
zajęć

Forma/formy zajęć

Łączna liczna godzin zajęć

Liczba punktów ECTS

Wykład, ćwiczenia

36 (18 / 18)

5

Wykład, ćwiczenia

36 (18 / 18)

5

Ćwiczenia

18

3

Wykład, ćwiczenia

18 (9 / 9)

3

Zarządzanie

Wykład, ćwiczenia

27 (18 / 9)

4

Multimedia w biznesie
Systemy informacyjne
zarządzania
Ekonomia
matematyczna
Analiza systemów
informatycznych

Wykład

18

3

Wykład, ćwiczenia

36 (18 / 18)

5

Wykład, ćwiczenia

27 (18 / 9)

4

Wykład, ćwiczenia

27 (9 / 18)

4

Prognozowanie i
symulacje
Analiza
wielowymiarowa
Metoda
reprezentacyjna
Optymalizacja
dyskretna
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Zaawansowane
technologie baz
danych
Uczenie maszynowe
Informatyczne
narzędzia wizualizacji
danych
Marketing
Big Data

Ćwiczenia

18

2

Wykład, ćwiczenia

18 (9 / 9)

2

Wykład

9

1

Ćwiczenia

18

3

Ćwiczenia

18

3

18

3

18

3

Zarządzanie informacją Wykład
Inżynieria
Wykład
oprogramowania
Analiza statystyczna w
badaniach rynku

Wykład

18

2

Analiza szeregów
czasowych

Wykład

18

2

18

4

Ćwiczenia

18

3

Wykład

18

3

Wykład

18

3

Wykład

18

3

Wykład

18

3

Wykład

18

3

Wykład

18

3

Wykład

18

3

Wykład

18

3

Wykład

18

3

Wykład

18

3

Wykład

18

3

Projektowanie aplikacji
Ćwiczenia
multimedialnych
Symulacja Monte Carlo
Wykład kierunkowy I
do wyboru
Wykład kierunkowy II
do wyboru
Wykład kierunkowy III
do wyboru
Wykład kierunkowy IV
do wyboru
Wykład kierunkowy w
j. obcym do wyboru
Przedmiot
specjalnościowy I do
wyboru
Przedmiot
specjalnościowy II do
wyboru
Przedmiot
specjalnościowy III do
wyboru
Przedmiot
specjalnościowy IV do
wyboru
Przedmiot
specjalnościowy V do
wyboru
Historia myśli
ekonomicznej
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Wykład ogólny do
wyboru
Seminarium

Wykład

18

3

36

14

Razem:
684
114
Wykazy przedmiotów do wyboru w Załączniku nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających.
Zał_1_Program studiów

Tabela 5. Zajęcia lub grupy zajęć służące zdobywaniu przez studentów kompetencji inżynierskich /
Zajęcia lub grupy zajęć przygotowujące studentów do wykonywania zawodu nauczyciela8
Nazwa zajęć/grupy
zajęć

Forma/formy zajęć

Łączna liczna godzin zajęć
stacjonarne/niestacjonarne

Liczba punktów
ECTS

Nie dotyczy
Razem:

Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach
obcych9
Kierunek informatyka i ekonometria, studia stacjonarne I stopnia, r.a. 2021/22 specjalność Analityka
gospodarcza/ Informatyka w gospodarce i administracji/ Inżynieria finansowa
Liczba studentów
Nazwa
(w tym
Forma
Forma
Język
programu/zajęć/grupy
Semestr
realizacji
studiów
wykładowy niebędących
zajęć
obywatelami
polskimi)
Język obcy 1

Język obcy 2

Lektorat

Lektorat

2,3,4,5

2,3,4,5

stacjonarne Do wyboru:
j. angielski;
j. francuski;
j. hiszpański;
j. niemiecki;
j. rosyjski

177
(w
tym
9 obcokrajowców,
z czego 3 z Kartą
Polaka)

stacjonarne Do wyboru:
j. angielski; 177
(w
tym
j. francuski; 9 obcokrajowców,
j. hiszpański;

8

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.
9

Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów
podlegających ocenie. Jeżeli wszystkie zajęcia prowadzone są w języku obcym należy w tabeli zamieścić
jedynie taką informację.
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j. niemiecki; z czego 3 z Kartą
j. rosyjski
Polaka)
Wykład do wyboru w wykład
języku obcym

6

stacjonarne

177
(w
tym
9 obcokrajowców,
z czego 3 z Kartą
Polaka)

Kierunek informatyka i ekonometria, studia stacjonarne I stopnia, r.a. 2021/22, specjalność
Elektroniczny biznes
Liczba studentów
Nazwa
(w tym
Forma
Forma
Język
programu/zajęć/grupy
Semestr
niebędących
realizacji
studiów
wykładowy
zajęć
obywatelami
polskimi)
Język obcy 1

Język obcy 2

Lektorat

Lektorat

2,3,4,5

2,3,4,5

stacjonarne

stacjonarne

Do wyboru:
j. angielski;
j. francuski;
j. hiszpański;
j. niemiecki;
j. rosyjski

61
(w
tym
5 obcokrajowców,
z czego 1 z Kartą
Polaka)

Do wyboru:
j. angielski;
j. francuski;
j. hiszpański;
j. niemiecki;
j. rosyjski

61
(w
tym
5 obcokrajowców,
z czego 1 z Kartą
Polaka)

Wykład do wyboru w wykład
języku obcym

6

stacjonarne

61
(w
tym
5 obcokrajowców,
z czego 1 z Kartą
Polaka)

Information security

Wykład

3

stacjonarne

j. angielski

61
(w
tym
5 obcokrajowców,
z czego 1 z Kartą
Polaka)

Intelligent
data Wykład
processing systems

4

stacjonarne

j. angielski

61
(w
tym
5 obcokrajowców,
z czego 1 z Kartą
Polaka)

Electronic documents

Wykład

5

stacjonarne

j. angielski

36
(w
tym
1 obcokrajowiec
z Kartą Polaka)

Advanced
internet Wykład
technologies

5

stacjonarne

j. angielski

36
(w
tym
1 obcokrajowiec
z Kartą Polaka)
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Electronic economy

Web
project

Wykład

6

stacjonarne

j. angielski

36
(w
tym
1 obcokrajowiec
z Kartą Polaka)

application Wykład

6

stacjonarne

j. angielski

36
(w
tym
1 obcokrajowiec
z Kartą Polaka)

Lista wykładów do wyboru w języku obcym:
Introduction to Bayesian statistics with R (j. angielski)
Information Systems' Architectures (j. angielski)
Network optimization (j. angielski)
Theory of economic growth (j. angielski)
Categorical data analysis (j. angielski)
Correspondance commercial en français (j. francuski)
Unternehmensbesteuerung (j. niemiecki)
Korespondencja handlowa w biznesie międzynarodowym I (j. rosyjski)
Kierunek informatyka i ekonometria, studia niestacjonarne I stopnia
Liczba
studentów

Nazwa
programu/zajęć/grupy
zajęć

Forma
realizacji

Semestr

Język obcy

Lektorat

2,3,4,5

niestacjonarne Do wyboru:
j. angielski;
j. francuski;
34
j. hiszpański;
j. niemiecki;
j. rosyjski

6

niestacjonarne

Wykład do wyboru w wykład
języku obcym

Forma
studiów

Język
wykładowy

(w tym
niebędących
obywatelami
polskimi)

34

Lista wykładów do wyboru w języku obcym:
Information Systems' Architectures (j. angielski)
Network optimization (j. angielski)
Theory of economic growth (j. angielski)
Categorical data analysis (j. angielski)
Correspondance commercial en français (j. francuski)
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Unternehmensbesteuerung (j. niemiecki)
Korespondencja handlowa w biznesie międzynarodowym I (j. rosyjski)

Kierunek informatyka i ekonometria, studia stacjonarne II stopnia, specjalność Analityka
gospodarcza/ Informatyka w gospodarce i administracji/ Inżynieria finansowa
Liczba
studentów
Nazwa
Forma
Język
(w tym
programu/zajęć/grupy Forma realizacji Semestr
studiów
wykładowy niebędących
zajęć
obywatelami
polskimi)
Wykład do wyboru w konwersatorium 4
języku obcym

stacjonarne

58 (w tym
1
obcokrajowiec)

Kierunek informatyka i ekonometria, studia stacjonarne II stopnia, specjalność Elektroniczny biznes
Liczba
studentów
Nazwa
Forma
Język
(w tym
programu/zajęć/grupy Forma realizacji
Semestr
studiów
wykładowy niebędących
zajęć
obywatelami
polskimi)
Wykład do wyboru w konwersatorium
języku obcym

4

stacjonarne

Multimedia technology Wykład/ćwiczenia 2

stacjonarne

j. angielski

Software
patterns

2

stacjonarne

j. angielski

Project management

Wykład/ćwiczenia 2

stacjonarne

j. angielski

-

IT system security

Wykład/ćwiczenia 3

stacjonarne

j. angielski

-

mobile Wykład/ćwiczenia 3

stacjonarne

j. angielski

Advanced
development

design Wykład

-

-

Internet of Things

ćwiczenia

4

stacjonarne

j. angielski

-

Business Intelligence

ćwiczenia

4

stacjonarne

j. angielski

-

Lista wykładów do wyboru w języku obcym:
Artificial intelligence (j. angielski)
Macroeconomics of the European Monetary Union (j. angielski)
Real estate market analysis (j. angielski)
La comptabilité financiére et le contrôle de gestion avancé (j. francuski)
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Qualitätsmanagement (j. niemiecki)
Komunikacja z elementami rosyjskiej korespondencji służbowej (j. rosyjski)
Current issues of economy (j. angielski)

Kierunek informatyka i ekonometria, studia niestacjonarne II stopnia

Nazwa
programu/zajęć/grupy Forma realizacji
zajęć

Liczba
studentów
Semestr

Wykład do wyboru w konwersatorium 4
języku obcym

Forma
studiów

Język
(w tym
wykładowy niebędących
obywatelami
polskimi)

niestacjonarne j. angielski

27

Lista wykładów do wyboru w języku obcym:
Game theory
Macroeconomics of the European Monetary Union (j. angielski)
Real estate market analysis (j. angielski)
La comptabilité financiére et le contrôle de gestion avancé (j. francuski)
Qualitätsmanagement (j. niemiecki)
Komunikacja z elementami rosyjskiej korespondencji służbowej (j. rosyjski)
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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. poz. 1668 z późn. zm.) oraz §
3-4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie
studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.).
2. Obsada zajęć na kierunku, poziomie i profilu w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest
ocena.
3. Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujący w semestrze roku
akademickiego, w którym przeprowadzana jest ocena, dla każdego z poziomów studiów.
4. Charakterystyka 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.
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.
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.
7. Wykaz tematów prac dyplomowych uporządkowany według lat, z podziałem na poziomy oraz
formy studiów; wykaz można przygotować według przykładowego wzoru:
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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 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 zasadach rozwiązywania konfliktów, a także reagowania na przypadki zagrożenia lub
naruszenia bezpieczeństwa, jak również wszelkich form dyskryminacji i przemocy wobec członków
kadry prowadzącej kształcenie i studentów oraz sposobach pomocy jej ofiarom.
8. 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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