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Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów
SYMBOL Po ukończeniu studiów absolwent:
I_W01

formułuje i dyskutuje zadania informatyczne opierając się na wiedzy z matematyki,
logiki, fizyki i podstaw elektroniki

I_W02

ma uporządkowaną, wiedzę ogólną w zakresie algorytmów i złożoności obliczeniowej,
architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, technologii
sieciowych, technologii internetowych, bezpieczeństwa sieci i systemów
informatycznych, języków i paradygmatów programowania, user experience,
sztucznej inteligencji, baz danych, inżynierii oprogramowania, wspomagania decyzji
oraz systemów wbudowanych

I_W03

ma szczegółową wiedzę nt. algorytmiki, systemów operacyjnych, sieci
komputerowych, baz danych, inżynierii oprogramowania oraz wytwarzania systemów
informatycznych

I_W04

identyfikuje i opisuje cykl życia systemów informatycznych sprzętowych lub
programowych

I_W05

identyfikuje, dyskutuje i używa właściwie dobranych metod, technik i narzędzi
niezbędnych do rozwiązywania prostych zadań informatycznych o charakterze
ogólnym oraz złożonych zadań o charakterze specjalizacyjnym z zakresu informatyki

I_W06

ma podstawową wiedzę w zakresie standardów wytwarzania systemów
informatycznych, zna wybrane normy jakościowe związane z jakością
oprogramowania

I_W07

identyfikuje problemy etyczne stosowania rozwiązań informatycznych, rozumie i
dyskutuje zagrożenia z tym związane, rozumie i szacuje konsekwencje związane z
przestępczością elektroniczną, dyskutuje i rekomenduje rozwiązania z zakresu
bezpieczeństwa informatycznego - technicznego, prawnego i ekonomicznego

I_W08

identyfikuje i dyskutuje możliwości upowszechnienia i monetyzacji systemu
informatycznego, uwzględniając specyfikę rynku, formy działalności gospodarczej
oraz kanały dystrybucji, uwzględniając oczekiwania rynku co do jakości oraz czas życia
produktu

I_W09

rozpoznaje standardy zarządzania jakością i bezpieczeństwem pracy oraz używa ich
planując, wykorzystując i organizując swoje miejsce pracy

I_W10

identyfikuje i dyskutuje aspekty prawne, w szczególności związane z prawami
autorskimi i pokrewnymi oraz ochroną danych w tym danych osobowych

I_U01

pozyskuje, integruje i interpretuje informacje z literatury oraz innych źródeł w języku
ojczystym i angielskim dokonując oceny źródła; wyciąga wnioski oraz formułuje i
wyczerpująco uzasadnia opinie

I_U02

porozumiewa się w sposób zrozumiały w środowisku zawodowym a także w innych
środowiskach, w tym w szczególności w bezpośrednim kontakcie z klientem
korzystając z języka ojczystego oraz języka angielskiego na poziomie B2

I_U03

przygotowuje szczegółowe opracowanie problemu z zakresu informatyki w języku
ojczystym oraz języku angielskim

I_U04

przygotowuje, przedstawia i dyskutuje werbalnie prezentację, dotyczącą
szczegółowych zagadnień z zakresu informatyki w języku ojczystym oraz angielskim

I_U05

posługuje się technikami informacyjnymi i komunikacyjnymi właściwymi do realizacji
zadań typowych dla działalności inżynierskiej
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I_U06

planuje i przeprowadza eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe,
interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioski

I_U07

wykorzystuje metody analityczne, symulacyjne
formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich

I_U08

dostrzegać ich aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne podczas formułowania i
rozwiązywania zadań informatycznych

I_U09

ocenia, co najmniej w podstawowym zakresie różne aspekty ryzyka związanego z
realizacją przedsięwzięcia informatycznego

I_U10

pracuje pod nadzorem oraz samodzielnie, uwzględniając zasady bezpieczeństwa
pracy, dostrzegając zagrożenia i stosuje metody ich unikania, opiera się na zdobytym
doświadczeniu i rutynie

I_U11

szacuje pracochłonność wytwarzania oprogramowania

I_U12

ocenia i uwzględnia złożoność obliczeniową algorytmów i problemów

I_U13

tworzy i wykorzystuje modelowanie obiektowe w trakcie tworzenia systemu,
dostrzegając jego rolę komunikacyjną i dokumentacyjną

I_U14

ocenia architekturę oprogramowania i systemów informatycznych z punktu widzenia
wymagań poza funkcjonalnych

I_U15

efektywnie uczestniczy w inspekcji oprogramowania

I_U16

projektuje i przeprowadza testy strukturalne i funkcjonalne

I_U17

formułuje specyfikację funkcjonalną w formie przypadków użycia

I_U18

formułuje wymagania poza funkcjonalne dla wybranych charakterystyk jakościowych

I_U19

wybiera język programowania odpowiedni do danego zadania programistycznego

I_U20

projektuje i implementuje zgodnie z zadaną specyfikacją prosty system
informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi

I_U21

formułuje i implementuje algorytmy

I_U22

zabezpiecza dane uwzględniając ich charakter, sposób przetwarzania i specyfikę
zabezpieczenia

I_U23

tworzy aplikacje w architekturze klient-serwer

I_U24

projektuje interfejs użytkownika dla różnych klas systemów informatycznych
uwzględniając user experience

I_U25

projektuje schemat i tworzy bazę danych wykorzystując system zarządzania bazą
danych

I_U26

stosuje systemy zarządzania wersjami oraz planowania i koordynowania pracy w tym
pracy zespołowej

I_U27

projektuje i konstruuje proste systemy lub układy systemów o charakterze
rozwiązania fizycznego, uwzględniając ich specyfikę interakcji z otoczeniem w tym z
użytkownikiem

I_U28

wykorzystuje doświadczenie związane z rozwiązywaniem praktycznych zadań
inżynierskich z obszaru ICT, zdobyte podczas zajęć z praktykami i pracownikami firm
informatycznych

I_U29

korzysta ze standardów i norm projektowania, wytwarzania i eksploatacji systemów
informatycznych

oraz

eksperymentalne

do
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I_K01

rozumie, że w informatyce wiedza i umiejętności bardzo szybko stają się przestarzałe

I_K02

organizuje i nadzoruje i inspiruje proces uczenia się innych osób, przyczynia się do
zrozumienia i prawidłowego wykorzystania systemów informatycznych

I_K03

przewiduje odpowiedzialnie efekty oddziaływania systemów informatycznych,
przyjmuje odpowiedzialność za sposób ich funkcjonowania, komunikuje związane z
nimi zagrożenia

I_K04

pracuje w zespole przyjmując w nim różne role i akceptując role innych osób

I_K05

wyznacza cele i określa priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub
innych zadania, wpływa na jego realizację przyjmując odpowiedzialność, wykazując
zainteresowanie i działając zgodnie z przyjętymi zasadami

I_K06

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

I_K07

inicjuje działania nastawione na osiągnięcie zdefiniowanego celu społecznego lub
ekonomicznego

Skład zespołu przygotowującego raport samooceny
Imię i nazwisko

Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja
pełniona w uczelni

Janina Rudowicz-Nawrocka

dr inż., Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji
Wizualnej

Robert J. Tomczak

dr inż., adiunkt, Dyrektor Centrum Innowacji i Wdrożeń
CDV

Tomasz Tyksiński

dr, adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku
Informatyka

Lidia Typańska-Czajka

dr, adiunkt

Paweł Jasiński

mgr, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
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Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele
kształcenia i efekty uczenia się
1. Powiązanie koncepcji kształcenia z misją i głównymi celami strategicznymi
uczelni, oczekiwaniami formułowanymi wobec kandydatów, oferowanymi
specjalnościami/specjalizacjami
Misją Collegium Da Vinci, wiodącej w Wielkopolsce szkoły wyższej, jest zapewnienie - we
współpracy z otoczeniem biznesowym - kompleksowego startu studentom w życie zawodowe. Od
dwudziestu lat dbamy, by proponowane przez nas kierunki studiów były zgodne z potrzebami
rynku, programy studiów powstawały we współpracy z pracodawcami i partnerami biznesowymi
oraz wiodącymi europejskimi uczelniami. W Collegium Da Vinci w ramach zajęć, staży, praktyk i
szkoleń uczymy praktycznych umiejętności oraz kompetencji ułatwiających pracę w zmiennym
środowisku. Zapewniając codzienny, bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami-praktykami,
wierzymy, że nasza Uczelnia jest pierwszym, najważniejszym stopniem w karierze naszych
studentów.
Działamy zgodnie z wartościami takimi jak: praktyczność, komfort i partnerskie podejście, które
znajdują bezpośrednie odzwierciedlenie w codziennym studiowaniu naszych studentów.
W myśl strategii uczelni, koncepcja kształcenia określa zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych adekwatnych do zapotrzebowania rynkowego. Program studiów definiowany jest
przez specjalistów posiadających wieloletnią praktykę zawodową w obszarze dydaktyki,
z uwzględnieniem wartości pozwalających na rozwój kariery zawodowej. Nowatorska i aktualna
oferta dydaktyczna odzwierciedla tendencje społeczne, kulturowe i rynkowe. Obejmuje m.in.
monitoring oczekiwań kandydatów, studentów, ich rodziców i rynku pracodawców, wprowadzenie
do dydaktyki kursów z przedsiębiorczości, czy rozwijanie wiedzy i umiejętności w ramach praktyk
studenckich z uwzględnieniem roli pracodawcy i partnera biznesowego. W drodze pozytywnej
i owocnej współpracy niejednokrotnie absolwenci zapraszani są przez firmy partnerskie lub
praktykodawców oferujących dedykowane miejsca pracy.
Komfortowe warunki uczenia, bogate zaplecze techniczne (sale komputerowe, nowoczesne
oprogramowanie), pozwalają na osiąganie optymalnych wyników. Jednocześnie bezpośredni
kontakt i partnerskie relacje z dydaktykami, stanowią istotne wsparcie w rozwijaniu
indywidualnego potencjału studentów.
Uczelnia prowadzi nabór otwarty, wg kolejności zgłoszeń, do wyczerpania miejsc. Rezygnacja ze
specjalnych oczekiwań wobec kandydatów jest świadoma i związana z koniecznością wsparcia
studentów w ukierunkowanym rozwoju w celu wykorzystania indywidualnych cech i predyspozycji
osobowych do osiągnięcia sukcesu zawodowego i osobistego związanego z wybranym kierunkiem
studiów. Takie wsparcie, wpisane w misję Uczelni, realizowane jest przeróżnymi drogami – od
specjalizowanych elementów programu studiów (m.in. zajęcia tutoringowe z mentoringiem;
dyplomowy projekt zespołowy; kierunkowe, ogólnouczelniane oraz proponowane przez studentów
moduły do wyboru), ogólnouczelniane działania systemowe (psycholog uczelniany, wsparcie
profesjonalnych doradców zawodowych), a przede wszystkim przez uczestnictwo praktyków blisko
związanych z Uczelnią w zajęciach dydaktycznych i spotkaniach.
Od roku akademickiego 2018/19 oferowane są trzy specjalizacje, z czego dwie specjalizacje
oferowane są od poprzedniego RA. Specjalizacje te to: Aplikacje internetowe i mobilne, Systemy i
6

infrastruktura IT oraz Projektowanie gier i mediów interaktywnych. W latach wcześniejszych
specjalizacji było nawet siedem, ale prowadziło to do wielu problemów organizacyjnych, np.
uruchomienie wybranej specjalizacji dla 5 studentów, stąd decyzja o zmniejszeniu ich liczby z
jednoczesnym zwiększeniem godzin na specjalizacje (ze 150 wcześniej do 450 obecnie). Wszystkie
specjalizacje miały swoje poprzednie wydania i wszystkie przeszły ewolucję przede wszystkim dzięki
współpracy ze studentami oraz partnerami biznesowymi. Największe zmiany przeszła specjalizacja
dot. projektowania gier wideo. We wcześniejszych edycjach studenci, teraz już absolwenci,
zdecydowanie wskazywali potrzebę rozszerzenia zakresu tematycznego i co za tym idzie
godzinowego tej specjalizacji. Uwzględniając te uwagi i komentarze oraz obserwując rozwój branży
gier w Polsce od bieżącego roku akademickiego realizujemy specjalizację Projektowanie gier i
mediów interaktywnych już od 1., a nie od 4. semestru i na tą specjalizację prowadziliśmy odrębną,
bezpośrednią rekrutację. Jak w przypadku całego kierunku Informatyka, wiele zajęć jest
prowadzonych przez praktyków z branży. Praktycy dzielą się swoją wiedzą i swoimi umiejętnościami
ze studentami, a studenci nie tylko uczą się, ale również budują sieć kontaktów i relacji, które
wspierają ich znalezienie się na rynku pracy i to właściwie od 1. semestru.

2. Związek kształcenia z obszarami działalności zawodowej, gospodarczej
właściwymi dla kierunku. Zgodność koncepcji kształcenia z potrzebami otoczenia
społeczno-gospodarczego oraz rynku pracy, roli i znaczenia interesariuszy
wewnętrznych i zewnętrznych w procesie opracowania koncepcji kształcenia i jej
doskonalenia
Kształcenie na kierunku Informatyka realizowane jest w dwóch obszarach: typowej, tradycyjnie
przekazywanej i oczekiwanej wiedzy i opartych na niej umiejętnościach i kompetencjach, którymi
powinien dysponować absolwent studiów technicznych kierunku informatyka oraz obszarze
bezpośrednio związanym z realizacją pracy zawodowej, zbieżnej z aktualnymi trendami rynkowymi
– reprezentowanej głównie przez moduły zajęć specjalizacyjnych oraz moduły do wyboru. Taki
rozdział zapewnia studentowi możliwość podjęcia decyzji, co do realizacji ścieżki studiów i swojego
rozwoju zawodowego, opartej na solidnej, standardowej podstawie.
Obszar wiedzy podstawowej definiowany jest przez nauczycieli akademickich i podlega od
dłuższego czasu jedynie nieznacznej ewolucji – obejmującej m.in. sposób organizacji zajęć, czy
zakres materiału – oparte na uwagach studentów i nauczycieli.
Obszar wiedzy specjalizacyjnej definiowany jest przy współpracy z praktyką, podlega okresowym
zmianom, czasami o charakterze rewolucyjnym – jak to miało miejsce dla specjalizacji sieciowej,
projektowania gier, czy zwiększenia rozmiaru specjalizacji ze 150 do 450 godzin.
W proces doskonalenia realizowanej koncepcji kształcenia włączani są w sposób ciągły lub
okazjonalnie – w wyznaczonych sytuacjach interesariusze zewnętrzni oraz wewnętrzni.
Interesariusze zewnętrzni reprezentowani są głównie przez praktyków i przedsiębiorstwa
współpracujące z CDV – na poziomie ogólnouczelnianym oraz na poziomie kierunkowym, czy
specjalizacyjnym – biorąc udział w proponowaniu i opiniowaniu składowych programów studiów,
metod realizacji zajęć i ich tematyki, opierając swoją wiedzę o procesie kształcenia nie tylko na
przedstawionej dokumentacji, ale przede wszystkim na interakcji ze studentami w trakcie zajęć
dydaktycznych oraz różnego rodzaju spotkań ze studentami, pracownikami dydaktycznymi,
władzami różnego szczebla, czy w ramach rady pracodawców.
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Jako przykład działania o charakterze kompleksowego wpływu interesariuszy zewnętrznych na
koncepcję kształcenia można przytoczyć opracowanie całkowicie od nowa ścieżki kształcenia
specjalizacyjnego „Systemy i infrastruktura IT”, która powstała m.in. jako odpowiedź na
uzasadnienia braku zainteresowania studentów specjalizacją „Sieci komputerowe” i jej
nieadekwatności do realiów rynkowych (przesunięcia kompetencji na niższe poziomy). Ścieżka w
zakresie struktury, kolejności modułów, zakresu godzinowego, treści kształcenia została
wypracowana wraz z integratorem IT – firmą Trecom, przy współpracy z dydaktykami i praktykami
realizującymi zajęcia.
Szczególnym przypadkiem wielokierunkowej inspiracji jest wprowadzona w br., obierana na etapie
rekrutacji, specjalizacja Projektowanie Gier i Mediów Interaktywnych, której powstanie oparto na
szerokich badaniach rynkowych i informacjach zwracanych od studentów absolwentów specjalizacji
Programowanie Gier – zachowując i uściślając część informatyczną, wzbogacono program
specjalizacji o dodatkowe kompetencje wymagane przez rynek, dostarczone przez partnerów
kierunku i prowadzących.
Jako przykład myślenia perspektywicznego w zakresie kształtowania postaw zawodowych oraz
przygotowania do wejścia na rynek pracy wskazać można projekt kształcenia dualnego zrealizowany
z firmą Talex S.A. Szczegóły współpracy w opisie kryterium 6.

3. Sylwetka absolwenta, przewidywane miejsca zatrudnienia absolwentów
Absolwent kierunku Informatyka jest gotowy do podjęcia działalności inżynierskiej w zakresie
analizowania, projektowania, implementowania, wdrażania i utrzymywania rozwiązań
teleinformatycznych. W zależności od ukończonej specjalności dysponuje wiedzą oraz
umiejętnościami pozwalającymi na projektowanie i implementowanie aplikacji na potrzeby
dowolnej dziedziny przedmiotowej oraz na projektowanie infrastruktury sieciowej,
telekomunikacyjnej z zapewnieniem przestrzegania głównych zasad bezpieczeństwa.
Jest wyposażony w wiedzę z zakresu podstaw informatyki, która zapewnia mu możliwości dalszego
rozwoju, zwłaszcza w kontekście rozwiązań i technologii przyszłości. Jest świadomy dynamicznie
zmieniającej się rzeczywistości informatycznej i konieczności dostosowywania się do niej, ciągłego
poszerzania i pogłębiania wiedzy oraz rozwijania umiejętności pozwalających na wdrażanie nowych
rozwiązań teleinformatycznych i zarządzania nimi. Absolwent jest gotowy do podejmowania
różnych ról w projektach informatycznych, zna wybrane metodyki zarządzania projektami.
Absolwenci znajdują zatrudnienie – często już w trakcie realizacji studiów, zarówno w trybie
stacjonarnym, jak i niestacjonarnym – w szeroko rozumianym IT, obejmującym równo pracę przy
wytwarzaniu, testowaniu i eksploatacji oprogramowania, jak i nadzorowaniu, zarządzaniu i
eksploatacji systemów informatycznych.
Typowe miejsca zatrudnienia studentów: przedsiębiorstwa z branży IT (integratorzy, softwarehouse’y, itp.), samodzielne stanowiska lub zespoły IT w przedsiębiorstwach z innych branż,
samozatrudnienie (freelancing lub jako forma pracy w przedsiębiorstwie IT). Wyróżniający się
absolwenci współuczestniczą też w procesie dydaktycznym.
Typowe zajmowane stanowiska to: IT system administrator, network engineer, software engineer,
front-end developer, junior/mid/senior/full stack software developer, software architect, service
desk specialist/IT support specialist.

8

Absolwent może bezpośrednio podjąć pracę (z sukcesem, co opisano w części monitoring losów) ,
ale jest też przygotowany do kontynuacji na drugim poziomie studiów (absolwenci wybierają
skutecznie m.in. Informatykę na PP). CDV przygotowało specjalnie dla absolwentów Grafiki
i Informatyki specjalizacje na drugim stopniu studiów Zarządzanie Kreatywne: Design management
oraz User experience design – pozwalające rozwinąć swoje umiejętności i kompetencje
w kierunkach wykorzystania nabytych efektów pierwszego stopnia studiów – przy pierwszej
specjalizacji jako osoba zarządzająca zespołem projektowym lub przy drugiej, jako osoba
dokonująca usystematyzowanej, kompleksowej analizy potrzeb klienta, posługująca się
architekturą informacji.

4. Cechy wyróżniające koncepcję kształcenia oraz wykorzystane wzorce krajowe
lub międzynarodowe
Ze względu na osoby realizujące proces dydaktyczny, pierwotna koncepcja kształcenia, formy, a
nawet materiały do realizacji zajęć pochodziły z Politechniki Poznańskiej. W trakcie ewolucji
realizowanej w kierunku praktycznego profilu studiów, stopniowo wypracowywano własne lub
importowano inne sprawdzone wzorce, czerpiąc z doświadczenia wykładowców oraz praktyków.
Aktualnie cześć koncepcji kształcenia w zakresie przedmiotów podstawowych oraz specjalizacji
programistycznej nadal związana jest z PP – przez wspólnych wykładowców.
Jako element wyróżniający koncepcję kształcenia, związaną z praktyczną realizacją programu
studiów, jest znaczny udział zajęć o charakterze aktywizującym, głównie laboratoriów
komputerowych oraz duży nacisk na realizację projektów w zespołach – od par, po zespoły
kilkuosobowe, w tym preferowaną formą realizacji pracy dyplomowej jest nadzorowana praca
zespołowa.
Koncepcja kształcenia, zgodnie z założeniami profilu, zakłada intensywny i nieunikniony kontakt z
praktyką – który znajduje odzwierciedlenie w kadrze, sposobie wprowadzania zmian w programie
studiów, realizacji praktyk i nieobowiązkowych, dodatkowych form współpracy.

5. Kluczowe kierunkowe efekty uczenia się
Poniżej prezentujemy wybrane efekty z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Efekty dotyczące wiedzy obejmują szeroki przekrój podstawowych i zaawansowanych tematów
informatycznych. We wszystkich modułach, wszystkie zagadnienia studenci poznają od strony
teoretycznej, a następnie ćwiczą i implementują je na zajęciach w laboratoriach i w czasie realizacji
prac projektowych. W ramach efektów z zakresu umiejętności oczywiste są umiejętności dotyczące
posługiwania się technikami, narzędziami i technologiami informatycznymi, informacyjnymi oraz
komunikacyjnymi, stanowią bowiem podstawę studiowania Informatyki oraz są całkowicie zgodne
z pozyskiwaniem umiejętności inżynierskim oraz z misją CDV, jako uczelni praktycznej. Z uwagi na
fakt, że zajęcia prowadzone są przez osoby z dorobkiem naukowym z obszaru szeroko rozumianej
informatyki oraz przez praktyków, a także programy studiów są konsultowane z praktykami, z
potencjalnymi pracodawcami nauczane treści i osiągane efekty są w pełni zgodne z zakresem
informatyki i rynkiem pracy.
W wyniku naszej wieloletniej współpracy z partnerami biznesowymi oraz bacznego obserwowania
zmieniającego się rynku pracy, a zwłaszcza zapotrzebowania na specjalistów z określonymi
umiejętnościami bardzo duży nacisk w naszym modelu kształcenia informatyków kładziemy na
umiejętność efektywnego porozumiewania się np. z członkami zespołu czy z potencjalnymi
klientami, tak w języku polski, jak i angielskim oraz umiejętność pracy zespołowej. Te umiejętności
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są również spójne z efektami z zakresu kompetencji społecznych. Efekty te są przypisane zarówno
do wielu modułów ściśle informatycznych, jak i do specjalnie zaprojektowanych modułów, których
sztandarowym przykładem są realizowane od kilku lat moduły „dyplomowy projekt zespołowy I” i
„dyplomowy projekt zespołowy II” oraz od bieżącego roku akademickiego moduł „organizacja pracy
i komunikacja” na 1. semestrze i wszystkie moduły oraz cały program tutoringowy (7 lub 8
modułów, w zależności od trybu studiowania).
Kluczowe efekty uczenia się z zakresu wiedzy:






I_W02 – ma uporządkowaną, wiedzę ogólną w zakresie algorytmów i złożoności
obliczeniowej, architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych,
technologii sieciowych, technologii internetowych, bezpieczeństwa sieci i systemów
informatycznych, języków i paradygmatów programowania, user experience, sztucznej
inteligencji, baz danych, inżynierii oprogramowania, wspomagania decyzji oraz systemów
wbudowanych
I_W03 – ma szczegółową wiedzę nt. algorytmiki, systemów operacyjnych, sieci
komputerowych, baz danych, inżynierii oprogramowania oraz wytwarzania systemów
informatycznych
I_W05 – identyfikuje, dyskutuje i używa właściwie dobranych metod, technik i narzędzi
niezbędnych do rozwiązywania prostych zadań informatycznych o charakterze ogólnym
oraz złożonych zadań o charakterze specjalizacyjnym z zakresu informatyki

Kluczowe efekty uczenia się z zakresu umiejętności:









I_U02 – porozumiewa się w sposób zrozumiały w środowisku zawodowym a także w innych
środowiskach, w tym w szczególności w bezpośrednim kontakcie z klientem korzystając z
języka ojczystego oraz języka angielskiego na poziomie B2
I_U04 – przygotowuje, przedstawia i dyskutuje werbalnie prezentację, dotyczącą
szczegółowych zagadnień z zakresu informatyki w języku ojczystym oraz angielskim
I_U05 – posługuje się technikami informacyjnymi i komunikacyjnymi właściwymi do
realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
I_U10 – pracuje pod nadzorem oraz samodzielnie, uwzględniając zasady bezpieczeństwa
pracy, dostrzegając zagrożenia i stosuje metody ich unikania, opiera się na zdobytym
doświadczeniu i rutynie
I_U20 – projektuje i implementuje zgodnie z zadaną specyfikacją prosty system
informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi
I_U26 – stosuje systemy zarządzania wersjami oraz planowania i koordynowania pracy w
tym pracy zespołowej

Kluczowe efekty uczenia się z zakresu kompetencji społecznych:




I_K01 – rozumie, że w informatyce wiedza i umiejętności bardzo szybko stają się
przestarzałe
I_K04 – pracuje w zespole przyjmując w nim różne role i akceptując role innych os
I_K05 – wyznacza cele i określa priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub
innych zadania, wpływa na jego realizację przyjmując odpowiedzialność, wykazując
zainteresowanie i działając zgodnie z przyjętymi zasadami
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6. Efekty uczenia się prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich, z
ukazaniem przykładowych rozwinięć na poziomie wybranych zajęć lub grup
zajęć służących zdobywaniu tych kompetencji









I_W01 – formułuje i dyskutuje zadania informatyczne opierając się na wiedzy z matematyki,
logiki, fizyki i podstaw elektroniki
o Bezpieczeństwo systemów – Omawia działania i zastosowania funkcji haszujących
o Matematyka dyskretna – Omawia sposoby generowania liczb pseudolosowych
o Podstawy programowania – Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć i
koncepcji z zakresu matematycznych podstaw programowania oraz projektowania
algorytmów
I_W02 – ma uporządkowaną, wiedzę ogólną w zakresie algorytmów i złożoności
obliczeniowej, architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych,
technologii sieciowych, technologii internetowych, bezpieczeństwa sieci i systemów
informatycznych, języków i paradygmatów programowania, user experience, sztucznej
inteligencji, baz danych, inżynierii oprogramowania, wspomagania decyzji oraz systemów
wbudowanych
o Architektura komputerów - Charakteryzuje architekturę oraz budowę systemów
komputerowych
o Bezpieczeństwo i zarządzanie sieciami - Rozpoznaje i dyskutuje możliwe
rozwiązania zarządzania i zabezpieczania sieci komputerowych
o Zaawansowane bazy danych - Ma uporządkowaną wiedzę o bazach danych oraz
narzędziach i systemach wykorzystywanych na potrzeby ich projektowania oraz
implementacji
I_W03 – ma szczegółową wiedzę nt. algorytmiki, systemów operacyjnych, sieci
komputerowych, baz danych, inżynierii oprogramowania oraz wytwarzania systemów
informatycznych
o Programowanie gier mobilnych - Student zna i rozumie podstawy budżetowania
wydajnościowego w procesie tworzenia gier oraz najważniejsze metody
optymalizacji stosowane w silnikach gier
o Bezpieczeństwo systemów - Analizuje mechanizmy protokołów uwierzytelniania
o Inżynieria oprogramowania - Definiuje wymagania jakościowe stawiane procesom
i produktom objętym inżynierią wytwarzania oprogramowania
I_W04 – identyfikuje i opisuje cykl życia systemów informatycznych sprzętowych lub
programowych
I_W05 – identyfikuje, dyskutuje i używa właściwie dobranych metod, technik i narzędzi
niezbędnych do rozwiązywania prostych zadań informatycznych o charakterze ogólnym
oraz złożonych zadań o charakterze specjalizacyjnym z zakresu informatyki
o Podstawy programowania - Omawia możliwości obliczeniowe komputerów,
złożoności obliczeniowe, praktyczne rozwiązywania matematycznych problemów z
arytmetyki i geometrii, reprezentacji danych
o Projektowanie gier I - Student rozumie potrzebę zarządzania projektem jakim jest
tworzenie gry; zna podstawowe metody i narzędzia służące do zarządzania
projektami
o Zaawansowane bazy danych - Charakteryzuje metody projektowania baz danych
oraz ich testowania
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I_W06 – ma podstawową wiedzę w zakresie standardów wytwarzania systemów
informatycznych, zna wybrane normy jakościowe związane z jakością oprogramowania
I_W07 – identyfikuje problemy etyczne stosowania rozwiązań informatycznych, rozumie i
dyskutuje zagrożenia z tym związane, rozumie i szacuje konsekwencje związane z
przestępczością elektroniczną, dyskutuje i rekomenduje rozwiązania z zakresu
bezpieczeństwa informatycznego - technicznego, prawnego i ekonomicznego
I_W09 – rozpoznaje standardy zarządzania jakością i bezpieczeństwem pracy oraz używa
ich planując, wykorzystując i organizując swoje miejsce pracy
I_U01 – pozyskuje, integruje i interpretuje informacje z literatury oraz innych źródeł w
języku ojczystym i angielskim dokonując oceny źródła; wyciąga wnioski oraz formułuje i
wyczerpująco uzasadnia opinie
I_U02 – porozumiewa się w sposób zrozumiały w środowisku zawodowym a także w innych
środowiskach, w tym w szczególności w bezpośrednim kontakcie z klientem korzystając z
języka ojczystego oraz języka angielskiego na poziomie B2
o Moduł językowy II - Analizuje teksty czytane przez lektora oraz ocenia nagrane
monologi i dialogi na tematy dowolne oraz z zakresu informatyki
o Moduł językowy III - Analizuje teksty czytane przez lektora na temat projektowania,
problemów związanych z kształceniem, zagadnień technicznych
I_U03 – przygotowuje szczegółowe opracowanie problemu z zakresu informatyki w języku
ojczystym oraz języku angielskim
o Inżynieria oprogramowania - Projektuje i tworzy dokumentację dotyczącą
poszczególnych faz tworzenia oprogramowania, w języku polskim i angielskim
o Zaawansowane bazy danych - Przygotowuje, w języku ojczystym i angielskim,
dokumentację dotyczącą projektu baz danych
o Bezpieczeństwo i zarządzanie sieciami - Przygotowuje dokumentację działań
zakresu zarządzania i zabezpieczania sieci komputerowej
I_U04 – przygotowuje, przedstawia i dyskutuje werbalnie prezentację, dotyczącą
szczegółowych zagadnień z zakresu informatyki w języku ojczystym oraz angielskim
o Wprowadzenie do projektowania gier - Aktywnie uczestniczy w burzy mózgów i
innych formach kreatywnej aktywności zespołu
o Nowoczesne metody przetwarzania danych - Przygotowuje, w języku ojczystym i
angielskim, dokumentację dotyczącą projektu
I_U05 – posługuje się technikami informacyjnymi i komunikacyjnymi właściwymi do
realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
I_U06 – planuje i przeprowadza eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe,
interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioski
o Bezpieczeństwo i zarządzanie sieciami - Dokonuje aktywnej inspekcji sieci
komputerowej wykorzystaniem różnorodnych narzędzi
o Multimedia - Student potrafi rejestrować dźwięk, modyfikować tor foniczny,
wykorzystywać techniki mikrofonowe w nagraniach stereofonicznych, przetwarzać
sygnały dźwiękowe, analizować dźwięk i obraz, wykorzystać swoją wiedzę o
akustyce w projektach
o Projektowanie gier I - Samodzielnie nagrywa dźwięk i generuje proste efekty
dźwiękowe, analizuje różne źródła dźwięku
I_U07 – wykorzystuje metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne do
formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich
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I_U08 – dostrzegać ich aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne podczas formułowania i
rozwiązywania zadań informatycznych
I_U09 – ocenia, co najmniej w podstawowym zakresie różne aspekty ryzyka związanego z
realizacją przedsięwzięcia informatycznego
o Optymalizacja i bezpieczeństwo kodu – Rozpoznaje zagrożenia i ich istotne
elementy, które mogą dotyczyć jego produktu oraz odpowiednio reaguje w celu ich
uniknięcia
o Rozwiązania wielkoskalowe – Analizuje i wdraża metody zapewnienia
niezawodności sieci rozproszonych na różnych warstwach sieciowych
o Rynek pracy i przedsiębiorczość – Samodzielnie analizuje podstawowe zjawiska i
procesy na rynku pracy z uwzględnieniem otoczenia gospodarczego.
I_U10 – pracuje pod nadzorem oraz samodzielnie, uwzględniając zasady bezpieczeństwa
pracy, dostrzegając zagrożenia i stosuje metody ich unikania, opiera się na zdobytym
doświadczeniu i rutynie
I_U11 – szacuje pracochłonność wytwarzania oprogramowania
I_U12 – ocenia i uwzględnia złożoność obliczeniową algorytmów i problemów
I_U13 – tworzy i wykorzystuje modelowanie obiektowe w trakcie tworzenia systemu,
dostrzegając jego rolę komunikacyjną i dokumentacyjną
I_U14 – ocenia architekturę oprogramowania i systemów informatycznych z punktu
widzenia wymagań pozafunkcjonalnych
I_U15 – efektywnie uczestniczy w inspekcji oprogramowania
I_U16 – projektuje i przeprowadza testy strukturalne i funkcjonalne
I_U17 – formułuje specyfikację funkcjonalną w formie przypadków użycia
I_U18 – formułuje wymagania pozafunkcjonalne dla wybranych charakterystyk
jakościowych
I_U19 – wybiera język programowania odpowiedni do danego zadania programistycznego
o Grafika 2D – Analizuje i rozwiązuje problemy oraz używając odpowiednich narzędzi
i metod wykonuje zadania i projekty indywidualne i zespołowe w określonym przez
wykładowcę czasie.
o Podstawy programowania – Wykorzystuje w pisaniu programów język wysokiego
poziomu, językiem wykorzystywanym w trakcie zajęć jest język C/C++.
o Projektowanie interfejsów graficznych i stron WWW – Wybiera i stosuje język
programowania oraz bibliotekę lub framework do implementacji bogatego
interfejsu użytkownika aplikacji internetowej.
I_U20 – projektuje i implementuje zgodnie z zadaną specyfikacją prosty system
informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi
I_U21 – formułuje i implementuje algorytmy
I_U22 – zabezpiecza dane uwzględniając ich charakter, sposób przetwarzania i specyfikę
zabezpieczenia
o Bezpieczeństwo systemów – Stosuje certyfikaty i szyfry asymetryczne do
bezpiecznej wymiany danych
o Dokumentowanie i automatyzacja – Przygotowuje projekt i wdraża ręczną
automatyzację wybranych procesów, opierając się na założeniach bezpieczeństwa
o Rozwiązania wielkoskalowe – Projektuje i wdraża technologie i mechanizmy
bezpiecznego przesyłania i przetwarzania danych
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Sieci komputerowe – Zabezpiecza przesyłane dane przed nieuprawnionym
odczytem, z punktu widzenia sieci komputerowej
I_U23 – tworzy aplikacje w architekturze klient-serwer
I_U24 – projektuje interfejs użytkownika dla różnych klas systemów informatycznych
uwzględniając user experience
I_U25 – projektuje schemat i tworzy bazę danych wykorzystując system zarządzania bazą
danych
I_U26 – stosuje systemy zarządzania wersjami oraz planowania i koordynowania pracy w
tym pracy zespołowej
o Centra danych – Dobiera i stosuje narzędzia i systemy zarządzania, w tym
wersjonowania systemów i deploymentu aplikacji
o Inżynieria oprogramowania – Projektuje i tworzy dokumentację dotyczącą
poszczególnych faz tworzenia oprogramowania, w języku polskim i angielskim
o Warsztaty projektowania gier I – Jest gotowy do pracy zespołowej i
odpowiedzialnego pełnienia roli w zespole; jest aktywny i kreatywny w analizie
technicznej procesów projektu, wyszukiwaniu problemów i praktycznych
rozwiązań
I_U27 – projektuje i konstruuje proste systemy lub układy systemów o charakterze
rozwiązania fizycznego, uwzględniając ich specyfikę interakcji z otoczeniem w tym z
użytkownikiem
I_U28 – wykorzystuje doświadczenie związane z rozwiązywaniem praktycznych zadań
inżynierskich z obszaru ICT, zdobyte podczas zajęć z praktykami i pracownikami firm
informatycznych
I_U29 – korzysta ze standardów i norm projektowania, wytwarzania i eksploatacji
systemów informatycznych
I_K01 – rozumie, że w informatyce wiedza i umiejętności bardzo szybko stają się
przestarzałe
I_K02 – organizuje i nadzoruje i inspiruje proces uczenia się innych osób, przyczynia się do
zrozumienia i prawidłowego wykorzystania systemów informatycznych
I_K03 – przewiduje odpowiedzialnie efekty oddziaływania systemów informatycznych,
przyjmuje odpowiedzialność za sposób ich funkcjonowania, komunikuje związane z nimi
zagrożenia
o Bezpieczeństwo i zarządzanie sieciami – Rozumie wpływ bezpieczeństwa sieci na
bezpieczeństwo użytkowników
o Projekt zespołowy I – Definiuje szczegółowy opis zamierzonych rezultatów, zadań
do wykonania oraz ograniczeń w trakcie ich realizacji
o Rozwiązania wielkoskalowe – Rozumie, że efektywne zarządzanie
wieloużytkownikowymi
systemami
rozproszonymi
wymaga
podejścia
procesowego nastawionego na użytkownika
I_K04 – pracuje w zespole przyjmując w nim różne role i akceptując role innych osób
I_K05 – wyznacza cele i określa priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub
innych zadania, wpływa na jego realizację przyjmując odpowiedzialność, wykazując
zainteresowanie i działając zgodnie z przyjętymi zasadami
o Podstawy programowania – Wykazuje komunikatywność w procesie grupowego
rozwiązywania problemów oraz podczas tworzenia przejrzystych prezentacji
przedstawiających możliwości wytworzonego oprogramowania
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Projekt zespołowy I – Definiuje: cel, zakres projektu i uczestników projektu.
Rozwiązania wielkoskalowe – Wyznacza priorytety w realizacji złożonych,
wieloaspektowych działań
I_K06 – prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
I_K07 – inicjuje działania nastawione na osiągnięcie zdefiniowanego celu społecznego lub
ekonomicznego

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe,
harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja
zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja procesu
nauczania i uczenia się
1. Dobór kluczowych treści kształcenia, w tym treści związanych z praktycznymi
zastosowaniami wiedzy w zakresie dyscypliny do której kierunek jest
przyporządkowany, normami i zasadami, a także aktualnym stanem praktyki w
obszarach działalności zawodowej/gospodarczej oraz zawodowego rynku pracy
właściwych dla kierunku oraz w zakresie znajomości języków obcych, ze
wskazaniem przykładowych powiązań treści kształcenia z kierunkowymi efektami
uczenia
Treści kształcenia definiują zakres tematyczny zapewniający właściwy przebieg procesu
edukacyjnego. Dostosowanie zagadnień do poziomu zaawansowania wynikającego z realizowanego
toku studiów, gwarantuje sukcesywny rozwój w oparciu o hierarchię pojęć związanych z
przygotowaniem zawodowym.
Treści kształcenia z zakresu przedmiotów kierunkowych mają za zadanie dostarczać wiedzy,
umiejętności i kompetencji o charakterze podstawowym, budującym podstawy pod treści o
charakterze zaawansowanym, specjalizacyjnym, czy realizacji praktycznej (np. w trakcie praktyk, ale
też staży, czy dalej – pracy zawodowej). Treści kształcenia w tym zakresie są związane bezpośrednio
z podstawowymi mechanizmami informatyki w zakresie podbudowy teoretycznej (matematyki,
algorytmiki) oraz realizacyjnej (systemów, architektury).
Przykładowe treści kształcenia, związane z kluczowymi efektami uczenia się dla przedmiotów
kierunkowych:








Algorytmy i struktury danych – Wykorzystanie przykładowych elementów algorytmów
takich jak: niezmienniki, budowa pętli, mechanizm działania niezmiennika, liczniki,
wartownicy pętli,
Architektura komputerów – Operacje arytmetyczne i logiczne na operandach rejestrowych,
Bezpieczeństwo systemów – Standardy szyfrowania danych (DES i AES),
Komunikacja człowiek komputer – Podstawy psychologiczne i ergonomiczne interfejsu
użytkownika,
Matematyka dyskretna – Sprawdzanie poprawności wnioskowań w rachunku predykatów
za pomocą diagramów Venna,
Podstawy programowania – Sterowanie przebiegiem programu: instrukcja warunkowa oraz
instrukcja wyboru, definicje i przykładowe zastosowania
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Inżynieria oprogramowania – Planowanie przedsięwzięcia informatycznego. Określanie i
dokumentowanie wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych

Treści kształcenia z zakresu przedmiotów specjalizacyjnych przygotowywane są z myślą o przyszłej
realizacji typowych zadań inżynierskich z zakresu informatyki i dotyczą uzyskanych efektów uczenia
się i przekazywanych treści o charakterze kierunkowym – w konkretnych zastosowaniach,
rozwiązywaniu zadań i problemów, definiowaniu i projektowaniu rozwiązań opartych na wiedzy
specjalistycznej.
Przykładowe treści kształcenia, związane z kluczowymi efektami uczenia się dla przedmiotów
specjalizacji: w zakresie poznania i realizacji działań:









Aplikacje wielowarstwowe – Analiza wymagań, projekt, implementacja i wdrożenie
aplikacji biznesowej w architekturze wielowarstwowej
Optymalizacja i bezpieczeństwo kodu – Metody szyfrowania danych i uwierzytelniania
użytkowników na serwisach internetowych
Projektowanie interfejsów graficznych i stron WWW – Implementowanie aplikacji SPA z
wykorzystaniem popularnych frameworków
Przetwarzanie rozproszone (Cloud computing & IoT) – Przetwarzanie danych w systemach
IoT, komunikacja z chmurą, wizualizacja danych w chmurze
Warsztaty projektowania gier III – Opracowanie struktury projektu i planowania.
Organizacja zespołów. Projektowanie gry 3D - burza mózgów
Zarządzanie serwerami Linux – Zarządzanie maszynami wirtualnymi. Instalacja i
konfiguracja stanowiska roboczego w postaci maszyn wirtualnych z systemem Linux.
Zaawansowane bazy danych – Techniki integracji danych – replikacja
Rozwiązania wielkoskalowe – Mechanizmy zarządzania bezpieczeństwem w sieciach
rozproszonych, bezpieczeństwo jako proces

Poza powyższym, typowym podziałem, wynikającym z oferty kształcenia w ramach ścieżek
kształcenia (specjalizacji), kluczowe treści kształcenia dotyczą obszarów, istotnych z punktu
widzenia osiągnięcia kluczowych efektów kształcenia w zakresie kompetencji, w szczególności
istotnej w procesie kształcenia na tym kierunku, pracy zespołowej. Przykładowe treści kształcenia
związane z pracą zespołową i planowaniem pracy:









Inżynieria oprogramowania – Realizacja projektu zespołowego w pełnym zakresie
projektowania oprogramowania oraz zarządzania tym projektem, z wymiana ról w ramach
zespołu.
Projekt zespołowy I – Organizacja pracy zespołowej: funkcje i zakres kompetencji
Wprowadzenie do informatyki – Umiejętności personalno-zawodowe. Kompetencje
społeczne. Praca zespołowa. Motywacja, nastawienie, zrozumienie i określenie potrzeb
własnych i innych. Stosunek do nauki. Uczenie się jako proces konfrontowania,
interpretowania i modyfikowania osobistych interpretacji rzeczywistości. Rozwój
personalny i zawodowy. Kreatywność.
Tutoring 3 – Indywidualna i zespołowa strefa najbliższego rozwoju: identyfikowanie
potrzeb, zasobów, (re)definiowanie celów krótko i długoterminowych, modyfikacja planów
pracy.
Tutoring 4 – Małe projekty zespołowe na rzecz społeczności lokalnej (przygotowanie,
realizacja, ewaluacja)
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2. Doboru metod kształcenia
Uczelnia stara się odchodzić od kształcenia przez „podawanie wiedzy”, pozostałości tej metodyki
można spróbować odnaleźć w formie zajęć „wykład”, jednakże najczęściej przybiera on formę
konwersatorium, w której część teoretyczna uzupełniana jest dyskusją, analizami, pytaniami
aktywizującymi – pozwalającymi oswoić i lepiej przyswoić wiedzę.
W przypadku form zajęć o charakterze aktywizującym stosowany jest szeroki wybór metod
kształcenia, dobieranych przez wykładowców, tak, by zmaksymalizować osiągnięcie efektów
kształcenia.
Typowymi metodami kształcenia, stosowanymi na zajęciach aktywizujących są metody oparte na
pokazie i naśladownictwie w tym z samodzielnym lub wspieranym rozwiązywaniem problemów,
metody oparte na eksperymencie i pytaniach problemowych, metody praktycznej realizacji zajęć
zgodnie ze wskazówkami, aktywizujące metody pracy zespołowej: burza mózgów, metody
projektowe, inscenizacje. Uzupełniająco w każdym przypadku stosowane są typowe metody
kształcenia związane z pozyskiwaniem i utrwalaniem wiedzy, jak zapoznanie się z literaturą,
prezentacja czy prelekcja, flipping class room, etc.

3. Dobór form zajęć, proporcji liczby godzin przypisanych poszczególnym formom,
a także liczebności grup studenckich oraz organizacji procesu kształcenia, ze
szczególnym uwzględnieniem harmonogramu zajęć
Dobór form zajęć wynika z charakteru zajęć, przy czym przyjmuje się, że zajęcia służące osiągnięciu
umiejętności praktycznych oraz umiejętności inżynierskich muszą być prowadzone w warunkach
odpowiadających nabywaniu umiejętności - w formie warsztatów lub laboratoriów z
wykorzystaniem sprzętu typowego dla działalności inżynierskiej. W przypadku kierunku
informatyka oznacza to realizację większości zajęć z wykorzystaniem systemów komputerowych z
odpowiednim oprogramowaniem, lub specjalistycznych pracowni – np. pracowni sieci, pracowni
badań fokusowych i UX, laboratorium elektroniki, a w przypadku braku odpowiedniej pracowni,
zajęcia są realizowane poza Uczelnią, np. zrealizowane zajęcia specjalizacji sieciowej w
laboratorium firmy Trecom, czy zajęcia w Talex S.A. Zajęcia te stanowią
Ze względu na praktyczny profil studiów, wykłady, jako nieaktywizująca metoda kształcenia,
stanowią mniejszość i zostały ograniczone do dwóch aspektów: dostarczania wiedzy o charakterze
teoretycznym – w miejscach, gdzie utylitarność ma mniejsze znaczenie oraz jako wprowadzenie
teoretyczne do realizacji zajęć aktywizujących. Wykłady stanowią mniej niż 30% form kształcenia.
Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela. Proporcje form zajęć w programach studiów
Studia stacjonarne

Wyk

Ćw

Lab

Konw

e-L

Moduły ogólnouczelniane
Moduły kierunkowe
obowiązkowe
Specjalność: Aplikacje
internetowe i mobilne
Specjalność: Systemy i
infrastruktura IT

0%

64%

27%

0%

8%

Praktyki
Semin.
1%

16%

2%

39%

2%

2%

20%

18%

29%

0%

45%

0%

0%

5%

20%

29%

0%

45%

0%

0%

5%

20%

Inne
0%
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Specjalność: Programowanie gier
i mediów interaktywnych

10%

3%

66%

0%

0%

Studia niestacjonarne

Wyk.

Ćw.

Lab

Konw

e-L

0%

50%

39%

0%

10%

Praktyki
Semin.
1%

14%

2%

35%

1%

3%

29%

18%

29%

0%

45%

0%

0%

5%

21%

29%

0%

45%

0%

0%

5%

21%

Moduły ogólnouczelniane
Moduły kierunkowe
obowiązkowe
Specjalność: Aplikacje
internetowe i mobilne
Specjalność: Systemy i
infrastruktura IT

0%

21%
Inne
0%

Liczebność grup studenckich skorelowana jest z formami zajęć i metodami pracy oraz niezbędną do
realizacji infrastrukturą. Typowe laboratorium komputerowe (11 sal) wyposażone jest w 25
komputerów dla studentów, stąd liczebność innych grup zajęciowych jest skorelowana
bezpośrednio z tą wartością. Zajęcia warsztatowe i laboratoryjne odbywają się w grupach nie
większych niż 25 osób i mają zawsze charakter tematycznych działań praktycznych uzupełnionych
wprowadzeniem teoretycznym, dyskusją zadań, dyskusją prac, bieżącym monitoringiem działań,
itp. W planie studiów wyróżniono formę zajęć Ćwiczenia, która określa zajęcia o charakterze
aktywizującym, niezwiązane z bezpośrednim przygotowaniem zawodowym. Grupy te mogą być
organizowane jako 25 lub 50 osób. Zajęcia z języka obcego realizowane są w grupach nie większych
niż 12 osób.
Do dyspozycji nauczycieli na zajęciach i poza zajęciami pozostają wszystkie pracownie – preferencje
sal zajęciowych i wyposażenia zgłasza się przed rozpoczęciem planowania semestru, możliwe są
także zmiany w trakcie semestru.
Harmonogram organizacji zajęć jest efektem złożonego procesu planowania zajęć, obejmującego:









Realizacji obciążeń przez Kierowników Katedr lub Pełnomocników ds. Kierunku
Zebraniu potwierdzeń o wstępnym przyjęciu obciążeń
Zebranie preferencji dotyczących sal zajęciowych od wykładowców
Zebranie preferencji dotyczących organizacji zajęć (wielkości bloków zajęciowych,
położenia kursów w semestrze w tym wobec innych kursów, zależności pomiędzy formami
kształcenia i innych informacji mających wpływ na plan zajęć)
Wstępne ułożenie planu zajęć
Zebranie potwierdzeń o przyjęciu planu zajęć, uwagach do planu lub jego odrzuceniu
Wprowadzeniu możliwych zmian w planach lub w obsadzie zajęć, gdy nie jest możliwa
zmiana w planach.

W przypadku zajęć w trybie stacjonarnym na kierunku Informatyka, zajęcia planowane są zazwyczaj
przez 4 dni w tygodniu (na innych kierunkach, poza Grafiką, zazwyczaj są to 3 dni), tak by studentom
pozostał jeden dzień na pracę własną lub pracę zawodową (wolnym dniem jest zawsze piątek). Dla
obcokrajowców studiujących w języku polskim, na pierwszym roku studiów, piątek jest dniem
obowiązkowych zajęć z języka polskiego. Piątek jest też dniem obowiązkowej obecności nauczycieli
akademickich na uczelni (poza zajęciami i dyżurami w pozostałych dniach) która umożliwia
efektywną pracę katedr.
Zajęcia na studiach niestacjonarnych realizowane są na zjazdach odbywających się w soboty
i niedziele. Harmonogram zjazdów na kolejny rok akademicki znany jest studentom
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z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem – określa go Rektor CDV w swoim zarządzeniu (Harmonogramie
roku akademickiego). Uczelnia dokłada starań, aby zjazdy nie odbywały się częściej niż dwa razy
w miesiącu. W wyjątkowych sytuacjach może zdarzyć się sytuacja, gdy zajęcia realizowane są
w ramach trzech zjazdów w miesiącu. Uczelnia stara się również planować zajęcia w ten sposób aby
zajęcia w niedzielę kończyły się wcześniej, aby zapewnić studentom choć trochę czasu wolnego
w weekend. Wcześniej prowadzona była ze studentami dyskusja dotycząca liczby godzin
przypadających na jeden zjazd w kontrze do liczby zjazdów. Aktualne rozwiązanie wydaje się
optymalne – jest to 11 zjazdów na I roku (od października), 12 na drugim (pierwszy jest już we
wrześniu) oraz 9 zjazdów na trzecim roku (ze względu na mniejszą liczbę zajęć oraz i praktyki) co
ułatwia też przygotowanie pracy dyplomowej. Planowany jest także jeden zjazd dodatkowy, na
realizację zajęć odwołanych z przyczyn niezależnych (odwoływanie i przekładnie zajęć objęte jest
rygorystyczną procedurą uwzględniającą zastępstwa i zmniejszenie wynagrodzenia). Studenci w
ponawianych badaniach nie wyrażali zgody na rozpoczynanie zjazdów w piątkowe popołudnia,
pomimo uwag dotyczących dniowego poziomu obciążenia w soboty i niedziele.
W celu ułatwienia studentom zdobywania wiedzy i umiejętności podejmowane są próby
wprowadzenia (głównie dodatkowo) materiałów w e-learningu. Studenci nie dostrzegają jednak
możliwości osiągania efektów kształcenia w e-learningu – bez względu na jego formę traktując go
jako oszczędzanie przez Uczelnię (pomimo wysokiej jakości interaktywnych materiałów i wysokich
kosztów wytworzenia). Uczelnia ustaliła, że jest to związane ze złymi doświadczeniami z elearningiem (kształceniem bez opieki, statycznymi materiałami) i podejmuje działania, które
zachęcą do zdobywania wiedzy – m.in. przez nawiązanie współpracy z dostawcą treści
i interesującej platformy (akademia.pageandshop.pl), wnioskowanie o finansowanie na
wytworzenie wysokiej jakości otwartych materiałów szkoleniowych.

4. Praktyki zawodowe
Praktyki na kierunku Informatyka od roku rekrutacyjnego 2017/2018 realizowane są w semestrze
siódmym (stacjonarne) i ósmym (niestacjonarne) w wymiarze 360 godz. (z ewentualną możliwością
wcześniejszej realizacji za zgodą koordynatora praktyk). Poszerzenie programu i czasu trwania
praktyk (z wymiaru 1 mc), a także realizacja w etapie końcowym, pozwala na wypracowanie
dojrzalszej postawy i pełniejsze wykorzystanie doświadczeń zdobytych w trakcie studiów. Co
więcej, kierując się sugestiami praktykodawców – rozwiązanie takie stanowi optymalny model
współpracy, umożliwiający pełniejsze przygotowanie zawodowe studenta z jednoczesną gwarancją
rozwoju i przygotowania do potencjalnego zatrudnienia.
Praktyki są obligatoryjne dla wszystkich studentów. W zależności od możliwości każdego
praktykodawcy (liczba dostępnych stanowisk i opiekunów), przyjmowani są studenci w liczbie na
ogół od 1 do 3 osób. Najwięcej praktyk realizowanych jest w okresie wakacyjnym, co wynika
z dyspozycyjności studentów i większych możliwości po stronie praktykodawców (urlopy, wolne
stanowiska). Miejsca praktyk przydzielane są na dwa sposoby: organizacja we własnym zakresie lub
przy wsparciu Biura Karier CDV, czy Działu Współpracy z Biznesem. Tym samym studenci mają
możliwość skorzystania z praktyk udostępnianych przez firmy partnerskie CDV. Uczelnia zapewnia
wystarczającą ilość miejsc dla wszystkich zainteresowanych.
Praktyka odbywa się w trybie indywidualnym, student w porozumieniu z praktykodawcą ustala
termin i zakres realizowanych zadań – zgodny z programem praktyk, tj. kierunkowymi efektami
kształcenia i treściami kształcenia. Opiekę nad przebiegiem całego procesu sprawuje koordynator
praktyk z ramienia uczelni. Do jego obowiązków należy: akceptacja wskazanego miejsca praktyki
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i przydzielonych obowiązków, skierowaniem studenta, hospitacja wybranych praktyk, wywiad po
zakończonej praktyce, zaliczenie na podstawie zrealizowanych zadań i prowadzonego dziennika.
Praktyki mogą być zaliczone również na podstawie wcześniejszych doświadczeń studenta, np.
odbytego stażu, prowadzonej działalności lub innej praktyki zgodnej z profilem studiów. Wówczas
wymagane jest minimum 3-miesięczne doświadczenie zawodowe zdobyte w okresie ostatnich 3 lat,
wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi (tj. zaświadczenie o stażu lub zatrudnieniu,
wykaz realizowanych prac i obowiązków – zgodnych z kierunkiem studiów, własna działalność
gospodarcza). Z możliwości takiej korzystają w zdecydowanej większości studenci studiów
niestacjonarnych, podejmujący równolegle ze studiami pracę zawodową. Jest to ok 30% wszystkich
zaliczeń w ciągu roku na kierunku Informatyka, głównie w odniesieniu do studentów studiów
niestacjonarnych, chociaż z roku na rok można obserwować wzrost u studentów stacjonarnych.

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez
studentów efektów uczenia się, zaliczanie poszczególnych
semestrów i lat oraz dyplomowanie
1. Wymagania stawiane kandydatom, warunki rekrutacji na studia oraz kryteria
kwalifikacji kandydatów.
Zasady rekrutacji na studia są dostępne dla kandydatów na stronie internetowej Uczelni i odwołują
się do zarządzenia Rektora CDV dotyczącego warunków rekrutacji.
Rekrutacja na studia jest otwarta, a przyjęcie na większość kierunków i specjalizacji, odbywa się na
podstawie kolejności zgłoszeń kandydatów w ramach limitu miejsc. Konsekwencją takiego
podejścia, wymuszonego realiami rynkowymi, jest wysoki poziom odsiewu.
W wybranych przypadkach obowiązuje odrębna procedura przyjęcia – na kierunkach Grafika oraz
Urban Management (Gospodarka Miejska).
Przyjmowane są wyłącznie osoby spełniające wymagania zgodnie z Ustawą.
W przypadku osób studiujących w języku angielskim oraz obcokrajowców studiujących w języku
polskim wymagana jest udokumentowana znajomość języka w którym prowadzone są studia na
poziomie co najmniej B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Uczelnia
przeprowadza egzamin na tym poziomie.

2. Zasady, warunki i tryb uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia
oraz kwalifikacji uzyskanych w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej.
Uznawanie efektów kształcenia oparte jest na dostarczanej przez studenta dokumentacji
zawierającej efekty i treści kształcenia (najczęściej w postaci sylabusów z realizowanych modułów)
oraz potwierdzenia stopnia osiągnięcia efektów kształcenia odniesionych do modułów kształcenia
lub efektów kształcenia – zdefiniowanych w postaci skwantyfikowanych ocen lub opisowej (w
przypadku uczelni zagranicznych). Dla studentów uczelni zagranicznych stosuje się przeliczniki ocen
przez skalę ECTS. Decyzję o zakresie i sposobie uznania osiągniecia efektów i okresów kształcenia
rekomenduje Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku, a akceptuje Dziekan (lub Prodziekan).
W przypadkach wątpliwości stosowane są konsultacje ze specjalistami dziedzinowymi. Do uznania
okresu kształcenia niezbędne jest co najmniej spełnienie regulaminowych zasad obowiązujących
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studentów CDV, tzn. dług punktowy wynikający z wyznaczenia różnic programowych nie może
przekraczać maksymalnego dozwolonego długu ECTS. Do długu nie wlicza się praktyk zawodowych,
jednakże łączny dług wraz z niezrealizowanymi praktykami przewidzianymi na uznawane semestry
nie może przekroczyć 30 pkt ECTS, co pozwala realnie studentowi osiągnąć efekty kształcenia z
wymaganym do ich osiągnięcia nakładem pracy. Rekomendowane są przyjęcia na semestr nie
wyższy niż ten, na którym rozpoczynają się pracownie specjalizacyjne (semestr 4 na studiach
stacjonarnych i 5 na niestacjonarnych) o ile student nie realizował zbieżnych przedmiotów
specjalizacyjnych.

3. Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w
procesie uczenia się poza systemem studiów
Zasady potwierdzenia efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną określone są
odpowiednią procedurą – znajdują odwołanie również w Regulaminie studiów. W regulaminie
studiów określone zostało: co jest podstawą potwierdzenia efektów uczenia się zdobytych poza
edukacją, kto o takie uznanie może się ubiegać, jakie dokumenty musi złożyć, jak przebiega sam
proces potwierdzania efektów uczenia się, jak wygląda tryb odwoławczy od decyzji Dziekana w tej
sprawie. Procedura została załączona w wersji elektronicznej.
Zgodnie z Regulaminem studiów CDV potwierdzenie efektów uczenia się to proces oceny stopnia
opanowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych kandydata na studia, które zostały
zdobyte w ramach edukacji poza formalnej i nieformalnej. Proces przeprowadzany jest w celu
zaliczenia określonych modułów zajęć wraz z przypisaniem do każdego modułu efektów kształcenia
oraz liczby punktów ECTS przewidzianych w programie studiów bez konieczności uczestnictwa w
pełnym wymiarze zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów. Podstawą
potwierdzenia efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną jest odniesienie rzeczywistej
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych kandydata na studia do efektów kształcenia
osiąganych w procesie kształcenia na określonym kierunku, poziomie i profilu studiów, w
konkretnym cyklu kształcenia.
Pomimo pozytywnej oceny na kierunku Informatyka, procedura taka na kierunku nie była nigdy
stosowana, ze względu na brak formalnych wniosków.

4. Zasady, warunki i tryb dyplomowania
Aktualnie realizowany proces dyplomowania jest efektem ewolucji realizowanej na kierunku i w
ramach Uczelni. Od kilku lat prace dyplomowe powstają w procesie nadzorowanym nie tylko przez
promotora, ale przede wszystkim w trakcie zajęć z przedmiotu „projekt zespołowy” – które służa
procesowi tworzenia zespołu, inspirowania i monitorowania prac, ale przede wszystkim są
regularnym miejscem spotkań zespołu – co pozytywnie wpływa na postęp prac.
Tematy prac dyplomowych powinny korespondować z programem studiów, jak również z efektami
kształcenia osiąganymi przez studenta w ich trakcie. Organem opiniującym jest w tym zakresie
Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia. Tematyka prac dyplomowych powinna również być
zbieżna z zainteresowaniami artystycznymi lub naukowymi promotora. W procesie recenzowania,
poza pracownikami CDV, uczestniczą samodzielni pracownicy nauki nie zatrudnieni na etacie
w CDV. Listę takich recenzentów wraz z przydziałem do promotorów i prac dyplomowych
opracowuje Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia i przedstawia do akceptacji Dziekanowi
Wydziału. Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia dysponuje wykazem recenzentów – zarówno
wewnętrznych, jak i zewnętrznych i deleguje ich do realizacji recenzji. Wydziałowa Komisja ds.
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Jakości Kształcenia rekomenduje również poddanie pięciu procent prac w każdym roku
akademickim powtórnym recenzjom.
Od obron w semestrze zimowym bieżącego roku (absolwentów studiów stacjonarnych) obowiązuje
na kierunku Informatyka dwuetapowa procedura obrony i egzaminu dyplomowego. Pierwszy etap
obejmuje przedstawienie prezentacji (zalecany format „pecha-kucha”, ale dopuszczalne są inne
formy do 10 minut) przedstawiającej podstawowe informacje o wytworzonej pracy dyplomowej
oraz ewentualną publiczną dyskusję pracy. W drugiej części, zamkniętej, studenci przystępują do
egzaminu dyplomowego obejmującego pytanie od recenzenta (możliwe do zadania w części
pierwszej), pytanie kierunkowe oraz pytanie specjalizacyjne – z listy ogłoszonej wcześniej.

5. Sposoby oraz narzędzia monitorowania i oceny postępów studentów (np.
liczby kandydatów, przyjętych na studia, odsiewu studentów, liczby
studentów kończących studia w terminie) oraz działania podejmowane na
podstawie tych informacji, jak również sposoby wykorzystania analizy
wyników nauczania w doskonaleniu procesu nauczania i uczenia się
studentów.
CDV prowadzi monitoring postępów i progresu studentów. Po każdym zakończonym semestrze
Centrum Organizacji Dydaktyki przekazuje Dziekanom Wydziałów informację o liczbie aktywnych
studentów na każdym kierunku. Uwagę zwraca się tutaj szczególnie na ponadprzeciętny odsiew
studentów – zwłaszcza w ramach konkretnego modułu. Istotna jest również sytuacja wystawienia
wielu takich samych, bardzo wysokich lub też bardzo niskich ocen w ramach określonego modułu,
czy kursu.
W przypadku bardzo wysokiego odsiewu w ramach określonego modułu Wydziałowa Komisja ds.
Jakości Kształcenia podejmuje próbę ustalenia, czy sytuacja ta nie wynika ze zbyt obszernego
materiału przewidzianego do opanowania w ramach modułu, przy jednoczesnej niewystarczającej
liczbie godzin dydaktycznych, umożliwiających osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia oraz czy
wybrana metoda weryfikacji efektów kształcenia odpowiada założonym efektom i zrealizowanym
treściom kształcenia. Jeśli sytuacja taka się potwierdzi WKdsJK w swych rekomendacjach wnioskuje
do Dziekan o zwiększenie liczby godzin dydaktycznych w takim module, lub przekazuje
prowadzącemu rekomendacje co do metod weryfikacji osiągnięcia efektu kształcenia.
W przypadku stwierdzenia wystawianie przez danego wykładowcę wszystkim studentom takich
samych ocen Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku wyjaśnia sytuację z prowadzącym, ma również
możliwość wyznaczenia hospitacji takich zajęć.
W wyniku analiz raportów podejmowane są m.in decyzje o: zmianie prowadzącego, zmianie treści
kształcenia, realizacji hospitacji o charakterze wspierającym lub obserwacyjnym, uruchomieniu
procedury modyfikacji programu studiów.
Bezpośrednim następstwem monitoringu wystawianych ocen i dyskusji zakresu efektów
kształcenia, realizowanych treści i sposobów oceniania jest wprowadzenie w Regulaminie Studiów
od RA 2018/2019 konieczności pisemnego uzasadnienia oceny celującej, które będą podlegały
ocenie przez WKdsJK. Pośrednim efektem jest utworzenie stanowiska metodyka uczelnianego.
Ze względu na duże zaangażowanie kadry dydaktycznej i administracyjnej, a także specjalnie
utworzone stanowiska (Anioł – opiekun studenta), czy działy (Biuro Karier) i realizowane przez nie
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programy (np. ocena zdolności zawodowych, program poszukiwania staży i pracy zawodowej) –
monitoring problemów studentów odbywa się w miarę na bieżąco. Jednocześnie w przypadkach
rezygnacji uruchamiane są dodatkowe procedury pozwalające utrzymać status studenta
w sytuacjach życiowo trudnych. Elementem oceny postępów studentów i ich sytuacji są także
zajęcia tutoringowe.

6. Ogólne zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się,
dobór metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się w zakresie wiedzy,
umiejętności oraz kompetencji społecznych osiąganych przez studentów w
trakcie i na zakończenie procesu kształcenia (dyplomowania), w tym metod
sprawdzania efektów uczenia się osiąganych na praktykach zawodowych, ze
wskazaniem przykładowych powiązań metod sprawdzania i oceniania z
efektami uczenia się odnoszącymi się do umiejętności praktycznych,
stosowania właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik
informacyjno-komunikacyjnych, jak również kompetencji językowych w
zakresie znajomości języka obcego.
Uczelnia dba o zapewnienie bezstronności, rzetelności i przejrzystości procesu weryfikacji i oceny
osiągnięcia efektów kształcenia. Student każdorazowo ma prawo zwrócić się wykładowcy z prośbą
o udostępnienie jego pracy zaliczeniowej czy egzaminacyjnej, a także poprosić go wyjaśnienie oceny
pracy. W sytuacji, gdy student nie zgadza się z oceną wykładowcy, ma zarzuty związane z formą,
trybem przeprowadzenia oceny, może zgodnie z Regulaminem studiów zwrócić się do Dziekana
Wydziału z prośbą o organizację egzaminu komisyjnego. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości
związanych z oceną egzaminu komisyjnego odbywa się on w formie pisemnej. Obejmuje
zagadnienia określone w sylabusie modułowym. W egzaminie bierze udział przedstawiciel władz
Wydziału – Dziekan lub Prodziekan, wykładowca który wystawił ocenę, a także niezależny ekspert
zewnętrzny. Jako przykład można podać tu ostatni egzamin komisyjny studenta kwestionującego
ocenę z języka angielskiego – ekspertem zewnętrznym była tutaj lektorka nie związana w żaden
sposób, ani ze szkołą językową prowadzącą na zlecenie CDV kształcenia języka, ani z samą Uczelnią.
Student niezadowolony z decyzji wykładowcy może każdorazowo zgłosić się w tej sprawie do
Prodziekana ds. studenckich lub Dziekana Wydziału, a w przypadku braku pozytywnego
rozstrzygnięcia sprawy na poziomie Wydziału do Rektora CDV. Wsparcie studentom pierwszego
roku zapewnia w tym zakresie również ich opiekun – Anioł CDV (szerzej opisany w punkcie 8.1).
Warunki oceniania oraz metody weryfikacji opisane są w sylabusach i powinny być przedstawiane
na pierwszych zajęciach – zarówno w zakresie kursu (grupy tematycznej) jak i modułu (przedmiotu).
W CDV zaleca się stosowanie poniższego ramowego systemu oceny studentów:
1.

Przedmioty kończące się egzaminem lub zaliczeniem kończącym przedmiot – egzamin (lub
inna forma weryfikacji) może mieć formę pisemną lub ustną. O formie egzaminu oraz
sposobie zaliczenia prowadzący ma obowiązek poinformować studentów w trakcie
pierwszych zajęć z danego przedmiotu/modułu. W przypadku egzaminu pisemnego, na
wniosek studenta, prowadzący ma obowiązek przedstawić do wglądu studentowi ocenioną
pracę. Zarówno prace pisemne jak i dokumentacja z egzaminu ustnego podlegają
archiwizacji, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Collegium Da Vinci. Ocena pozytywna
oznacza, że student:
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•
•

2.

3.

4.

zna i rozumie wiedzę zawartą w literaturze podstawowej podanej w sylabusie;
opanował, przynajmniej w stopniu co najmniej dostatecznym, wszystkie
umiejętności przewidziane programem kształcenia danego przedmiotu;
•
wykazał co najmniej dostateczną umiejętność obserwowania i analizowania
otaczających zjawisk;
•
wykazał co najmniej dostateczną umiejętność w formułowaniu logicznych sądów
na podstawie informacji pochodzących z różnych źródeł.
Wymagania dotyczące zaliczeń z przedmiotów, które nie kończą się egzaminem – podstawą
zaliczenia może być praca pisemna (np. test, projekt, referat, itp.), zaliczenie ustne lub inna
forma weryfikacji odpowiednia do zakładanych efektów kształcenia. Do najczęściej
stosowanych metod weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia w CDV należą:
•
Projekty indywidualne i zespołowe
•
sesje sprawozdawcze i inne prace pisemne przygotowywane samodzielnie;
•
rozwiązywanie zadań problemowych;
•
raporty z badań laboratoryjnych;
•
obserwacje i ocena umiejętności oraz postaw studenta;
•
raporty indywidualne i grupowe;
•
prezentacje multimedialne prowadzone i przygotowywane indywidualnie lub
grupowo;
•
prezentacje wyników badań przeprowadzenie, zorganizowanie i wystąpienie np. na
mini konferencji naukowej wypowiedzi ustne, aktywność w dyskusji;
•
zadania wykonywane w grupie, zarówno w trakcie zajęć z nauczycielem
akademickim, jak i w trakcie czasu przeznaczonego na pracę własną studenta;
•
samoocena dokonywana przez studentów lub doktorantów osiągnięcia przez nich
zakładanych efektów kształcenia;
•
analiza przypadków, case study;
•
realizacja projektów z partnerem bizesowym;
•
ocena pracy przy przygotowywaniu pracy dyplomowej;
•
egzamin dyplomowy;
•
obrona pracy;
•
opracowanie, zestawienie i analiza krytyczna wyników badań przygotowanych na
potrzeby pracy dyplomowej;
•
ocena pracy i zaangażowania studenta w trakcie staży/praktyk.
Kryteria ilościowe stosowane przy ocenie zaliczeń i egzaminów oraz elementów weryfikacji
składających się na ocenę końcową kursu i modułu:
•
szczegółowe kryteria określa koordynator modułu lub prowadzący i przedstawia
studentom lub słuchaczom studiów podyplomowych w trakcie pierwszych zajęć;
•
elementy składowe oceny kursu i modułu mogą mieć zróżnicowany współczynnik
w zależności od stopnia złożoności i trudności ocenianego zagadnienia;
•
przy ocenie końcowej stosuje się wartości, zgodnie z Regulaminami Studiów.
Kryteria jakościowe dotyczące egzaminów dyplomowych:
•
egzamin dyplomowy wykazuje, że student posiada wiedzę z zakresu efektów
kształcenia opisanych dla danego kierunku studiów;
•
potrafi wyczerpująco i przekonująco przedstawić odpowiedzi na pytania z obszaru
tematycznego pracy dyplomowej oraz danego kierunku studiów posługując się przy
tym wiadomościami z dostępnych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł
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5.

6.

przywołanych w pracy dyplomowej, ponadto formułuje własne opinie, które
potwierdza logicznym uzasadnieniem;
•
posługuje się zrozumiałym i precyzyjnym słownictwem i stosuje prawidłowo
terminologię dla danej dziedziny nauki.
Kryteria ilościowe stosowane przy weryfikacji prowadzonej w formie egzaminu
dyplomowego:
•
kryteria ilościowe oraz procedurę obliczania ostatecznego wyniku studiów określa
Regulaminu Studiów CDV.
Kryteria jakościowe stosowane przy weryfikacji osiągnięcia efektów w ramach praktyk
zawodowych
•
Kompletny dziennik realizacji praktyk,
•
Dokumentacja realizacji zadań z praktyk (np. dokumentacja projektowa, portfolio),
•
Zgodność wywiadu przeprowadzanego przez opiekuna praktyk z przedłożoną
dokumentacją ich realizacji.

7. Dobór metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się w zakresie wiedzy,
umiejętności oraz kompetencji społecznych prowadzących do uzyskania
kompetencji inżynierskich, ze wskazaniem przykładowych powiązań tych
metod z efektami uczenia się, w przypadku kierunku studiów kończących się
uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera
Dobór metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i
kompetencji inżynierskich wynika bezpośrednio z przyjętych założeń, co do formy realizacji zajęć,
służących realizacji tych efektów. Efekty uczenia się w zakresie kompetencji inżynierskich osiągane
są głównie w trakcie zajęć bezpośrednich, aktywizujących, o charakterze laboratoryjnym,
realizowanych indywidualnie lub grupowo. W przypadku takich zajęć najczęstszą metodą oceny
osiągania efektów jest ocena aktywności na zajęciach w zakresie samodzielności działań, pracy
grupowej, ocena zadań i projektów realizowanych w trakcie zajęć, lub projektów realizowanych
poza zajęciami –nadzorowanych i weryfikowanych w zakresie samodzielnej ich realizacji.

8. Rodzaje, tematyka i metodyka prac etapowych i egzaminacyjnych, projektów,
prac dyplomowych, ze szczególnym uwzględnieniem nabywania i weryfikacji
osiągnięcia przez studentów umiejętności praktycznych oraz kompetencji
inżynierskich
Egzamin, rozumiany jest jako metoda weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji (w silnej
zależności od metody weryfikacji oraz treści kształcenia) obejmująca znaczącą większość materiału
zawartego w module kształcenia i determinująca ocenę uzyskiwaną z tego modułu, dlatego jest on
stosowany sporadycznie, w szczególności w modułach, w których istnieje duży udział teorii, lub
weryfikacja w ten sposób jest oczekiwaną lub skuteczną metodą weryfikacji osiągnięcia większości
efektów kształcenia w module. Egzamin jest elementem procesu dyplomowania.
Prace etapowe i projekty realizowane na zajęciach oraz poza zajęciami, oceniane są przez pryzmat:
umiejętności i kompetencji przedstawienia wyników zrealizowanej pracy – najczęściej w postaci
omówienia przygotowanego materiału lub publicznej prezentacji tego materiału, jakości wykonanej
pracy, bieżącego monitoringu realizacji pracy – obejmującego również monitorowanie jakości
współpracy (w projektach zespołowych), samodzielności.
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Tematyka prac etapowych koreluje bezpośrednio z treściami kształcenia, i tak np.:





w ramach modułu Inżynieria oprogramowania studenci realizują grupowo, w
nadzorowanym na zajęciach oraz poza zajęciami procesie, dokumentację UML
samodzielnie wymyślonego systemu informatycznego, odgrywając różne role (np. klienta)
w ramach modułu Bazy danych, studenci opracowują projekt, w tym diagram, wdrażają a
następnie prezentują działający projekt bazy danych
w ramach dwusemestralnego modułu projekt zespołowy studenci przechodzą grupowo
przez cykl wytwarzania oprogramowania, które zazwyczaj stanowi projekt inżynierski, przy
czym pracę grupową realizują na ćwiczeniach, a w trakcie konwersatoriów dyskutują i
prezentują (w postaci prezentacji multimedialnej) i wzajemnie oceniają opracowywany
projekt.

Zestawienie tematów prac dyplomowych znajduje się w załączniku.

9. Sposoby dokumentowania efektów uczenia się osiągniętych przez studentów
(np. testy, prace egzaminacyjne, pisemne prace etapowe, raporty, zadania
wykonane przez studentów, projekty zrealizowane przez studentów,
wypełnione dzienniki praktyk, prace dyplomowe, protokoły egzaminów
dyplomowych)
Zgodnie z polityką CDV związaną z dokumentowaniem efektów kształcenia osiągniętych przez
studentów Uczelnia zaleca pracownikom przechowywanie prac etapowych studentów, prac
zaliczeniowych i egzaminacyjnych przez okres minimum roku po zakończeniu roku akademickiego.
W przypadku zaliczeń w formie ustnej zalecane jest dokumentowanie pytań zadanych studentom.
Dobrą praktyką jest realizacja egzaminu z wiedzy teoretycznej metodą ustną, pozwalająca również
ocenić kompetencje studenta w zakresie komunikacji, natomiast mniej pożądaną w formie testu
(który nie występuje w ogóle na ocenianym kierunku). Jako przykład egzaminu ustnego,
realizowanego w formie dyskusji, weryfikującego w sposób efektywny osiągnięcie efektów
kształcenia można podać egzamin z przedmiotu Psychofizjologia widzenia, którego znaczna część
materiału realizowana jest w e-learningu.
Prace etapowe dotychczas gromadzone były przez prowadzących zajęcia w formie papierowej. Od
roku akademickiego 2016/17 prace te gromadzone są zarówno w formacie papierowym przez
Pełnomocnika Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia, jak i elektronicznej. Wykładowcy mają
udostępnioną nieograniczoną przestrzeń dyskową, do dokumentowania prac zaliczeniowych
w formie elektronicznej. Już pierwsze doświadczenia związane z dokumentowaniem prac
studentów tą metodą pokazują, że przyczyniła się ona do ewidencjonowania znacznie większej
liczby dokonań studentów niż było to jeszcze rok wcześniej. Rozwiązanie z udostępnianiem dysku
spowodowało znaczącą zmianę szczególnie dla kierunków Grafika (gdyż umożliwia archiwizowanie
prac w takich formach jak: pliki dedykowane do programów, zdjęcia i obrazy cyfrowe, filmy – które
nie były archiwizowane wcześniej) oraz ocenianego kierunku Informatyka (umożliwiając
archiwizację całości wytworzonych projektów).
Prace zaliczeniowe są także przedmiotem prezentacji publicznej, najczęściej w trakcie zajęć, gdzie
podlegają dyskusji z grupą.
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W przypadku kierunku Grafika, uczelnia gromadzi (w magazynie prac i na ścianach budynku)
wybrane prace artystyczne w formie fizycznej reprezentacji (plakat, afisz, rzeźba, obraz itp.) – są to
zazwyczaj prace wyróżniające się, które uczestniczą w wystawach na terenie Uczelni i poza nią.
Dokumentację egzaminów stanowią w przypadku egzaminów ustnych protokoły egzaminacyjne, a
w przypadku egzaminów pisemnych lub praktycznych – wykonane prace.
Dokumentację realizacji praktyk zawodowych stanowi dzienniczek praktyk, znajdujący się
w dokumentacji realizacji studiów studenta.

10. Wyniki monitoringu losów absolwentów ukazujące stopień przydatności na
rynku pracy efektów uczenia się osiągniętych na ocenianym kierunku oraz luki
kompetencyjne, jak również informacje dotyczące kontynuowania kształcenia
przez absolwentów ocenianego kierunku.
Według prowadzonych od kilku lat raportów Ministerstwa Nauki i Szkolnictw Wyższego absolwenci
Collegium Da Vinci w Poznaniu znajdują pracę w niespełna miesiąc po uzyskaniu dyplomu i jest to
trend niezmienny, utrzymujący się i bardzo dobrze świadczący o naszych absolwentach i o samej
Uczelni.
W ramach monitorowania losów absolwentów w ostatnich latach prowadzone są m. in.
wewnętrzne, uczelniane badania ankietowe obejmujące pytania o zatrudnienie, jego formę
i poziom zadowolenia oraz pytania o przydatność studiowania i poziom zadowolenia z odbytych
studiów. Badania obejmowały absolwentów różnych kierunków, nie tylko informatyki. Większość
absolwentów zadowolona jest odbytych studiów.
W roku 2017/18, 27% badanych oceniło możliwość pozyskania umiejętności ogólnozawodowych na
bardzo dobrze, najwyżej zaś absolwenci ocenili możliwość nabycia kompetencji społecznych (36,1%
oceniło na bardzo dobrze). Z przeprowadzonych badań wynika, że 86,3% absolwentów pracowało
i nie poszukiwało innej pracy, a tylko 1,6% nie pracowało i nie poszukiwało pracy. Jako czynnik
utrudniających poszukiwanie pracy większość podała mało ofert na lokalnym rynku pracy.
Z badania absolwentów przeprowadzonego w roku akademickim 2017/18 wynika, że zdecydowana
większość nie kontynuowała nauki (71,8%). Z tych, którzy kontynuowali 65% wybierało kursy
i szkolenia w celu podwyższenia swoich kwalifikacji. 51,4% absolwentów zatrudnionych było na
umowę o pracę na czas nieokreślony, własną działalność prowadziło 10,6%. 44,9% badanych
pracowało na samodzielnych stanowiskach, a kolejne 17,6% w kadrze zarządzającej. 28,9% podało,
że ich praca jest zgodna z kierunkiem studiów, ale równocześnie 27,3% podało, że ich praca jest
całkowicie niezgodna.
Prowadzone badania ankietowe ewoluują z roku na rok i tylko niektóre pytania pozwalają na
wyciąganie wieloletnich wniosków. Jednym z takich pytań jest poziom zadowolenia z praktyk
studenckich. W 2017/18 roku 27,4% oceniło możliwość wzięcia udziału w praktykach zawodowych
źle i bardzo źle. W poprzednim roku źle oceniło praktyki aż 33,3%, stąd wniosek, że sytuacja się
poprawia, ale jeszcze wiele można zrobić, żeby zmniejszyć odsetek niezadowolonych studentów.
Studia w Collegium Da Vinci oceniane są pozytywnie, w 2016/17 aż 45,4% badanych stwierdziło, że
wybrałoby ten sam kierunek w CDV, 31,1% inny kierunek, ale nadal w CDV. W 2017/18 było to
odpowiednio 38,6%.
Szczegółowe raporty z wspomnianych badań absolwentów udostępniono jako załączniki.
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11. Dodatkowe informacje, które jednostka uznaje za ważne dla oceny tego
kryterium
Na podstawie wieloletnich analiz i doświadczeń wynikających m.in. z prowadzenia kierunku
Doradztwo i Coaching, Uczelnia od RA 2018/2019 przygotowała dla wszystkich studentów zajęcia
tutoringowe, które mają stanowić dodatkowy mechanizm indywidualnego i grupowego wsparcia
dla studentów.

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność
kadry prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry
1. Liczby, struktura kwalifikacji oraz dorobek nauczycieli akademickich oraz innych
osób prowadzących zajęcia ze studentami na ocenianym kierunku, jak również
ich kompetencji dydaktycznych
2. Obsada zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć, które prowadzą do
osiągania przez studentów umiejętności praktycznych oraz kompetencji
inżynierskich
3. Łączenie przez nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia
działalności dydaktycznej z działalnością naukową lub zawodową,
4. Założenia, cele i skuteczność prowadzonej polityki kadrowej.
Pracownicy etatowi realizujący zajęcia na kierunku Informatyka, to w bieżącym roku akademickim
16 osób. CV pracowników etatowych i zatrudnionych na umowy cywilno-prawne, zgodne z
szablonem PKA znajdują się w załącznikach.
Pracownicy etatowi to:


jeden profesor zwyczajny: prof. dr hab. inż. Jerzy Weres,

dziewięcioro doktorów, w tym czworo doktorów inżynierów:










dr Adolfo Alvarez,
dr Lidia Typańska-Czajka,
dr Tomasz Tyksiński,
dr Leszek Wanat,
dr Jakub Wierzbicki,
dr inż. Adam Czajka,
dr inż. Krzysztof Nowakowski,
dr inż. Janina Rudowicz-Nawrocka,
dr inż. Robert J. Tomczak

oraz sześcioro magistrów, w tym trzech magistrów inżynierów:



mgr Marianna Czwojdrak,
mgr Piotr Jaszczak,
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mgr Łukasz Szałankiewicz,
mgr inż. Dominik Kurzawski,
mgr inż. Mirosław Szyper,
mgr inż. Bartosz Wilczewski.

Poza tym, zajęcia prowadzone są przez pracowników zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych. Zdecydowana większość osób prowadzących zajęcia ma znaczący dorobek naukowy lub
praktyczny, a także kompetencje dydaktyczne, weryfikowane przed zatrudnieniem, które
gwarantują osiągnięcie efektów kształcenia na ocenianym kierunku. Większość – a nie wszyscy –
ponieważ angażujemy w prowadzenie zajęć również m.in. naszych absolwentów, którzy mają już
doświadczenie zdobyte w pracy w firmach z branży ICT, chcą się dzielić z młodszymi kolegami i
koleżankami i chcą zdobywać doświadczenie dydaktyczne, co im umożliwiamy i w czym ich
wspieramy. W bieżącym roku akademickim nasi absolwenci, którzy na Informatyce prowadzą
zajęcia to: inż. Adam Lempart, inż. Krzysztof Lewicki, inż. Adam Marszał, inż. Dawid Matuszewski i
inż. Roger Szczęsny.
Dobór kadry dydaktycznej i jej ocena prowadzone są w oparciu o obowiązujące na Uczelni zasady,
do których należą m.in. polityka kadrowa, regulamin oceny pracowników czy wyniki ankiet
studenckich.
Ponadto wiele informacji na temat kadry dydaktycznej Dziekan Wydziału lub Prodziekan ds.
studenckich uzyskuje podczas spotkań ze studentami odbywającymi się cyklicznie na początku
każdego z semestrów. Spotkania takie odbywają się ze studentami każdego kierunku, rocznika i
trybu. W ich trakcie studenci mają okazje podzielenia się z Dziekanem wszystkimi uwagami
związanymi z procesem studiowania, w tym również dotyczącymi kadry. W efekcie pojawia się wiele
uwag pozytywnych dotyczących wykładowców cieszących się uznaniem studentów. Studenci nie
unikają jednak również wskazywania sytuacji z ich perspektywy negatywnych, czy nagannych,
związanych m.in.: z brakiem kontaktu z wykładowcą. Takie sygnały są zawsze weryfikowane, a po
sprawdzeniu studenci uzyskują stosowną informację zwrotną.
Zgodnie z zapisami zawartymi w Strategii Uczelni i Wydziału, ważne miejsce w polityce kadrowej
Wydziału zajmują praktycy – osoby o szczególnym doświadczeniu zawodowym. Stąd prowadzenie
zajęć warsztatowych (w grupach do 25 osób) przez osoby z tytułem zawodowym magistra, a nawet
inżyniera, nie posiadających stopni i tytułów naukowych, ale legitymujących się bogatym i bardzo
bogatym doświadczeniem zawodowym, ustawicznie dokształcających się oraz prowadzących
również komercyjne, biznesowe szkolenia i kursy specjalistyczne. Takie podejście umożliwia
poznanie przez studentów najnowszych rozwiązań rzeczywiście stosowanych w dziedzinie zgodnej
z kierunkiem studiów, bezpośrednie poznanie przedstawicieli firm, czasami nawet prezesów i dzięki
temu jak najlepsze przygotowanie studentów i absolwentów Uczelni do podjęcia pracy zawodowej
(bardzo często już w czasie studiów). Obok praktyków prowadzących zajęcia na umowy cywilnoprawne współpracuje z nami grupa sprawdzonych wykładowców z Politechniki Poznańskiej,
wszyscy z tytułami doktora lub doktora habilitowanego, z powszechnie uznanym dorobkiem
naukowym, dydaktycznym, a także praktycznym.
CDV dokłada wszelkich starań, aby zajęcia dydaktyczne prowadziły osoby, które posiadają jak
najwyższe kwalifikacje i kompetencje praktyczne w obszarach ważnych dla kierunku Informatyka,
do których odnoszą się efekty kształcenia. Ważne jest również, żeby te osoby były autorytetami czy
doświadczonymi profesjonalistami i praktykami w dziedzinie prowadzonych kursów,
odznaczającymi się wysoką komunikatywnością wypowiedzi, a przede wszystkim potrafiącymi
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rozbudzić wśród studentów pragnienie zdobywania wiedzy, uczestniczenia w jej tworzeniu oraz
kształtowania umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Efektem zatrudniania takich
osób są np. rozwijające się inicjatywy studenckie w postaci kół naukowych. Dwa najprężniejsze na
Wydziale koła to koło Game Wizards skupiające studentów zafascynowanych tworzeniem gier
wideo, studentów przede wszystkim Informatyki, ale również Grafiki i innych kierunków CDV. Koło
„rozkręcał” nasz absolwent informatyki i student studiów 2. stopnia Dawid Matuszewski z pomocą
mgra Jarosława Kowalczyka. Obecnie studentów chcących być liderami jest co najmniej kilku, co jak
na razie pozytywnie wpływa na ich mobilizację i rozwój. Drugie koło, to koło DRY (od ang. Don’t
Repeat Yourself), które zostało zainspirowane postawą jednego z prowadzących zajęcia praktyków,
mgr inż. Szymona Gatnera, prezesa firmy BravaSoft podczas zajęć z wprowadzenia do
programowania oraz algorytmów i struktur danych. Główny cel koła DRY to uczenie i nauczenie się
myślenia algorytmicznego i programowania wzajemnie przez studentów. W początkowe fazie p.
Gatner był tym głównym uczącym, teraz już tylko konsultuje pomysły studentów. Nazwa koła to
również inspiracja p. Gatnera.
Jak wspomniano, na Wydziale zatrudnieni są pracownicy dydaktyczni zarówno na podstawie umów
o pracę (obecnie tylko jako pierwsze miejsce zatrudnienia), jak i umów cywilno-prawnych. W obu
przypadkach szczególne znaczenie ma tutaj analiza na ile kandydat, jego dorobek naukowy oraz
doświadczenie praktyczne są spójne z obszarem, w którym osadzony jest dany kierunek, wiodącymi
dla niego dyscyplinami, a także kierunkowymi efektami kształcenia. Wśród dokumentów
aplikacyjnych wymaganych przez CDV znajduje się zawodowe CV, które zawiera zarówno
informacje o dotychczasowym dorobku artystycznym czy naukowym, jak i doświadczeniu
praktycznym. Warto również podkreślić, iż w zależności od formy zajęć i realizowanych efektów
kształcenia, zajęcia bardziej teoretyczne, czyli wykłady (których na kierunku Informatyka w ramach
obligatoryjnych modułów kierunków jest 310 godzin do 820 godzin ćwiczeń, zwłaszcza w
laboratoriach) prowadzone są przez pracowników z dorobkiem naukowym, zaś warsztaty przez
praktyków, ludzi z doświadczeniem praktycznych oraz przedstawicieli pracodawców – partnerów
Uczelni, w szczególności kierunku Informatyka.
Decyzje o przypisaniu prowadzącego do konkretnych zajęć podejmowane są na podstawie analizy
ich CV naukowego i zawodowego przez Pełnomocnika Dziekana ds. Kierunku Informatyka oraz
Dziekana. Kluczem jest zgodność dorobku naukowego i zawodowego wykładowcy z efektami
kształcenia osiąganymi w ramach kierunku studiów i konkretnego modułu, a także treściami
kształcenia przypisanymi do danego kursu. Szczególnie ważna w tym procesie jest rola
Pełnomocnika Dziekana ds. kierunku – praktyka z bardzo dużym doświadczeniem w obszarze
kierunku. Uczelnia kładzie duży nacisk na system selekcji praktyków prowadzących zajęcia na
kierunku. Stara się rekrutować praktyków mających z jednej strony dużą wiedzę i doświadczenie
zawodowe, ale potrafiących też przekazać je studentom. Ważnym elementem polityki kadrowej w
odniesieniu do praktyków jest ich coroczna ewaluacja – zarówno w oparciu o wyniki ankiet
studenckich, wyniki hospitacji, jak i analizę dokumentów poświadczających ich praktyczny rozwój.

5. System wspierania i motywowania kadry do rozwoju
Istotnym elementem prowadzenia polityki kadrowej jest zapewnienie warunków do rozwoju i
doskonalenia kadry. Władze Collegium Da Vinci przykładają dużą wagę do rozwoju zawodowego
pracowników, w szczególności młodych pracowników nauki, sztuki i praktyków. Uczelnia aktywnie
uczestniczy w procesie wspomagania pracowników w podnoszeniu kwalifikacji, uzyskiwaniu
kolejnych stopni naukowych, a także rozwijaniu kompetencji praktycznych. Jako partner
merytoryczny i finansowy stwarza dogodne warunki do prowadzenia badań naukowych, projektów
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wdrożeniowych oraz przygotowywania publikacji naukowych i artystycznych. Na podstawie
deklaracji pracowników dotyczących ich planów związanych z uczestnictwem w konferencjach
naukowych, spotkaniach i wydarzenia branżowych, targach, konkursach oraz przygotowaniem
publikacji – artykułów i monografii oraz prac artystycznych w różnych postaciach, a także kursów i
szkoleń służących rozwojowi praktycznemu Wydział corocznie zabezpiecza w swoim budżecie
odpowiednie środki służące realizacji ww. celów. W roku akademickim 2017/18 była to kwota ok.
15 tys. zł, na bieżący rok zaplanowano kwotę ponad trzy razy większą – 50 tys. zł. Wsparcie to jest
spersonalizowane i uzależnione od planów rozwojowych każdego z pracowników Wydziału.
Pracownicy corocznie na spotkaniu z Dziekanem podsumowującym ich ocenę okresową ustalają z
przełożonymi ich plany dalszego rozwoju. Rozwój ten musi pozostawać w zgodzie ze strategią
Uczelni i Wydziału, zwłaszcza ze strategią w zakresie prowadzonych i otwieranych kierunków
studiów (dyscyplin nauki, na których są one oparte i ich efektów kształcenia). Realizacja takiego
planu rozwojowego potwierdzonego kolejnymi ocenami okresowymi skutkuje uruchamianiem
przez Uczelnię w kolejnych latach dalszych środków na jego kontynuację.
Rektor CDV, na wniosek pracownika Uczelni lub osoby współpracującej z Uczelnią, na podstawie
umowy cywilno-prawnej może wyrazić zgodę na współfinansowanie kosztów przeprowadzenia
przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego. Uczelnia wspomaga również kadrę naukowodydaktyczną w uzyskiwaniu stopni i tytułów naukowych, poprzez udzielanie urlopów naukowych
(urlop habilitacyjny – zarządzenie). W ciągu ostatnich pięciu lat Uczelnia w pełni pokryła koszty
przeprowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych wielu pracownikom.
Pracownicy etatowi CDV oraz inne osoby współpracujące z Uczelnią mają również możliwość
ubiegania się o pełne lub częściowe pokrycie kosztów badań naukowych i realizacji prac
artystycznych – granty wewnętrzne. Zainteresowani składają odpowiedni wniosek do Rektora CDV,
który przy współpracy z Dziekanem Wydziału dokonuje oceny, czy propozycja jest ściśle związana i
odpowiada zakresom dyscyplin naukowych i artystycznych powiązanych z kierunkami studiów,
które prowadzone są na Wydziale, a w efekcie, czy realizacja grantu wspierać będzie osiąganie
założonych na nich efektów kształcenia.
Uczelnia umożliwia publikację efektów pracy naukowej pracowników przez Oficynę Wydawniczą
CDV. Jest to jednostka ogólnouczelniana, której zadaniem jest organizacja działalności wydawniczej,
opracowywanie pod względem edytorskim prac naukowych i dydaktycznych, materiałów
konferencyjnych oraz opracowań służących potrzebom Uczelni. Oficyna Wydawnicza CDV
kierowana przez Radę Wydawniczą uczelni umożliwia szybką publikację efektów badań
realizowanych w CDV.
Dobrą praktyką stosowaną na Wydziale jest także bieżąca wymiana opinii, dzielenie się swym
doświadczeniem przez samodzielnych pracowników nauki z ich młodszymi kolegami w trakcie
zebrań pracowników. Od bieżącego roku akademickiego wspieraniem pracowników dydaktycznych
w prowadzeniu zajęć, przygotowywaniu materiałów dydaktycznych oraz prac dyplomowych
zajmuje się metodyk uczelniany.
Zatrudnienie metodyka jest wynikiem dotychczasowego monitorowania zajęć i pracowników
dydaktycznych oraz zatrudnieniem nowych pracowników, z niewielkim doświadczeniem
dydaktycznym. Zmiana dotychczasowej struktury zatrudnienia wynika przede wszystkim ze zmian
prawnych.
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Uczelnia stara się pozyskiwać środki zewnętrzne, a także wydatkuje środki własne na praktyczne
przygotowanie pracowników do prowadzenia zajęć – zapewnienie im kompetencji niezbędnych do
prowadzenia zajęć dydaktycznych po zmianach w programach kształcenia i w efektach kształcenia.
Przykładem może być tu uzyskanie dofinansowania z NCBiR w ramach tzw. projektu
zintegrowanego, m. in. na zindywidualizowany kurs języka angielskiego dla pracowników
dydaktycznych, kurs wykorzystania tutoringu w kształceniu i wspieraniu studentów czy kurs Design
Thinking, a także szkolenia certyfikowane Prince2 czy Scrum na dwóch poziomach. Założenie
odgórne jest takie, że po poznaniu nowych metod działania, pracownicy wykorzystają te metody w
nauczaniu. Co oczywiście już się dzieje.

6. Dodatkowe informacje, które jednostka uznaje za ważne dla oceny tego kryterium
Działający w Uczelni system zapewnienia jakości kształcenia obejmuje również kwestie związane z
doskonaleniem kadr i stwarzaniem im dogodnych warunków do rozwoju i efektywnego
prowadzenia zajęć. Pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na Wydziale mają zapewniony bezpłatny
udział we wszystkich wydarzeniach, w tym również komercyjnych organizowanych przez partnerów
kierunków na Uczelni. Dzięki temu mogą uczestniczyć w spotkaniach z krajowymi i
międzynarodowymi ekspertami w interesujących ich dziedzinach oraz zapoznania się z najnowszymi
trendami rozwojowymi w tych obszarach.
Zgodnie z postulatem Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia pracownicy etatowi Uczelni
otrzymali również możliwość wyrobienia legitymacji służbowych uprawniających ich do uzyskania
zniżki na przewozy kolejowy.
Pracownicy mają dostęp do pokoju wydziałowego, do komfortowego, pokoju do pracy cichej przy
bibliotece oraz do pokoju socjalnego. Dla pracowników przygotowane zostało również nowe
pomieszczenie, które pełnić może rolę miejsca konferencyjnego, przewidzianego do pracy
zespołowej, spotkań w większym gronie. Praktycznie każde pomieszczenie Uczelni jest do
dyspozycji po uprzedniej rezerwacji.
CDV dba o podnoszenie kompetencje kadry zarządzającej Wydziałem (Dziekana, Kierowników
Katedr). W roku 2016 nawiązana została współpraca z firmą Transmisja Consulting, która na
zlecenie Uczelni przeprowadziła oceny 360 będące podstawą do i służące diagnozie dalszego
rozwoju kadry managerskiej CDV w tym szkoleń, coachingów itp.
CDV stara się zapewnić wszystkim pracownikom, a w szczególności osobom rozpoczynającym pracę
na Uczelni wsparcie metodyczne i przygotowanie do pracy dydaktycznej, np. w postaci przewodnika
„ABC nowego pracownika dydaktycznego” czy specjalne warsztaty metodyczne w ramach spotkań
wydziałowych. Przygotowany został również kurs e-learningowy – Efektywne nauczanie (http://elearning.cdv.pl/edu/) omawiający takie zagadnienia jak: projektowanie zajęć (model ADDIE, analiza,
projektowanie treści, wywiad, prace rozwojowe, wdrożenie, ewaluacja), ABC prezentacji i
wystąpień publicznych (10 przykazań, dobre wykłady, materiały on-line, toastmasters i TED), praca
z grupą i metody aktywizacji (andragogika, zasady, metody aktywizujące, zastosowanie metod,
technologie edu, narzędzia). Na spotkaniach organizowanych przed rozpoczęciem roku
akademickiego nowi pracownicy są również zapoznawani z funkcjonowaniem systemów
informatycznych Uczelni, organizacją pracy Centrum Organizacji Dydaktyki (Dziekanat i
Planowanie), Działu Kadr i innych istotnych z ich perspektywy działów administracyjnych Uczelni.
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Nauczyciele akademiccy ze szczególnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej otrzymują nagrody
Rektora Uczelni wręczane w czasie inauguracji roku akademickiego.
Ocena okresowa pracowników etatowych służy realizacji czterech zasadniczych celów, którymi są:





stymulowanie i kontrola rozwoju naukowego kadry Uczelni zmierzającego do uzyskania
stopni naukowych lub tytułu naukowego;
spełnienie wymagań w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac artystycznych w
dyscyplinie lub dziedzinie związanej z danym kierunkiem studiów;
doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli akademickich;
wzrost zaangażowania nauczycieli akademickich w działalność organizacyjną CDV.

Okresowa ocena nauczycieli akademickich przeprowadzana jest przez Uczelnianą Komisję
Oceniającą powoływaną w drodze Zarządzenia przez Rektora. Zgodnie z obowiązującym
Regulaminem okresowej oceny nauczycieli akademickich CDV – zarządzenia Rektora dostępne
podczas wizytacji - jest ona dokonywania po zakończeniu kolejnego roku akademickiego przez
Uczelnianą Komisję Oceniającą i Odwoławczą Komisję Oceniającą. Komisja w procedurze oceny
bierze pod uwagę wyniki:





samooceny dokonanej w Arkuszu okresowej oceny nauczyciela akademickiego, której
dokonuje sam pracownik, zbierając i na bieżąco aktualizując dane dotyczące swojej
działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej;
oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów;
hospitacji zajęć dydaktycznych.

Wyniki okresowej oceny pracy nauczycieli akademickich mają wpływ na politykę kadrową Uczelni.
W przypadku powtarzających się słabych ocen pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej
nauczyciela, jego bezpośredni przełożony zobowiązany jest do przeprowadzenia rozmowy
wyjaśniającej i hospitacji zajęć. Uzyskanie negatywnej okresowej oceny nauczyciela akademickiego
może stanowić podstawę dla rozwiązania stosunku pracy. W przypadku dwóch kolejnych ocen
negatywnych danego nauczyciela akademickiego Rektor może podjąć decyzję o rozwiązaniu
stosunku pracy.
Podobnie jak pracownicy etatowi Uczelni, również pracownicy zatrudnieni w ramach umów
cywilno-prawnych podlegają corocznej ocenie. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób
rozpoczynających współpracę z Uczelnią. Ocena obejmuje analizę wyników ankiet studenckich (po
semestrze zimowym i letnim), wyniki hospitacji – Wydziałowa Komisja Jakości Kształcenia wyznacza
osoby, które podlegają hospitacji (najczęściej są to osoby nowozatrudnione, bądź takie, których
ocena nie była najwyższa w ostatnich latach), uwagi zgłaszane przez studentów Dziekanowi bądź
Prodziekanowi (podczas co semestralnych spotkań), Pełnomocnikom Dziekana ds. poszczególnych
kierunków. W przypadku osób współpracujących dłużej z Uczelnią, raz na trzy lata dokonywana jest
ponowna ocena ich dorobku praktycznego (szczególnie uzyskanego w okresie od zatrudnienia lub
poprzedniej oceny) i porównania jego zgodności z treściami kształcenia w ramach prowadzonych
przez te osoby kursów, a także z kierunkowymi efektami kształcenia.
Problemem związanym z ankietowaniem studentów jest obserwowana od momentu przejścia na
system elektroniczny niewielka zwrotność ankiet (na średnim poziomie kilkunastu procent na
Wydziale), w efekcie trwają prace (m.in. rozmowy ze studentami) nad poprawieniem zwrotności
ankiet.
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Władze Collegium da Vinci mają świadomość jak ważny w procesie motywowania pracowników i
rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej jest wdrożenie spójnego i całościowego systemu
motywacyjnego. W październiku 2016 roku powołany został Zespół ds. motywacji pracowników
administracyjnych i naukowo-dydaktycznych Collegium da Vinci. W skład zespołu weszły Adriana
Szmuc (dyrektor Centrum Organizacji Dydaktyki), Lidia Radziszewska (dyrektor Centrum Rozwoju
edukacji), dr Joanna Krajewska (adiunkt w Katedrze Coachingu i zarządzania), później do Zespołu
dołączył mgr Adam Bekier (Pełnomocnik dziekana ds. kierunku Doradztwo i Coaching).
Pierwszym działaniem Zespołu było przeprowadzenie diagnozy czynników motywujących i
demotywujących. Do działania tego zostali zaproszeni konsultanci zewnętrzni, którzy w
porozumieniu z zespołem i Rektorem odbyli spotkania z menadżerami (wywiady indywidualne) i
pracownikami administracyjnymi oraz naukowo-dydaktycznymi (2 grupy fokusowe). Wyniki ujęte
zostały w raport i zaprezentowane wszystkim uczestnikom diagnozy, następnie Kierownicy Katedr
oraz menadżerowie uczestniczyli w warsztacie dotyczącym raportu, podczas którego
wypracowywano rozwiązania, a dalej – przekazali obserwacje i rekomendacje z raportu swoim
podwładnym. Proces trwa, jest modyfikowany i uaktualniany, dostosowywany do zmieniających się
potrzeb pracowników, wynikających np. z faktu zatrudnienia na Wydziale oraz w całej Uczelni
znacznej grupy nowych nauczycieli akademickich.
Jednym z postulatów wypracowanych podczas wspomnianych warsztatów jest idea zespołów
łączących wokół jednego zagadnienia pracowników administracyjnych i naukowo/artystycznodydaktycznych. Celem powoływania tego typu zespołów jest zarówno wypracowywanie rozwiązań,
jak i zwiększenie integracji oraz poczucia partycypacji. Idea jest zrealizowana poprzez zapraszanie
pracowników do różnych zespołów zadaniowych funkcjonujących na Uczelni. Ponadto pracownicy
administracyjni, np. z Działu IT, z Działu Kadr czy Planowania i Dziekanatu uczestniczą w spotkaniach
z pracownikami dydaktycznymi w celu wyjaśniania najróżniejszych pojawiających się kwestii
administracyjnych, np. dostęp do nowych systemów informatycznych i konieczność korzystania z
nich.
W bieżącym roku akademickim wymienione wyżej prace są kontynuowane w celu dostosowania
polityki kadrowej i innych polityk do wymogów Ustawy o szkolnictwie wyższym z 2018 roku.

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w
realizacji programu studiów oraz ich doskonalenie
1. Stan, nowoczesność, rozmiar i kompleksowość bazy dydaktycznej oraz jej
adekwatność do rzeczywistych warunków przyszłej pracy zawodowej, dostęp
do technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz stopień jej wykorzystania w
procesie nauczania i uczenia się studentów
Kompleks sześciokondygnacyjnych budynków Uczelni stanowią dwa gmachy: „Altum” oddany do
użytku w 2003 r, oraz „Novum”, dostępny od 2010 r. Są one własnością Uczelni i zabezpieczają
potrzeby dydaktyczne na powierzchni około 25 tys. m2. Infrastruktura CDV obejmuje m.in.:
wielofunkcyjną salę koncertowo-teatralną na około 500 osób; aule na 320, 190 osób, po cztery sale
na 100 i 160 osób; ponad trzydzieści mniejszych sal, w tym 13 pracowni komputerowych, dwie
„brudne” pracownie plastyczne, dwie pracownie fotograficzne, pracownię elektroniki, pracownię
sieciową.
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Infrastruktura Uczelni obejmuje również miejsca i urządzenia przeznaczone do uprawiania sportu i
realizowania zajęć wychowania fizycznego: siłownia, sala do zajęć fitness, sale do badmintona,
unihokeja i tenisa stołowego, cztery korty do squasha, sala spinning.
Większość zajęć dydaktycznych, niemal wszystkie zajęcia sportowe, konferencje i spotkania
naukowe odbywają się w siedzibie Uczelni. Zasadnicze wyjątki stanowią: zajęcia z języka obcego
realizowane w szkole języków obcych Profi Lingua oraz zajęcia dydaktyczne realizowane w
specjalistycznych laboratoriach i studiach partnerów kierunków.
Sale komputerowe, szczegółowo opisane w załączniku, są wyposażone w 25 stanowisk dla
studentów (11 pracowni) lub 20 (2 pracownie) oraz stanowisko dla prowadzącego zajęcia. Wśród
13 pracowni komputerowych dostępne jest pracownia sieciowa (N108), pracownia elektroniki i
systemów wbudowanych (A313) oraz najnowocześniejsza i największa, powstała w 2018 roku
pracownia gier i mediów interaktywnych (N301A) – wpierająca różnorodność form kształcenia. W
okresie ostatniego roku wymienione także zostały komputery w 2 pracowniach (52 maszyny) na
bardzo nowoczesne. W najbliższym czasie planowane jest wzmocnienie potencjału infrastruktury
komputerowej (w głównej mierze przez sukcesywną wymianę sprzętu).
Dodatkowo mamy do pobrania na zajęcia: tablety graficzne, telefony komórkowe, aparaty
fotograficzne, dyktafony, telewizory i konsole do gier oraz głośniki.
Adekwatność oraz praktyczność infrastruktury oraz wyposażenia i oprogramowania pracowni
komputerowych jest bardzo duża dla potrzeb zajęć na kierunku informatyka. Dysponujemy
wydajnym i raczej nowym sprzętem oraz najnowszym oprogramowaniem (powszechnie używanym
na rynku), a także używamy najnowszych wersji tego oprogramowania. Warunki nauki są
zdecydowanie zbliżone do warunków potencjalnych stanowisk pracy wynikających z oczekiwanej
charakterystyki absolwenta oraz oferowanych specjalizacji.
Uczelnia posiada zintegrowaną infrastrukturę informatyczną. Szerokopasmowe łącze pozwala na
szybki dostęp do Internetu (do 1000/1000 Mb/s) z dowolnego komputera na Uczelni (a są w nie
wyposażone wszystkie pomieszczenia). Przebywający na terenie budynku studenci, mogą korzystać
z sieci bezprzewodowej 802.11g pokrywającej niemal całość powierzchni budynków. W „Strefie
studenta” zlokalizowanej obok biblioteki znajdują się cztery stale dostępne komputery (z dostępem
do Internetu) do użytku studentów. Wszystkie sale wyposażone są w komputer, łącze internetowe,
projektor multimedialny, a wszystkie poza warsztatowymi posiadają również nagłośnienie. W
czterech salach dostępne są wizualizery pozwalające przedstawiać szerokiemu gronu małe
artefakty, strony z książek, czy dzieła plastyczne – bez konieczności skanowania, czy filmowania, a
w dwóch znajduje się tablica interaktywna. Jednym z częściej wykorzystywany przez studentów
elementów infrastruktury jest system centralnego wydruku pozwalający skanować i drukować z
każdego miejsca w kolorze w formacie do A3 – na jednym z 3 urządzeń na uczelni.
Dostęp do pracowni komputerowych studenci mają również poza zajęciami (po uprzednim
zarezerwowaniu sali), co umożliwia im efektywną pracę, naukę, efektywne uczenie się.
Uczelnia korzysta w pełni (w tym produkcyjnie) z pakietów: Google Suite, Office 365, Microsoft
Imagine Premium (dla studentów i wykładowców kierunku Informatyka), Adobe CC (13 pracowni).
Posiadamy platformę e-learningową opartą o rozwiązanie Moodle, na której zamieszamy
kursy/materiały dla studentów. Pracownicy wspierani są w przygotowywaniu materiałów przez
dedykowanego pracownika, który wykonuje także odpowiednie, interaktywne materiały na
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platformę. Na stan 11/04/2019 mamy na niej 18 kursów dla kierunku Informatyka (cześć z nich
obecnie się odbywa, część jest z semestru zimowego, co oznacza, że obecnie są nieaktywne).
Dodatkowo wewnątrz platformy mamy kursy z "wolnym" dostępem oraz kursy ogólnouczelniane.
Uczelnia korzysta też z zewnętrznych dostawców usług przygotowania atrakcyjnych materiałów elearningowych w postaci filmowej, czy interaktywnych kursów opartych na dostarczonej treści
merytorycznej.
Wyposażenie i infrastruktura Uczelni w pełni umożliwiają osiągnięcie zakładanych dla kierunku
efektów uczenia się, szczególnie umiejętności praktycznych wymaganych przez pracodawców.
Wszyscy wykładowcy CDV, zarówno etatowi, jak i zatrudnieni w ramach umów cywilno-prawnych
na etapie planowania zajęć i obciążeń na kolejny rok mają możliwość zgłoszenia swoich preferencji
związanych z wyposażeniem sali niezbędnym do prowadzenia zajęć – obejmuje to zarówno
zaplanowanie odpowiedniego pomieszczenia, jak i instalację oprogramowania. W szczególnych
przypadkach, na wniosek skierowany do Dziekana – wyposażenie jest powiększane w ramach
możliwości w uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.
Wszyscy pracownicy dydaktyczni CDV mają przed rozpoczęciem roku akademickiego, możliwość
zamówienia niezbędnych im na zajęciach materiałów biurowych, są to np. mobilne flipcharty,
arkusze papieru, wielokolorowe pisaki i mazaki, bloczki samoprzylepne w różnych kolorach – jest to
szczególnie ważne w pracy metodami projektowymi. Osobną kategorię corocznych zakupów
stanowi doposażenie pracowni elektroniki i systemów wbudowanych w „elektroniczne drobiazgi”.

2. Infrastruktura i wyposażenie instytucji, w których prowadzone są zajęcia poza
uczelnią oraz praktyki zawodowe
Zdecydowanie większość zajęć prowadzona jest na terenie Uczelni. W ostatnim roku akademickim
na ocenianym kierunku mieliśmy jednak dodatkowo zajęcia prowadzone w firmach
informatycznych: Talex S.A. oraz Trecom S.A. W firmie Talex S.A. studenci pierwszego semestru
informatyki stacjonarnej realizowali zajęcia w ramach modułu „przygotowanie do pracy w firmie
IT” i przez cały semestr spędzali jeden dzień (8 godz.) w tygodniu na zajęciach w firmie. Zajęcia te
obejmowały kilka obszarów: obsługę i wsparcie klienta, monitoring infrastruktury, zarządzanie
zasobami oraz obsługę serwisową sprzętu i oprogramowania i realizowane były w odpowiednich
działach w grupach 5-osobowych i pod nadzorem pracowników firmy.
Z kolei studenci 6. semestru informatyki niestacjonarnej mieli zajęcia z „nowoczesnych technologii
i urządzeń sieciowych” realizowane w laboratorium sieciowym firmy Trecom S.A., w siedzibie firmy
w Złotnikach k. Poznania. Zajęcia te były również prowadzone przez pracowników tej firmy.
Obydwie firmy są spółkami giełdowymi, należą do krajowej czołówki firm z branży IT, a ich
infrastruktura – na podstawie przeprowadzonej wizytacji władz dziekańskich – nie budzi
najmniejszych wątpliwości.
Ponadto instytucją, w której w sposób ciągły jest realizowany proces dydaktyczny dla studentów
CDV, jest szkoła językowa Profi Lingua (zewnętrzny podmiot prowadzący profesjonalnie szkolenia z
zakresu języków obcych). Zajęcia z języków obcych odbywają się w specjalnie do tego
przygotowanych salach. Pracownicy Uczelni, w tym m.in. Prorektor i Dziekan dokonali wizytacji
infrastruktury zewnętrznej uznając ją za wystarczającą do osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia. Na spotkaniu z Dziekanem inaugurującym semestr letni RA 2016/17 studenci
wskazywali jednak na niższy komfort sal w szkole językowej w porównaniu z infrastrukturą Uczelni,
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w związku z czym sale miały zostać wyremontowane. Szkoła zmieniła jednak siedzibę, a zgodnie z
informacją uzyskaną na koniec RA 2017/2018, nowa lokalizacja i jej infrastruktura w znacznie
większym stopniu odpowiada potrzebom i oczekiwaniom studentów.
Praktyki studenckie realizowane są w firmach partnerskich Uczelni lub w firmach z branży IT
wybranych przez studentów. Koordynator praktyk na bieżąco nadzoruje, w czasie hospitacji, a także
rozmów ze studentami po praktykach, jakość infrastruktury udostępnianej studentom przez firmy
przyjmujące ich na praktyki.

3. Udogodnienia w zakresie infrastruktury i wyposażenia dostosowane do
potrzeb studentów z niepełnosprawnością
Budynek Uczelni został w pełni przystosowany do potrzeb studentów niepełnosprawnych. Istotne
zmiany infrastruktury przyczyniają się do znaczącego polepszenia warunków studiowania dla osób
z niepełnosprawnością ruchową, a także ograniczeniami wzroku i słuchu. Zmiany te przyczyniają się
do wyrównywania szans edukacyjnych, przeciwdziałania wykluczeniu i wyłączania społecznego. W
szczególności podkreślić należy, że:






wszystkie zajęcia (poza szczególnymi przypadkami – weryfikowanymi oddzielnie, oraz
zajęciami w budynku ProfiLingua – spełniającym dalsze wymagania) odbywają się w jednym
miejscu, w budynku przystosowanym do potrzeb i ograniczeń wynikających z indywidualnych
dysfunkcji (podjazdy, szerokie windy, platforma schodowa, przystosowane toalety, pętle
induktofoniczne w salach wykładowych, nagłośnienie sal, szerokie schody i korytarze,
oznaczenia budynku dla osób niewidomych);
w czytelni Biblioteki znajduje się stanowisko dla osób z dysfunkcją wzroku (notatnik
BrailleSense, program Lunar Plus, program Window-Eyes Professional, skaner A3 z
oprogramowaniem), a pracownicy Biblioteki odbyli szkolenie z jego obsługi;
miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością są usytuowane przed budynkiem
głównym;
ofertę zajęć z wychowania fizycznego dostosowaną do indywidualnych potrzeb i możliwości
studentów z niepełnosprawnościami.

Uczelnia stwarza możliwość pełnego uczestnictwa w procesie edukacji studentom z
niepełnosprawnością nie tylko poprzez dostosowanie warunków związanych z infrastrukturą. Od
kilku lat w Uczelni funkcjonuje stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Studentów
Niepełnosprawnych, którego rolą jest organizowanie zindywidualizowanych form wsparcia
umożliwiających pełnowartościowy przebieg studiów. W zależności od rodzaju i stopnia
niepełnosprawności studenci korzystają z możliwości nagrywania zajęć, zamiany formy egzaminu
lub zaliczenia np. z pisemnej na ustną. W razie potrzeby uczelnia zatrudnia asystenta osoby
niepełnosprawnej, tłumacza języka migowego lub stenotypistę, tak by student z
niepełnosprawnością miał pełne wsparcie w zakresie jego deficytów zdrowotnych. Dysponujemy
również sprzętem elektronicznym, który w indywidualnych przypadkach pozwala zrekompensować
ograniczenia wynikające z niepełnosprawności (np. dyktafony dla osób z niedosłuchem). Mając
świadomość, że okres studiowania może być dużym obciążeniem dla osób z niepełnosprawnością
umożliwiamy naszym studentom (nie tylko niepełnosprawnym) konsultacje i wsparcie
psychologiczne.
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4. Dostępność infrastruktury, w tym oprogramowania specjalistycznego i
materiałów dydaktycznych, w celu wykonywania przez studentów zadań
wynikających z programu studiów w ramach pracy własnej
Jak już wspomniano, studenci mają możliwość korzystania z infrastruktury Uczelni poza godzinami
zajęć, po prostu rezerwując salę dydaktyczną w Dziale Planowania. Z oczywistych względów
studenci informatyki głównie wykorzystują pracownie komputerowe. Wykorzystywanie sal poza
godzinami zajęć nie wiąże się z żadnymi ograniczeniami w dostępie do infrastruktury i
oprogramowania. Korzystanie z niektórych pracowni wymaga dodatkowo kontaktu z prowadzącym
(np. studio foto) jednak nie jest to żadną uciążliwością.
Pracownie komputerowe często są również rezerwowane przez studentów dla potrzeb
realizowania prac dyplomowych, które na informatyce realizują jako prace zespołowe. Zdarza się,
że praca zdalna nie wystarcza, dlatego wtedy możliwość spotkania się na Uczelni jest bardzo
pożyteczna. Studenci dysponują także stałymi pomieszczeniami i powierzchniami przeznaczonymi
do pracy – w strefie studenta przy barku (3 pomieszczenia), strefie studenta przy bibliotece i miejscu
cichej pracy w bibliotece.
Udostępniamy na zajęcia oraz do użytku po zajęciach, do zdalnego dostępu np. z domu, serwer
Linux, więcej https://pomoc.cdv.pl/informacje-dodatkowe/serwer-mars/
Dajemy każdemu studentowi czy pracownikowi dostęp do nielimitowanej usługi konta Google (w
tym m.in.: GMail, GDrive, Google Apps) + dajemy darmowe konto Microsoft Office 365 wraz z
możliwością instalacji i używania do 25 instancji Office 365 na prywatny użytek. Na wniosek
studentów uczelnia wstępuje też do wskazanych, bezpłatnych programów i ofert edukacyjnych.
Studenci korzystają z możliwości wykorzystania sal na Uczelni w celu realizacji prac i zadań
domowych, dokształcania się oraz wzajemnego uczenia się, np. programowania. Bardzo dobrym
przykładem jest tutaj powołanie do życia studenckiego koła DRY (Don’t Repeat Yourself), które
powstało z inicjatywy studentów 1. roku uczących się wzajemnie właśnie programowania,
początkowo pod kierownictwem pana Szymona Gatnera, praktyka z firmy BravaSoft. Z czasem
studenci prowadzą koło samodzielnie i poszerzają swoje grono.

5. System biblioteczno-informacyjny uczelni w tym w szczególności dostęp do
piśmiennictwa zalecanego w sylabusach
Biblioteka Collegium Da Vinci jest jednostką ogólnouczelnianą i zapewnia dostęp do naukowych
źródeł informacji z zakresu dyscyplin reprezentowanych na Uczelni. Wychodząc naprzeciw
potrzebom edukacyjnym oraz badawczym naszych użytkowników gromadzimy zbiory z zakresu
nauk społecznych (psychologia, pedagogika, nauki o polityce, prawo), nauk technicznych
(informatyka) oraz sztuki. Biblioteka jest nowoczesną, przyjazną użytkownikowi placówką.
Tradycyjne zbiory są w całości udostępniane na zasadzie swobodnego dostępu do półek. Wszystkie
zbiory gromadzone przez bibliotekę są dostępne dla szerokiej rzeszy odbiorców w czytelni.
Zbiory Biblioteki CDV liczą ponad 50 000 woluminów. Nieustannie nabywane są najnowsze
wydawnictwa związane z naukowymi i dydaktycznymi planami i potrzebami Uczelni. Wszystkie
nowości są na bieżąco rejestrowane w systemie bibliotecznym Aleph. Katalog zbiorów
bibliotecznych dostępny jest w sieci WWW poprzez stronę internetową biblioteki:
http://www.cdv.pl (zakładka Serwisy – Biblioteka). Szczegółowy wykaz publikacji dostępnych w
Bibliotece CDV dla kierunku informatyka przedstawia załącznik nr 6b.
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W czytelni dostępnych jest ok. 150 tytułów czasopism, a w ramach prenumeraty ciągłej ponad 60
tytułów periodyków naukowych, czasopism społeczno-politycznych, kulturalnych, branżowych oraz
prasy codziennej.
Biblioteka CDV zapewnia dostęp do baz Ibuk Libra, NASBI oraz EBSCO (w tym eBook Academic
Collection), oferujących łącznie ponad 173 tys. książek elektronicznych. Studenci i pracownicy mogą
korzystać z nich poza Biblioteką po otrzymaniu indywidualnego loginu i hasła dostępu. Ponadto w
ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki dostępne są bazy z czasopismami i książkami elektronicznymi:
Science Direct (Elsevier), Springer Link, Wiley Online Library, Nature.com, Sciencemag.org, EBSCO,
JSTOR oraz bazy bibliograficzne i narzędzia bibliometryczne: Scopus, Web of Science, SciVal, InCites
(aktualny wykaz znajduje się na stronie http://www.wbn.icm.edu.pl).
W trakcie roku akademickiego organizujemy szkolenia z obsługi poszczególnych baz. Tradycyjne
szkolenie biblioteczne zostało zastąpione kursem e-learningowym.
W czytelni znajduje się 46 miejsc do pracy indywidualnej lub grupowej. Do dyspozycji czytelników
przeznaczono 6 komputerów z katalogiem zbiorów bibliotecznych oraz dostępem do informacji o
zasobach bibliotecznych krajowych i zagranicznych, możliwością wydruku. Na potrzeby osób
niewidomych i niedowidzących mamy przygotowane specjalne stanowisko komputerowe. Nasi
użytkownicy mają możliwość samodzielnego przedłużania terminów zwrotu wypożyczonych
materiałów poprzez własne konto biblioteczne. W roku akademickim 2017/2018 odnotowaliśmy
ponad 32 800 odwiedzin.

6. Monitorowanie, oceny i doskonalenie bazy dydaktycznej i naukowej oraz
systemu biblioteczno-informacyjnego, udział w ocenie różnych grup
interesariuszy, w tym studentów
Dział IT raz do roku (w wakacje) sprawdza stan (globalny) zasobów i na poziomie przegotowywania
budżetu opiniuje sugerowane zakupy w celu poprawienia/napraw infrastruktury. W budżecie działu
jest to ujęte jako zakres „modernizacja”, decyzja o tym (co, ile i kiedy kupujemy) jest podejmowana
przez Władze Uczelni.
Na bieżąco, po zgłoszeniu przez prowadzących zajęcia (czasami na prośbę studentów zgłoszoną
prowadzącemu) instalowane jest potrzebne na zajęcia oprogramowanie oraz jak wspomniano,
robione są zakupy drobnego sprzętu elektronicznego, głównie do pracowni elektroniki (systemów
wbudowanych).
Zbiory biblioteczne uzupełniane są (uwzględniając możliwości budżetowe) na podstawie
bezpośrednich zgłoszeń prowadzących zajęcia lub na podstawie raportów z e-sylabusa o zalecanej
do poszczególnych modułów literaturze. Propozycje zakupu dostępu do baz elektronicznych są na
prośbę pani Kierownik Biblioteki testowane przez prowadzących i studentów (zaangażowanie
studentów w takie działania bywa oczywiście różne). Ostatnio, tj. od 25.03 do 25.05 br. studenci i
wykładowcy mogą testować dostęp do baz Computers & Applied Sciences Complete, Applied
Science & Technology Source oraz kolekcji książek elektronicznych eBook IT.
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Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w
konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej
wpływ na rozwój kierunku
1. Zakres i formy współpracy uczelni z instytucjami otoczenia społecznogospodarczego, w tym z pracodawcami oraz jej wpływ na koncepcję
kształcenia, efekty uczenia się, program studiów i jego realizację, w tym
realizację praktyk zawodowych
2. Sposobów, częstości i zakresu monitorowania, oceny i doskonalenia form
współpracy i wpływu jej rezultatów na program studiów i doskonalenie jego
realizacji
Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym realizowana jest wielotorowo. W przypadku
kierunków o charakterze praktycznym, realizowanych z udziałem tego otoczenia, najbliższym
stykiem studenta i programu studiów z otoczeniem jest wykładowca, pochodzący z praktyki lub
realizujący działalność na jej rzecz.
Na Wydziale Informatyki i Komunikacji Wizualnej, ze względu na specyfikę kierunków, znakomita
większość kadry dydaktycznej realizuje prace zlecone, prowadzi działalność gospodarczą, lub
pracuje w przedsiębiorstwach związanych z kierunkami studiów i prowadzonymi zajęciami
dydaktycznymi (szczegóły w rozdziale 4. Kadra).
Drugim torem działania jest nawiązywanie porozumień partnerskich, pozwalających realizować
istotne cele dydaktyczne: pozyskiwać kadrę na zajęcia, zapewniać wysokiej jakości miejsca praktyk,
pozyskiwać informacje o oczekiwaniach rynkowych, realizować indywidualizację rozwoju studenta.
Collegium Da Vinci związane jest porozumieniem partnerskim z ok. 170 podmiotami. Wśród
partnerów są zarówno fundacje jak i stowarzyszenia czy związki pracodawców. Zależy nam, aby
system edukacji był zgodny z potrzebami rynku pracy, a absolwenci bogatsi w kompetencje
oczekiwane przez pracodawców. W ramach współpracy nasi partnerzy m. in. pomagają nam w
przygotowywaniu nowych programów studiów oraz konsultują zmiany w istniejących programach,
efektach czy treściach kształcenia, oferują miejsca praktyk, staży, a nawet pracy dla naszych
studentów i absolwentów, pomagają nam znaleźć praktyków do prowadzenia zajęć oraz konsultują
innych praktyków, współorganizują z nami lub na terenie CDV wydarzenia branżowe, dzięki czemu
wspólnie poszerzamy horyzonty naszych studentów oraz zapraszanych kandydatów czy
absolwentów.
Partnerów Kierunku Informatyka stanowią:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestnet
IBM
Insys
IT-Leaders
Komputronik
MerixStudio
Programa.pl
Setapp
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•
•
•
•
•

SII Polska,
Talex S.A
Trecom S.A.
WhallaLabs
Grandmetric

W szczególności zaś specjalizację Projektowanie gier i mediów interaktywnych dodatkowo kolejni
partnerzy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alchemiq Studio
Allin! Games
AtomicJelly
BlackMoonDesign
Bravasoft
Doji
Gamedust
Gspot
Mindsense Games
PGA
Robot Gentleman
PIXEL

Jak podano wcześniej, w ramach współpracy z powyższymi podmiotami, organizując dodatkowe
spotkania oraz wykorzystując fakt prowadzenia zajęć przez ich przedstawicieli zaktualizowano
program studiów na kierunku informatyka, zwłaszcza ścieżek specjalizacyjnych: Infrastruktura i
systemy IT oraz Projektowanie gier i mediów interaktywnych. Kształt specjalizacji Infrastruktura i
systemy IT w bardzo wysokim stopniu wynika ze współpracy z firmą Trecom S.A., zwłaszcza z panem
Piotrem Wachowiakiem. Projektowanie gier i mediów interaktywnych to efekt współpracy
nawiązanej w 2017 roku głównie z przedstawicielami firm BravaSoft, CookieUnit, RobotGentelman
czy Doji. Współpraca z partnerami zwłaszcza z branży gier wideo na Wydziale jest bardzo silnie
rozwijana, czego efektem jest np. cykl Interakcje – comiesięcznych, dodatkowych, otwartych
wykładów i pokazów prowadzonych drugi rok przez przedstawicieli biznesu z całej Polski. Ta ścisła
współpraca zaowocowała wydarzeniem precedensowym w skali Uczelni, mianowicie studenci
kończący w minionym semestrze specjalność Projektowanie gier poprosili o zorganizowanie
publicznej prezentacji ich prac dyplomowych przed przedstawicielami firm. Taka prezentacja odbyła
się 15 marca br. Praktycy mogli zobaczyć dyplomowe gry studentów, pograć w nie oraz oczywiście
zadać pytania i podyskutować ze studentami, których nierzadko znali już z zajęć. Najbardziej
spektakularnym przedsięwzięciem było zrealizowanie w roku akademickim 2017/18 specjalnego
programu wsparcia studentów 1. roku informatyki stacjonarnej przez firmę Talex S.A. (szczegóły w
załącznikach nr 3) Już w pierwszym semestrze studenci mieli obowiązkowe zajęcia w firmie, jeden
dzień w tygodniu, w kilku różnych działach. Po zakończeniu semestru zdali test oceniający, którego
wyniki wraz z oceną średnią za 1. semestr na Uczelni stały się podstawą rankingu studentów, z
których 13 najlepszych uzyskało dofinansowanie z firmy Talex S.A. na 2. sem. Studiów. W roku
akademickim 2018/19 współpraca z firmą Talex jest kontynuowana, jednak po przeanalizowaniu
poprzednich doświadczeń, w innym zakresie: obowiązkowy moduł na 1. semestrze „Komunikacja i
organizacja w firmie” prowadzony na Uczelni przez pracownika firmy Talex S.A. Od drugiego roku
najlepsi studenci Informatyki mogą ubiegać się o płatny staż w firmie.
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Z kolei w ramach współpracy z firmą Trecom S.A., w roku akademickim 2017/18, studenci 3. roku
informatyki niestacjonarnej mieli zajęcia z „Nowoczesnych technologii i urządzeń sieciowych”
prowadzone nie tylko przez pracowników firmy, ale również w nowoczesnym laboratorium
sieciowym firmy Trecom, w ich siedzibie w Złotnikach pod Poznaniem.
W związku z prowadzonymi konsultacjami programu i efektów uczenia się na kierunku Informatyka
oraz potrzeb rynku pracy, odbyły się następujące spotkania z interesariuszami zewnętrznymi:
1) 30.09.2015 r. Business Lunch „The future of employer branding – przegląd najnowszych,
światowych trendów” – we współpracy z Grupą Pracuj. Tematy poruszone na spotkaniu:
a) przedstawienie obecnego profilu uczelni;
b) przybliżenie obszarów współpracy, jaka jest możliwa pomiędzy biznesem a nauką;
c) warsztaty poświęcone wdrażanemu projektowi – prace dyplomowe we współpracy
z biznesem – przeprowadzone przez certyfikowanego Trenera PTP, Kierownika
merytorycznego Katedry Coachingu i Politologii Kingę Mann.
2) I-II’2016 – wspólne prace kadry dydaktycznej z przedstawicielami m.in. firm Microsoft S.A.
oraz Trecom S.A. w osobach Łukasza Graali i Piotra Wachowiak nad modyfikacjami w
programie Informatyki, zwłaszcza ścieżki specjalizacyjnej Systemy i infrastruktura IT
3) 22.09.2016 r. Business Lunch „Pracownik pilnie poszukiwany, czyli jak znaleźć idealnego
kandydata” – we współpracy z Milado Centrum Rozwoju Personalnego Sp. z o.o. oraz Biura
Karier CDV (w załączeniu program spotkania).
4) VI-IX’2017 – wspólne prace z przedstawicielami firm branżowych nad programem
Projektowanie gier i mediów interaktywnych zakończone specjalnym spotkaniem
podsumowującym 21.09.2017 r.
5) 4 kwietnia 2018 – spotkanie z otoczeniem biznesowym w celu akceptacji zmodyfikowanych
efektów kształcenia wraz z odniesieniem do PRK w zakresie uproszczenia definicji efektów
i określenia ich z wykorzystaniem taksonomii Blooma.
6) 4 lipca 2018 r. – spotkanie Prezydium Rady Pracodawców (m.in. omówienie Wewnętrznego
Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w CDV).
7) Stała współpraca z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan (m.in. spotkania:
28.03.2018 r., 23.01.2018 r., 21.11.2017 r., 16.08.2017 r., 24.07.2017 r.)
8) Stała współpraca z Urzędem Miasta Poznania (m.in. Forum Rozwoju Miast)
9) 22 lutego 2019 – spotkanie z przedstawicielami branży gier i nowych mediów na temat
dotychczasowego stanu kształcenia w obszarze gier oraz omówienia rozwoju dalszej
współpracy w kontekście dostosowania treści kształcenia oraz uzyskiwanych efektów
uczenia się do potrzeb pracodawców, a także zapewnienia miejsc praktyk.
10) Prowadzony od października 2017 roku stały cykl „Interakcje”, czyli comiesięcznych
wykładów i spotkań otwartych z przedstawicielami branży IT, w szczególności gier i nowych
mediów. Spotkania te pozwoliły nawiązać bliższą współpracę z kilkoma firmami, co owocuje
pozyskaniem praktyków do prowadzenia zajęć, np. z firm AtomicJelly czy Doji oraz miejsc
praktyk, np. RobotGentelman.
Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest stała przede wszystkim z uwagi na
bezpośredni kontakt przedstawicieli firm ze studentami podczas prowadzenia zajęć, w
uczestniczeniu w formalnych oraz nieformalnych spotkaniach konsultacyjnych oraz poprzez Radę
Pracodawców.
Dzięki kontaktowi z praktykami na zajęciach nasi studenci i absolwenci budują realną sieć
kontaktów, z której mogą korzystać, jeżeli tylko chcą. Zdarza się, że nasi najaktywniejsi studenci
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mogą wręcz wybierać między firmami, w których chcą mieć praktyki, czy nawet z którą podpiszą
umowę zlecenia czy pracy.
Codzienna współpraca z przedstawicielami biznesu oraz praktyczność zajęć na kierunku
Informatyka owocują m.in. faktem że większość studentów na tym kierunku już w czasie studiów
pracuje w branży i umowy zlecenia bądź o pracę stanowią podstawę zaliczenia praktyk studenckich.
W przypadku studentów, którzy kończyli studia w 2015 roku 13 na 54 miało zaliczone praktyki na
podstawie umowy o pracę. W 2018 roku już 33 na 51 zaliczyło praktyki na podstawie umowy o
pracę (odpowiednio w 2016: 29/52, a w 2017 27/37). Praktyki odbywane są u naszych partnerów
bądź w innych firmach z branży IT lub stosujących technologie informacyjne. Miejsca praktyk
studentów w latach 2015-2018 zawiera załącznik. Większość studentów znajduje miejsca praktyk
samodzielnie, pozostali mogą liczyć na pomoc prężnie działającego uczelnianego Biura Karier.
Dzięki partnerstwu z CDV przedstawiciele otoczenia gospodarczego zyskują otwartych
współpracowników znających nowoczesne rozwiązania i chcących dzielić się wiedzą. Ponadto ich
zaangażowanie przekłada się na zwiększenie rozpoznawalności marki wśród potencjalnych
pracowników i klientów oraz wzmocnienie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy, który
dba o rozwój zawodowy młodych ludzi, a tym samym regionu.

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia
umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku

stopnia

1. Rola umiędzynarodowienia procesu kształcenia oraz aspektów programu
kształcenia służących umiędzynarodowieniu
2. Aspekty programu studiów i jego realizacji, które służą umiędzynarodowieniu, ze
szczególnym uwzględnieniem kształcenia w językach obcych
3. Udział wykładowców z zagranicy w prowadzeniu zajęć na ocenianym kierunku
Collegium Da Vinci, zgodnie ze swoją strategią, kształci studentów przygotowując ich do
funkcjonowania na polskim rynku pracy. Jednak umiejętności jakich nabywają nasi absolwenci
mogą być bezpośrednio i z dużym powodzeniem wykorzystywane na rynkach zagranicznych.
Rola umiędzynarodowienia procesu kształcenia w koncepcji kształcenia i planach rozwoju kierunku
Informatyka jest bardzo duża. Głównym potwierdzeniem może być fakt uruchomienia w roku
akademickim 2017/18 kierunku Informatyka prowadzonego w języku angielskim. Obecnie mamy
już kolejny rocznik (2018/19) studiujący Informatykę po angielsku. W bieżącym roku akademickim,
również na WIiKW, uruchomiliśmy kolejny anglojęzyczny kierunek: Urban Management. Studenci
studiujący po angielsku to przede wszystkim obcokrajowcy, ale również kilkoro Polaków. Kadra
prowadząca zajęcia to z kolei przede wszystkim Polacy oraz kilku obcokrajowców. Na Informatyce
obcokrajowcy prowadzący zajęcia to:




Joao Raposo – Software Engineer, współpracujący z CDV od dwóch lat na umowę cywilnoprawną,
Adolfo Alvarez – Data Analyst, pracownik etatowy CDV,
Jarosław Kowalczyk – praktyk z branży gier wideo i mediów interaktywnych z polskim i
amerykańskim obywatelstwem, współpracujący z CDV od wielu lat.
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Ponadto Uczelnia wykorzystuje międzynarodowe wzorce w procesie kształcenia oraz
modyfikowania programów kształcenia nie tylko na ocenianym kierunku. Podstawowym źródłem
wzorców, pozwalających utrzymać proces kształcenia w zgodzie z obowiązującymi normami
światowymi jest aktywna kadra dydaktyczna, która nie tylko wyjeżdża w ramach programu
Erasmus, ale również bierze lub brała udział w międzynarodowych projektach czy na co dzień
współpracuje, prowadzi swój biznes w środowisku międzynarodowym. Prowadzenie biznesu
dotyczy przede wszystkim kadry współpracującej z CDV na umowy cywilno-prawne, ale również
wśród pracowników etatowych są przedstawiciele dużego biznesu z branży IT, czego najlepszym
przykładem jest dr Adam Czajka, który jest m. in. Chief Technology Officer w firmie di suport GmbH
we Frankfurcie nad Menem i od lat niezmiennie jednym z wykładowców najwyżej ocenianych przez
studentów Informatyki.
Collegium Da Vinci rozwija współpracę z uczelniami zagranicznymi zarówno na poziomie kontaktów
kadry dydaktycznej, jak i wymiany studenckiej (w ramach programu Erasmus, ale nie tylko).
Najlepszym przykładem jest wieloletnia współpraca z University of Applied Sciences w Bredzie, w
Holandii. Współpraca ta zaowocowała powstaniem kierunku Urban Management na CDV, jednak
ciągle rozwija się i ewoluuje, a realizowanie kierunku Urban Management - dotyczącego co prawda
zarządzania przestrzenią miejską - angażuje m. in. dydaktyków pracujących na Informatyce (np.
wspomniany matematyk Adolfo Alvarez) i Grafice. Przede wszystkim jednak dzięki tej współpracy
polscy wykładowcy poznają holenderskie metody kształcenia, zwłaszcza w ramach zajęć
określanych jako studio. Kadra zagraniczna, w trakcie pobytu w CDV, prowadzi też dodatkowe
zajęcia ze studentami z zakresu swojej specjalizacji oraz kontynuuje kształcenie nauczycieli
akademickich z propedeutyki nowoczesnych metod edukacji wspierającej, usamodzielniającej oraz
rozwijającej kreatywność, zdolność pokonywania problemów oraz kompetencje społeczne.
Na mniejszą skalę, bardziej w sposób projektowy, CDV współpracuje z innymi uczelniami
zagranicznymi, np. z Technischen Hochschule Brandenburg, z którą już od kilku lat studenci
Informatyki i Grafiki realizują wspólne projekty studenckie obejmujące tygodniowe wymiany
studenckie (zrealizowano 4 sesje dwukierunkowych wymian w grupach 5-7 osobowych z
nauczycielem) i wspólną prace nad projektem.
Ponadto w listopadzie 2016 roku Uczelnia nawiązała współpracę z Coventry University. Spotkanie
zostało zainicjowane przez Biuro Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Poznania, do którego
przedstawiciele Coventry skierowali się, aby Biuro poleciło im potencjalnych, rzetelnych partnerów
spośród poznańskich uczelni. Bogate doświadczenia Coventry University we współpracy
międzynarodowej pozwoliło szybko i bez zbędnych formalności przejść do poszukiwania obszarów
współpracy. Obecnie planowany jest wyjazd studyjny, w trakcie którego koordynatorzy,
pełnomocnicy kierunków, w tym Informatyki, zapoznają się z modelem kształcenia na Coventry
University, przeprowadzą wizytację zajęć, spotkają się ze studentami i wykładowcami.
W lipcu ub. roku odbyło się w Collegium Da Vinci spotkanie przedstawicieli Sapir College z Izraela.
Spotkanie to otwiera współpracę w zakresie transferu doświadczeń CDV do izraelskiego partnera w
zakresie ewolucji studiów w kierunku profilu praktycznego. System szkolnictwa wyższego w Izraelu
przechodzi reformę profilującą uczelnie w kierunku akademickim lub zawodowym dlatego Sapir
College skontaktowała się z CDV za pośrednictwem wspólnego partnera. Rozmowy
skoncentrowane były na kształceniu w zakresie nowoczesnych technologii oraz ich
wykorzystywania w obszarach animacji, mediów interaktywnych, gier wideo i grafiki.
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W bieżącym roku akademickim nawiązaliśmy również kontakt z Herningsholm Gymnasium w Danii,
którego uczniowie zainteresowani są tworzeniem gier wideo i mediów interaktywnych. Studenci
naszego Koła Game Wizards (głównie studenci Informatyki i Grafiki) zobowiązali się zorganizować
dla gimnazjalistów z Danii game jam na naszej uczelni, który zaplanowany jest na październik 2019.

4. Stopień przygotowania studentów do uczenia się w językach obcych i sposobów
weryfikacji osiągania przez studentów wymaganych kompetencji językowych oraz
ich oceny
W Collegium da Vinci jesteśmy w pełni świadomi istotności znajomości języka obcego, zwłaszcza
języka angielskiego, jako istotnego determinantu sukcesu informatyków na rynku pracy. W związku
z tym zapewniamy studentom możliwość uczenia się języków w jednej z najlepszych szkół
językowych w kraju, w Profi Lingua. Współpracujemy z Profi Lingua od 2016 roku w celu
zapewnienia najwyższej jakości kształcenia, a także pełnego osiągnięcia przez studentów efektów
kształcenia związanych ze znajomością języka obcego. Wybór zewnętrznej szkoły językowej został
podyktowany wcześniejszymi wewnętrznymi analizami przeprowadzonymi przez Uczelnię, które
wykazały, że w okresie, gdy nauka języków prowadzona była przez własnych lektorów, efekty
kształcenia nie były w pełni osiągane przez studentów. Profi Lingua zapewnia najwyższą jakość
kształcenia weryfikowaną pracami okresowymi studentów, semestralnymi zaliczeniami oraz
kilkuelementowym egzaminem końcowym.

Ponadto studenci Informatyki od dwóch lat mogą studiować Informatykę w CDV po angielsku.
Nieregularnie zaś, niektóre wykłady mają prowadzone wspólnie z grupą anglojęzyczną po angielsku.
Poza poznaniem tematu, ćwiczeniem języka angielskiego jest to również sposób na integrację ze
studentami obcokrajowcami. Dodatkowo wszyscy studenci i pracownicy CDV mają możliwość
uczestniczenia w anglojęzycznych spotkaniach (wykładach, warsztatach) z zapraszanymi gośćmi
specjalnymi. Na przykład w bieżącym roku akademickim gośćmi specjalnymi byli:






Jorgen Knudsen (Norwegia) „Music and art., nature and culture, local and global” - wykład
otwarty, spotkanie/konwersatorium ze studentami informatyki (specj. Projektowanie gier i
mediów interaktywnych); 17.11.2018
Beso Kacharav (Gruzja) „Storytelling with Sound Design” – wykład otwarty na wspólne
zaproszenie CDV oraz Miasta Poznania, 19.03.2019, warsztaty ze studentami informatyki,
20.03.2019
Juliane Beer (Niemcy), w ramach rozwijania współpracy z Technische Hochschule w
Brandenburgii „Zanurkować w Digital Storytelling” – wykład otwarty i warsztaty dla
studentów Informatyki, 4.04.2019

Zainteresowani studenci mają również możliwość uczestniczenia w otwartych zajęciach w języku
angielskim oferowanych studentom przyjeżdżającym do CDV w ramach programu Erasmus. W
ostatnich latach były to m.in. kursy (oferta przygotowywana jest zawsze na semestr letni): Social
media and data mining workshops, Media workshops, Service Design, Management in modern
organizations, Learning in social interactions, Intercultural education in practice. Wszystkie te kursy
obejmują współczesne, multidyscyplinarne zagadnienia ciekawe również dla studentów
Informatyki..
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5. Mobilność międzynarodowa studentów i kadry
Collegium Da Vinci współpracuje w ramach 16 umów bilateralnych w programie Erasmus Plus, z
czego 9 porozumień dotyczy w szczególności wymiany studentów i pracowników związanych z
kierunkiem Informatyka z następującymi uczelniami: University of Applied Sciences w
Brandenburgii – Niemcy, Lucian Blaga University in Sibiu – Rumunia, University Of Maribor –
Słowenia, Polytechnic Institute of Bragança – Portugalia, Thomas More University College – Belgia,
Universitatea din Oradea – Rumunia, Algebra University College – Chorwacja, Angel Kanchev
University of Ruse – Bułgaria, Polytechnic Institute of Maia – IPMAIA – Portugalia.
Liczba studentów Informatyki wyjeżdżających zagranicę na tle wszystkich studentów CDV
przedstawia się następująco:




2016/2017 - Informatyka: 1 studentka - wyjazd na studia; ogólnie: 7 osób wyjechało na
studia, 4 na praktykę, 5 studentów przyjechało do CDV.
2017/2018 - Informatyka: 2 studentów - wyjazd na studia; ogólnie: 10 osób wyjechało na
studia, 4 studentów przyjechało do CDV.
2018/2019 - Informatyka: 3 studentów - wyjazd na studia; ogólnie: 9 studentów wyjechało
na studia, 5 studentów przyjechało do CDV.

Nie są to imponujące liczby, jednak cały czas pracujemy nad rozwinięciem współpracy
międzynarodowej na różnych szczeblach. Studenci mają możliwość wyjeżdżania na studia
zagraniczne w ramach programu Erasmus, ale przede wszystkim spotykania studentów
obcokrajowców z programu Erasmus na swoich zajęciach oraz spotykania studentów
obcokrajowców studiujących w CDV na korytarzach, podczas wspólnych wydarzeń i na studenckich
imprezach.
Obecnie rozwijane są dodatkowe zajęcia integracyjne dla studentów anglo- i polskojęzycznych, np.
wspólne wyjście do interaktywnego muzeum Brama Poznania, 26.10.2018, zasponsorowane przez
Urząd Miasta Poznania czy impreza Halloween zorganizowana na terenie CDV przez samorząd
studencki CDV. Traktujemy to jako ważny element wprowadzania języka angielskiego do
studenckiej codzienności.
Kolejnym przykładem międzynarodowej aktywności studentów CDV, zwłaszcza z Wydziału
Informatyki i Komunikacji Wizualnej jest udział studentów Informatyki i Grafiki w projekcie
multimedialnym Kumpel realizowanym wspólnie z Technischen Hochschule Brandenburg, Wydziale
Informatyki i Mediów (koordynatorem ze strony CDV był dr Adam Czajka, a później mgr Monika
Pich, ze strony niemieckiej prof. Alexander Urban). Projekt Kumpel dotyczył opracowania polskoniemieckiego materiału filmowego. Realizacja wymagała od studentów komunikowania się w
języku angielskim oraz rozwiązywania problemów natury artystycznej i technicznej. W bieżącym
roku akademickim studenci współpracowali w ramach międzynarodowych warsztatów Media Camp
Poznań – Brandenburg. W semestrze zimowym studencki zespół projektowy CDV pod opieką p.
Moniki Pich wziął udział w kilkudniowych warsztatach wspólnie ze studentami niemieckimi w
Brandenburgii (26-30.11.2018). Następnie, 4-6.12.2018, studenci z Brandenburgii z prof.
Alexandrem Urbanem przyjechali do Poznania i wzięli udział w kontynuacji warsztatów w CDV.
Uczelnia podejmuje stałe działania mające na celu zachęcenie kadry dydaktycznej i administracyjnej
do wyjazdów w celach szkoleniowych oraz do prowadzenia zajęć w ośrodkach partnerskich. Na
Uczelni działa Pełnomocnik Rektora ds. Programu Erasmus Plus prowadzący akcje promujące i
informacyjne związane z mobilnością pracowników. Pracownicy samodzielnie podejmują także
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mobilność międzynarodową wynikającą z ich aktywności zawodowej. Wydział wspiera część
wyjazdów ze środków własnych.

6. Sposoby, częstość i zakresu monitorowania i oceny umiędzynarodowienia procesu
kształcenia oraz doskonalenia warunków sprzyjających podnoszeniu jego stopnia,
jak również wpływu rezultatów umiędzynarodowienia na program studiów i jego
realizację.
Umiędzynarodowienie procesu kształcenia oraz doskonalenie kształcenia na bazie
międzynarodowych wzorców jest stałym elementem działania CDV. Trwa ciągłe pozyskiwanie
nowych partnerów, tak samych praktyków na gościnne spotkania, jak i całych uczelni.
Najbardziej sformalizowanemu monitoringowi podlega uczenie studentów języka angielskiego, w
ogóle języków obcych (na podstawie analiz stopnia osiągania efektów kształcenia z języków obcych,
w 2016 r. nawiązaliśmy współpracę ze szkołą językową Profi Lingua). Jak już wspomniano jest to
weryfikowane poprzez prace semestralne i egzamin końcowy.

7. Dodatkowe informacje
CDV intensywnie pracuje nad umiędzynarodowieniem oferty i wprowadzeniem kształcenia w
języku angielskim jako stałego elementu programów studiów. Jak wspomniano w roku
akademickim 2017/18 uruchomiono na WIiKW wspomniany tok studiów wyłącznie w języku
angielskim na kierunku Informatyka, na którym studiują już dwa roczniki studentów. Jednocześnie
pilotażowo z sukcesem wprowadzono do programu Informatyki realizowanego w języku polskim
zajęcia prowadzone przez obcokrajowców lub zajęcia po angielsku. Od RA 2017/18 na WIiKW
zatrudnionych jest dwóch obcokrajowców oraz osoba z podwójnym obywatelstwem –
prowadzących zajęcia w j. angielskim na kierunku w języku polskim. Przyjęty kierunek rozwoju
będzie kontynuowany i zostanie wdrożony na innych kierunkach, a jednym z elementów
uwzględnianych podczas zatrudniania nowej kadry akademickiej od 2018/19 była znajomość j. ang.
na poziomie pozwalającym prowadzenie zajęć.
Od 2018/2019 uruchomiony został w CDV program doskonalenia znajomości języka finansowany z
Projektu Zintegrowanego z programu POWER. Projekt skierowany jest do pracowników
dydaktycznych i administracyjnych CDV. Przez trzy lata corocznie w programie doskonalenia języka
obcego będzie uczestniczyło 50 pracowników CDV. Projekt przewiduje też konieczność realizacji
zajęć dydaktycznych w języku obcym przez jego uczestników, zwłaszcza przez pracowników
dydaktycznych.
Bardzo ważnym elementem umiędzynarodowienia, budującym potrzebę poszerzania świadomości
międzykulturowej oraz znajomości języków obcych jest rosnąca liczba studentów
rosyjskojęzycznych studiujących w CDV po polsku, również na Informatyce. Studenci ci
niejednokrotnie posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie wyższym niż języka polskiego
i służy on jako narzędzie pomocnicze w komunikacji nawet na zajęciach.
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Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju
społecznym, naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy
oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia
1. Wsparcie i kwalifikacje obsługi administracyjnej
Dużą część opieki nad studentami przejmuje specjalnie do tego stworzony dział – Centrum
Organizacji Dydaktyki. COD powstało po ta aby odpowiadać za szeroko pojętą obsługę. COD
zarządza Wirtualną uczelnią, która jest podstawowym kanałem informacyjnym dla studentów. COD
to odpowiednio przygotowani i przeszkoleni koordynatorzy odpowiedzialni za prowadzenie
studenta przez cały tok studiów i prowadzenie ich dokumentacji, ale to również osoby
odpowiedzialne za planowanie zajęć, robienie zapisów na seminaria, specjalizacje i moduły do
wyboru, naliczanie czesnego, przyjmowanie stypendiów, wypłaty stypendiów, koordynowanie
wielu procesów takich jak praktyki, proces dyplomowania itp.
W ramach ciągłego podnoszenia kompetencji pracowników COD, brali oni w ostatnich latach m.in.
w szkoleniach:


Uczelnia wobec zaburzeń psychicznych. Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego
studentów oraz kandydatów na studia z zaburzeniami psychicznymi,
 Kurs trenera/wykładowcy języka migowego,
 Zasady
przyznawania
świadczeń
pomocy
materialnej
studentom,
w tym ustalenie dochodu studenta i jego rodziny,
 Kurs języka angielskiego dla kadry administracyjnej,
 a także uczestniczą w wymianie w ramach programu Erasmus.
W celu jak najlepszego poinformowania studenta o tym co dzieje się na Uczelni COD organizuje
spotkania zerowe dla pierwszego roku. Podczas spotkań zerowych przekazywane są wszystkie
najważniejsze z perspektywy studenta rozpoczynającego naukę informacje – dotyczące systemów
informatycznych Uczelni, zajęć WF i językowych, pracy biblioteki. Na spotkaniu tym studenci
poznają również Władze Wydziału i osoby odpowiedzialne z kierunek. Odbywają się też dodatkowe
spotkania dotyczące: e-learningu i obsługi WU, praktyk, wyboru promotorów, modułów do wyboru.

2. Anioł – opiekun studentów jako wsparcie systemowe i zindywidualizowane
poza systemem kształcenia
Na Uczelni funkcjonuje od 2012 roku Anioł – opiekun studentów pierwszego roku. Aniołem CDV jest
zawsze osoba empatyczna odpowiednio przygotowana i przeszkolona do pełnienia tej roli. Anioł
Collegium Da Vinci udziela informacji związanych z funkcjonowaniem studentów na Uczelni,
wskazuje, w jaki sposób można rozwijać swoje zainteresowania i pasje, pomaga w napisaniu podań
i wniosków. Anioł współpracuje ze studentami, zachęca i motywuje do zakładania kół naukowych,
do rozwijania swoich umiejętności. Angażuje również studentów w wydarzenia, które cyklicznie
organizuje Collegium Da Vinci. Często pojawiają się prośby o spotkanie z Aniołem w trudnych dla
studentów momentach, np. kiedy, z różnych powodów, rozważają przerwanie studiów. W takich
sytuacjach rola Anioła polega na przedstawieniu studentowi wszystkich możliwości rozwiązania tej
sytuacji. W efekcie pracy Anioła studentom często udaje się studia ukończyć.
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Studenci zgłaszają się do Anioła z paletą problemów i są to: sprawy dziekanatowe, czyli kwestie
planów zajęć, Wirtualnej Uczelni, grup ćwiczeniowych, płatności, przedmiotów, wykładowców,
podań, różnych terminów, legitymacji, obron, praktyk, stypendiów, możliwości zmiany kierunku
studiów, trybu studiów; kwestie osobiste: problemy w domu, brak pracy, problemy finansowe,
problemy zdrowotne; pasje: studenci za pośrednictwem Anioła korzystają z wielu możliwości
rozwijania na Uczelni ich pasji i zainteresowań.
Kilka ostatnich lat potwierdziło, że Anioł CDV zdobył uznanie, nie tylko wśród studentów, ale
również ich rodzin, znajomych, osób, które rozważają możliwość podjęcia studiów – obecnie Anioł
jest opiekunem kandydatów oraz studentów pierwszego roku. Anioł przez cały rok organizuje Drzwi
otwarte w Collegium Da Vinci, czyli spotkania podczas, których kandydaci zapoznają się z Uczelnią,
odwiedzają jej najciekawsze miejsca. To pierwsza część spotkania, kolejna, to konsultacje ze
studentem lub wykładowcą kierunku, jakim zainteresowany jest kandydat. Spotkania te są
indywidualne, ale bardzo często zdarza się, iż przyjeżdżają grupy osób lub kandydaci z rodzinami.
Funkcja Anioła w takiej formie jest jedyną w Polsce.

3. Samorząd studencki
Na Uczelni działa Samorząd Studencki. Jego członkowie ściśle współpracują z władzami CDV.
Aktywnie uczestniczą w projektach rozwojowych Uczelni – opiniując np. nowe
i modyfikowane programy studiów, dbając jednocześnie o rozwój życia studenckiego. Więcej
informacji o działaniu samorządu znaleźć można na jego oficjalnym profilu –
https://www.facebook.com/SamorzadCDV/.
W budżecie Wydziału corocznie zabezpieczane są środki finansowe związane
z działalnością kół naukowych. Kwota ta wynosi co najmniej 1.000 zł z przeznaczeniem na działanie
każdego z kół. Kwotą tą studenci mogą funkcjonować w ramach zadań związanych ze statutowym
działaniem kół. W zakresie związanym z informatyką funkcjonują koła: Game Wizards, DRY (Don’t
Repeat Yourself).

4. Dostępność władz Wydziału
Od bieżącego RA na Wydziale został zatrudniony Prodziekan ds. studenckich. Zatrudnienie
dodatkowej osoby dedykowanej wsparciu i opiece nad studentami wynikało przede wszystkim
z potrzeby zachowania odpowiedniego standardu obsługi w sytuacji stałego rozwoju Wydziału
i zwiększającej się liczby obowiązków jego Dziekana. Wsparcie studentom zapewnia również
Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Informatyka. Jest on odpowiedzialny nie tylko za kwestie
merytoryczne związane z kierunkiem, ale też zapewnia studentom wsparcie – przekazuje
informacje np. w zakresie wyboru specjalizacji, przedstawia program każdej z nich.

5. Dostępność kadry dydaktycznej
Każdy z etatowych pracowników Wydziału zobligowany jest do realizacji cotygodniowo dwóch
godzin dyżuru dla studentów. Pracownicy zatrudnieni w ramach umów cywilno-prawnych zgodnie
z umową zawartą z Uczelnią zrealizować powinni minimum dwa dyżury w semestrze, ze
wskazaniem na okres końcówki semestru. Oprócz wspomnianych dyżurów w osobny sposób
planowane są seminaria dyplomowe. Organizacja pracy pracowników etatowych – piątek jako
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wspólny
dzień
pracy
i obowiązkowej obecności na Uczelni, przy jednoczesnym braku zajęć dydaktycznych na studiach
stacjonarnych w tym dniu zapewnia łatwość i swobodę studentów w kontaktach
z kadrą naukowo-dydaktyczną.

6. Wsparcie finansowe
Uczelnia zapewnia wsparcie finansowe studentów wypłacając stypendia Rektora, stypendia
socjalne i zapomogi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie niezbędne informacje
dotyczące przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w ramach dotacji
ministerialnej znajdują się w Wirtualnej Uczelni dla studentów oraz częściowo również na
stronie cdv.pl. Założyciele CDV przyznają również corocznie dwa stypendia specjalne dla studentów
zwycięzców konkursu.

7. Systemowe wsparcie osiąganiu lepszych wyników i planowaniu rozwoju
osobistego
Jednym z najważniejszych i kluczowych dla rozwoju Uczelni jest opracowywanie programu analizy
potencjału studentów, a także ich wsparcia tutoringowego i mentoringowego i wdrożenie go na
całym pierwszym roku studiów, od bieżącego roku akademickiego 2018/19. Celem CDV jest objęcie
wszystkich swoich studentów diagnozą ich kompetencji zarówno na samym początku studiów, jak
i po ich ukończeniu. Diagnoza przeprowadzona na początku studiów powinna dać odpowiedź jakie
obszary deficytowe należy wśród studenta rozwijać, jak w trakcie studiów te braki niwelować.
Badanie to dotyczy przede wszystkim kompetencji ważnych z perspektywy pracodawców, w tym
przede wszystkim kompetencji społecznych. Deficyty te będzie można niwelować poprzez
indywidualną pracę ze studentem, ale również poprzez system dodatkowych zajęć, kursów,
a przede wszystkim systemu modułów do wyboru, które będą pozwalały studentowi rozwijać
brakujące kompetencje i elastycznie kształtować swoją ścieżkę edukacyjną. Powtórzenie badania
po zakończeniu studiów pokazywać będzie jak zmieniła się mapa kompetencji studenta, w czasie
jego nauki w CDV. Będzie to bardzo przydatne zarówno dla Uczelni – w zakresie konstrukcji
programów kształcenia, ale przede wszystkim samym studentom, również w procesie
poszukiwania, czy zmiany przez nich pracy zawodowej. Studenci przez cały okres studiów będą
mogli również korzystać ze wsparcia tutorów i mentorów, którzy pełnić będą rolę ich przewodników
w procesie edukacji, ale także przygotowania do pracy zawodowej.
Pewne elementy opisanego powyżej systemu wsparcia działają na Uczelni już dzisiaj.
W ramach projektu unijnego – Kierunek dobra praca – podniesienie jakości usług akademickiego
biura
karier
w Collegium
Da
Vinci
na
stanowisku
doradcy
zawodowego
i coacha kariery zatrudnione zostały dwie osoby. Projekt kierowany jest do studentów III roku
studiów pierwszego i II roku studiów drugiego stopnia. Jego celem jest kompleksowe
przygotowanie absolwentów do profesjonalnego funkcjonowania na rynku pracy oraz
w biznesie. W ramach projektu doradcy prowadzą: wielowymiarowe testy predyspozycji, których
wyniki pomogą w wyborze ścieżki zawodowej, coaching kariery rozwijający umiejętności osobiste,
doradztwo w planowaniu własnej działalności gospodarczej, certyfikowane szkolenia w zakresie
kompetencji kluczowych w biznesie i na rynku pracy. Z projektu skorzystała większość studentów
Informatyki. Uczestnicy projektu korzystali z testu badającego osobowość zawodową, który został
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skonstruowany w oparciu o najnowsze wyniki badań dotyczących zróżnicowania struktury
predyspozycji osobowościowych na poziomie tzw. aspektów pięciu głównych czynników
osobowości. Dzięki temu kwestionariusz umożliwia bardziej precyzyjny pomiar, zaś w konsekwencji
dostarcza wysoce użytecznych informacji dotyczących miedzy innymi czynników motywacyjnych,
predyspozycji do kształtowania kluczowych kompetencji, wewnętrznych ograniczeń, które mogą
utrudniać efektywne funkcjonowanie zawodowe, czy stylu działania i postawy proaktywnej.
W trakcie pogłębionych wywiadów realizowanych przez wykwalifikowanych doradców zbierane są
ważne informacje dotyczące ścieżki edukacyjno–zawodowej, co prowadzi do określenia
indywidualnego planu działania w zakresie rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych. Dzięki
określeniu celu edukacyjnego oraz zawodowego możliwe jest zaplanowanie indywidualnego toku
rozwoju kompetencji w czasie studiów oraz po ich zakończeniu. Przeprowadzono także badanie
ankietowe skupiające się na określeniu indywidualnych potrzeb studentów w zakresie wsparcia
doradczego realizowanego na uczelni oraz tematyki dodatkowych zajęć warsztatowych. Na tej
podstawie przygotowano plan szkoleń, z których mogą korzystać studenci a także określono
priorytety w pracy indywidualnej z doradcami."
Dla zainteresowanych studentów ostatnich lat studiów zrealizowano szkolenia :




Design thinking 25. 05.2017, 10. 02. 2018 i 8. 06. 2018
Twórcze myślenie w biznesie 4. 08. 2018
Personal branding 21. 01. 2018

a także cykl spotkań dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców – „Biznes kreatywnie”. Raz
w miesiącu wspólnie z Design Thinking Institute odbywały się warsztaty dające przestrzeń do
poszerzania wiedzy, ćwiczeń, dyskusji i przede wszystkim współpracy między uczestnikami
warsztatów, przyczyniając się tym samym do budowania nowego modelu kultury organizacji.
Zrealizowano następujące warsztaty:





Poznaj pokolenie Millenialsów,
Sprawna komunikacja wewnętrzna,
Spójność w firmie,
Klient w centrum.

8. Indywidualizacja procesu kształcenia
Uwzględniając zróżnicowane potrzeby studentów Uczelnia zapewnia im możliwość kontynuowania
nauki w ramach IOS (indywidualnej organizacji studiów). O studiowanie według IOS może ubiegać
się student, który spełnia jedno z kryteriów zdefiniowanych w Regulaminie Studiów. Zgodnie
z obowiązującą na Wydziale procedurą student po złożeniu wniosku o przyznanie statusu IOS
i uzyskaniu wstępnej zgodny Dziekana, zgłasza się z kartą IOS do wyznaczonego przez Dziekana
opiekuna, a w kolejnym kroku do opiekunów modułów, a przez nich do prowadzących kursy. Po
zebraniu wszystkich informacji na karcie IOS (terminy i formy zaliczeń) i akceptacji karty przez
Dziekana wydaje on decyzję o przyznaniu statusu na dany semestr.
Na wsparcie mogą liczyć również studenci obcokrajowcy – przede wszystkim studenci z Ukrainy
podejmujący naukę na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia. Specjalnie dla nich
przygotowane zostały dwa moduły – moduł intensywnej nauki języka polskiego, a także stu
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godzinny moduł wprowadzający do studiowania i zaznajamiający studentów z realiami i organizacją
życia w Polsce.

9. Wizyty obcokrajowców
Collegium Da Vinci, z racji uczestnictwa w programie Erasmus Plus, rokrocznie wysyła
i przyjmuje z zagranicy studentów, wspierając tym samym proces umiędzynarodowienia uczelni.
Np. w trakcie działań „Projekt Holandia”, podczas którego studenci z obu wydziałów byli bardzo
zaangażowani w organizację wydarzeń, stworzyli warsztaty integracyjne, warsztaty
z autoprezentacji, z wystąpień publicznych, z podstaw animacji. Oprócz tego, dla wszystkich
studentów zagranicznych organizowany jest na początku semestru zimowego tzw. „Preparation
Week”. Jego celem jest niejako „oswojenie” studentów z Collegium Da Vinci – infrastrukturą
uczelni, funkcjonowaniem istotnych działów, organizacją zajęć. Jest to też czas, kiedy nasi studenci
pokazują swoim zagranicznym kolegom i koleżankom miasto, ważne instytucje pożytku publicznego
oraz tłumaczą polską kulturę.

10. Projekty
W ramach wsparcia w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia, a także postulowanego
przez pracodawców rozwijania przedsiębiorczości studenci CDV realizują szereg projektów we
współpracy z biznesem. Można wskazać tutaj projekty takie jak np.: Innowacje dla pacjentów
leżących, przewlekle chorych; konkurs projektowy grupy Colian (opracowywanie innowacyjnych
rozwiązań związanych w produktami grupy, m.in. produktami Goplany – znacząca większość
projektów została oceniona jako bardzo dobra i możliwa do realizacji); badania doświadczenia
pasażera Portu Lotniczego Poznań-Ławica, czy tradycyjne już przygotowywanie identyfikacji
i akcydensów dla festiwalu Młoda Malta.

11. Rozwój i doskonalenie systemu wspierania oraz motywowania studentów
Warto rozważyć i w raporcie odnieść się do sposobów, częstości i zakresu monitorowania, oceny i doskonalenia systemu
opieki, wspierania oraz motywowania studentów oraz oceny kadry wspierającej proces kształcenia, a także udziału
w ocenie różnych grup interesariuszy, w tym studentów.

Uczelnia prowadzi monitoring systemu wsparcia i motywowania studentów. Ważnym elementem
są cykliczne i omawiane już w raporcie spotkania Dziekana wydziału ze studentami wszystkich
kierunków i trybów. W czasie spotkań poruszane są również kwestie zadowolenia studentów
z systemu ich wsparcia oferowanego przez Uczelnię. Najbardziej interesującymi ich kwestiami są
sprawy związane z funkcjonowaniem COD – jakością, czasem obsługi i dostępnością Dziekanatu dla
nich. Każdorazowo po zakończeniu cyklu takich spotkań ze studentami Dziekan Wydziału sporządza
z nich podsumowanie, które przekazuje do Kierownika COD, Kierowników Katedr i Pełnomocnika
Rektora ds. systemu jakości kształcenia. Wymiernym efektem takich działań było np. zmiana godzin
pracy Dziekanatu – wnioskowane na spotkaniach z Dziekanem przez studentów pracujących.
Uczelnia systematycznie realizuje również ankiety satysfakcji wśród studentów kończących naukę
w CDV (ostatnia w czerwcu 2017). W ankiecie studenci w skali 1-5 dokonują oceny m.in. obsługi
w COD, infrastruktury Uczelni, zaplecza dydaktycznego, funkcjonowania biura karier, biblioteki
i organizacji praktyk. Mają również możliwość wypowiedzenia się w tych kwestiach w części
opisowej. W ostatniej ankiecie elementem często podnoszonym przez studentów była kwestia
usprawnienia i zmodyfikowania Wirtualnej Uczelni, której nowa odsłona pojawiła się we wrześniu
br., uzupełniając wydaną wcześniej na urządzenia z systemem Android aplikację mobilną
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zawierającą m.in. najbardziej oczekiwaną przez wykładowców i studentów funkcjonalność planu
zajęć z powiadomieniami. Nowa WU obsługuje także, zgodnie z życzeniami integrację kalendarza
Google z planami zajęć.
Ważnym elementem systemu ewaluacji i modyfikowania narzędzi wsparcia studentów było
Badanie jakości obsługi klienta w Collegium Da Vinci zrealizowane w okresie wrzesień-październik
2016. Badanie to zostało przeprowadzone przez Ośrodek Badań Społecznych ALSTAT z Poznania.
Głównym celem badania było zbadanie jakości obsługi potencjalnego klienta w poszczególnych
działach szkoły Collegium Da Vinci (Biuro Rekrutacji, Biuro Współpracy Międzynarodowej,
Dziekanat, Centrum Rozwoju Edukacji (szkolenia i wynajem), Centrum Rozwoju Edukacji (studia
podyplomowe dla nauczycieli – ODNy) oraz analiza kanałów elektronicznych szkoły (facebook, czat,
formularz zgłoszeniowy). Badanie jakości obsługi klienta w Collegium Da Vinci zostało zrealizowane
z wykorzystaniem 4 technik badawczych:







Bezpośrednia wizyta tajemniczego klienta w Biurze Rekrutacji CDV, Biurze Współpracy
Międzynarodowej w wybranych ośrodkach doskonalenia nauczycieli: Kalisz, Szczecin,
Warszawa oraz Centrum Rozwoju Edukacji (wynajem).
Telefoniczne i mailowe badanie jakości obsługi klienta w Biurze Rekrutacji, Biurze
Współpracy Międzynarodowej w wybranych ośrodkach doskonalenia nauczycieli: Kalisz,
Szczecin, Warszawa, w Centrum Rozwoju Edukacji (szkolenia i wynajem).
Bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe przeprowadzane ze studentami
odwiedzającymi Dziekanat w Collegium Da Vinci.
Badanie jakości obsługi klienta z wykorzystaniem kanałów elektronicznych (facebook, czat,
formularz zgłoszeniowy).

Badania bezpośrednie, telefoniczne oraz mailowe przeprowadzali niezależni i przeszkoleni
audytorzy, którzy dokonali oceny poszczególnych działów szkoły Collegium Da Vinci.
W odniesieniu do każdej z ocenianych w badaniu jednostek sformułowano pozytywne i negatywne
uwagi, stały się one w późniejszym czasie podstawą do wprowadzanych zmian np. na bazie
wniosków z badań i uwag audytorów związanych z faktem, że osoby obsługujące studentów nie
przedstawiają się i nie są im znane z imienia i nazwiska wprowadzono identyfikatory dla wszystkich
pracowników administracyjnych Uczelni. Pełen Raport dostępny w czasie wizytacji.
Jak przykład konkretnych działań związanych z modyfikowaniem systemu wsparcia i motywowania
studentów wskazać można m.in. zmodyfikowany w ostatnim czasie formularz aktywności
punktowanych do stypendium Rektora CDV. Dotychczas, na co zwracali uwagę sami studenci,
punktowane były tutaj przede wszystkich aktywności o charakterze naukowym np. udział
w konferencjach, a w niewielkim stopniu doceniane aktywności związane z praktyczną działalnością
studentów. Od bieżącego roku akademickiego formularz ten w większym stopniu oddawać
powinien praktyczny charakter studiów oferowanych w CDV, a także korespondować z ich efektami
kształcenia.
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Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów,
warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach
1. Zakres, sposób zapewnienia aktualności i zgodności z potrzebami różnych grup
odbiorców, w tym przyszłych i obecnych studentów, udostępnianej publicznie
informacji o warunkach przyjęć na studia, programie studiów, jego realizacji i
osiąganych wynikach
Biorąc pod uwagę różnorodność i wielość interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych oraz
różnorodność poszukiwanych przez nich informacji, dla zapewnienia pełnego do nich dostępu
Collegium Da Vinci wykorzystuje różnego rodzaju narzędzia i kanały: strona WWW cdv.pl., portal
uczelniany Wirtualna Uczelnia, oficjalny profil Uczelni na portalu Facebook,
https://www.facebook.com/collegiumdavinci/, funpage Biura Karier i strona praca.cdv.pl; czat na
stronie WWW; poczta elektroniczna i konwencjonalna.
Pełen zakres informacji publicznej dostępny jest na stronie internetowej CDV: www.cdv.pl
Obejmuje on m.in.: program studiów, informacje o sposobie jego realizacji, informacje o opłatach,
ścieżkach kształcenia, możliwej działalności zawodowej, zasadach rekrutacji, władzach uczelni,
wybranych informacji o kadrze, infrastrukturze dydaktycznej, regulaminach, zasadach
przyznawania pomocy finansowej. Nowa wersja strony została oddana do użytku w kwietniu 2018
roku. W prace przygotowawcze byli zaangażowani m.in. studenci CDV i licealiści, którzy podczas
badań fokusowych oceniali nową stronę. Jakość i aktualność informacji zamieszczanych na stronie
sprawdzają również członkowie Kierunkowych Zespołów Dydaktycznych, zwłaszcza w kontekście
oferty studiów i kadry dydaktycznej.
Od RA 2018/2019 w związku z wymaganiami wprowadzonymi nową Ustawą, uczelnia prowadzi
Biuletyn Informacji Publicznej we wskazanym zakresie.
Wszelkie informacje dla studentów Uczelni udostępniane są z wykorzystaniem systemu wirtualnej
uczelni. W systemie tym student posiada dostęp do wszystkich obowiązujących aktów (zarządzeń
Rektora, Dziekana, regulaminów, harmonogramów RA, etc.), harmonogramu realizacji zajęć,
terminów dyżurów, harmonogramu zdefiniowanych terminów zaliczeń, materiałów do zajęć, ocen
wystawionych przez wykładowców, a także raportów – m.in. ocen wystawianych wykładowcom
przez studentów. System umożliwia także kontakt z wykładowcami, składanie i odbieranie
wniosków i podań. Nowa odsłona tego narzędzia wdrożona w ub. RA jest wynikiem wielu uwag i
próśb ze strony wykładowców i studentów a także pracowników administracyjnych Uczelni.
Uzupełnieniem jest aplikacja CDV, dostarczająca w chwili obecnej głownie plany zajęć, ale docelowo
mająca obsługiwać komunikację natychmiastową oraz bardzo ważny element – wspierać system
oceny jakości realizacji zajęć.

2. Sposób, częstość i zakres ocena publicznego dostępu do informacji, udziału w
ocenie różnych grup interesariuszy, w tym studentów, a także skuteczność
działań doskonalących w tym zakresie.
Informacje publikowane są na stronie internetowej Uczelni, w Wirtualnej Uczelni oraz od br.
zgodnie z wymaganiami Ustawy w BIP. Informacje publikowane są przez jednostki, w których
następuje wytworzenie lub zatwierdzenie informacji.
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Kontrola publicznej dostępności dokumentów znajduje się w zakresie obowiązków Pełnomocnika
Rektora ds. Jakości Kształcenia, który dokonuje przeglądu raz do roku, po wprowadzeniu na stronie
internetowej zmian wynikających z rozpoczęcia nowej rekrutacji.
Studenci mogą również ocenić wewnętrzne sposoby komunikacji za pośrednictwem cyklicznie
robionego badania satysfakcji z podjętych studiów (wyniki badań do wglądu podczas wizytacji) czy
też podczas spotkań z Dziekanem. Uczelnia zbiera regularnie informacje od studentów w postaci
zorganizowany (ankiety semestralne, semestralne spotkania z dziekanami) oraz w sposób
niezorganizowany (dyżury władz i nauczycieli, zgłoszenia mailowe) – w całym zakresie w
funkcjonowania uczelni. Wszelkie uwagi pracowników dydaktycznych i administracyjnych są od
razu przekazywane do działu IT (WU) i marketingu (strona cdv.pl).

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie,
przegląd i doskonalenie programu studiów
1. Nadzór merytoryczny, organizacyjny i administracyjny nad kierunkiem studiów,
kompetencja i zakres odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za kierunek, w tym
kompetencje i zakres odpowiedzialności w zakresie ewaluacji i doskonalenia jakości
kształcenia na kierunku

2. Zasady projektowania, dokonywania zmian i zatwierdzania programu studiów
Na wstępie informujemy, iż skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości w
CDV otrzymała ocenę wyróżniającą podczas kontroli PKA na kierunku Grafika w semestrze
zimowym bieżącego roku akademickiego.
Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia w Collegium Da Vinci oparty jest na
standardach opisanych w European Standards Guidelines oraz wprost nawiązuje do
Strategii Uczelni i Wydziału Informatyki i Komunikacji Wizualnej (WIiKW). Realizacja zadań,
które wyznaczono jako konieczne do prawidłowego i odpowiedzialnego kształcenia
specjalistów potrzebnych na rynku pracy wiąże się nie tylko z ustawowym obowiązkiem,
ale przede wszystkim wynika z odpowiedzialności, którą CDV przyjęło jako Uczelnia wyższa.
Dbanie o jakość kształcenia wymaga systematycznych działań i kompleksowego podejścia.
Dla ułatwienia pracy wszystkim organom stworzone zostały procedury, dzięki którym
działamy systemowo. Obszary objęte procedurami to m.in. weryfikacja oferty kształcenia,
tworzenia i modyfikacji programów kształcenia, weryfikacja prowadzonych zajęć
dydaktycznych, weryfikacja efektów uczenia się i poziomu ich osiągania przez studentów,
procedura oceniania procesu dyplomowania.
System zapewnienia jakości kształcenia w CDV stale ewoluuje, ponieważ Uczelnia
nieustannie poszukuje optymalnych rozwiązań, które pozwoliłyby jej monitorować
efektywność procesu kształcenia we wszystkich kluczowych obszarach. Ostatnie
modyfikacje w opisie systemu zapewnienia jakości kształcenia przyjęto w kwietniu 2018
roku uchwałą Senatu Collegium Da Vinci (dokumentacja zostanie udostępniona podczas
wizytacji). Obecna struktura systemu zapewnienia jakości kształcenia wygląda następująco:
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Najważniejszymi organami systemu na poziomie wydziału są WKdsZJK oraz Kierunkowy
Zespół dydaktyczny (dalej KZD). Do zadań ww. organów należy:
•

•

•
•

•

Zadania WKds ZJK
wdrażanie i doskonalenie procedur
służących zapewnieniu i
doskonaleniu jakości kształcenia
opracowanych przez Pełnomocnika
Rektora ds. Jakości Kształcenia;
przygotowywanie rekomendacji
wprowadzenia zmian w
procedurach i procesach
prowadzonych na Uczelni i
przekazywanie ich do Dziekana
Wydziału;
kontrolna procesu dyplomowania;
analiza zbiorczych raportów i
rekomendowanie zmian na
podstawie ich wyników;
zatwierdzenie semestralnego
planu hospitacji zajęć
przygotowanego przez
Pełnomocnika kierunku;

•

•
•
•
•

•
•

Zadania KZD
doskonalenie programu kształcenia
na prowadzonych stopniach
studiów oraz współudział
w zarządzeniu kierunkiem;
tworzenie propozycji obsady zajęć i
rekomendacji wykładowców;
tworzenie propozycji modyfikacji
programu studiów;
tworzenie propozycji nowych
kierunków i specjalizacji;
przeprowadzanie analizy treści
kształcenia poprzez weryfikację
sylabusów i sprawozdań
z modułów;
analizowanie realizacji efektów
uczenia się;
tworzenie profilu kandydata i
absolwenta kierunku;
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•

•

opracowanie corocznych
sprawozdań z efektów działania
systemu zarządzania jakością
kształcenia na Wydziale;
sukcesywne analizowanie oraz
opiniowanie wszelkich zmian w
procesie dydaktycznym.

•

•

ścisła współpraca z członkami Rady
Pracowniczej, w szczególności pod
kątem modyfikacji efektów uczenia
się oraz programów studiów;
ścisła współpraca z zespołem
metodycznym mi. in. pod kątem
doboru odpowiedniej formy zajęć i
weryfikacji zakładanych efektów
uczenia się.

Wśród wielu pozytywnych efektów działania systemu w ostatnich dwóch latach (10.2016 –
04.2018) należy wskazać m. in powołanie Wydziałowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości
Kształcenia (WKdsZJK), co zaowocowało zwiększeniem zaangażowania etatowych
pracowników dydaktycznych. Znacząco wzrosła zwrotność sprawozdań z modułów
przygotowywanych przez koordynatorów modułów. Dużo łatwiej jest monitorować
osiąganie efektów kształcenia i uczenia się dzięki cyfrowemu archiwum zaliczeń (każdy
wykładowca mógł archiwizować prace studentów na udostępnionym dysku bez ograniczeń
przestrzeni; obecnie z uwagi na prowadzone wdrożenia informatycznych systemów
zarządzania uczelnią, archiwum jest tymczasowo nie dostępne i wykładowcy przechowują
prace na swój sposób).
Kłopotem z pewnością była komunikacja pomiędzy poszczególnymi częściami systemu oraz
jasny podział obowiązków. Stąd zmiany prowadzące do uproszczenia struktury i
doprecyzowania obowiązków, które wynikają po części z audytu wewnętrznego
przeprowadzonego przez Zespół oceniający działanie systemu oraz z autorefleksji członków
Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia WIiKW, która została uwzględniona w planie
naprawczym przyjętym przez Dziekana Wydziału pod koniec roku akad. 2017/18. Zebrane
doświadczenia przyczyniły się do powołania zespołu metodycznego (w składzie m.in.
metodyk uczelniany Karolina Szczeszek i metodyk kierunkowy dr Lidia Typańska-Czajka),
który to zespół ma na celu monitorowanie jakości prowadzonych zajęć, a także stworzenie
systemu wsparcia kadry dydaktycznej WIiKW w rozwoju pod względem metodycznym i
dydaktycznym.
Obok Dziekana, osobą, która odpowiada za kierunek Informatyka jest Pełnomocnik
Dziekana ds. kierunku. W ramach zakresu obowiązków pełnomocnika znajdziemy:
1. Znajomość programu studiów w zakresie treści i efektów kształcenia, powiązań
pomiędzy modułami, metod weryfikacji efektów kształcenia
2. Realizowanie procesów związanych z podnoszeniem jakości kształcenia w zakresie
związanym z merytoryczną stroną realizacji programu studiów
3. Określanie parametrów realizacji zajęć (liczebność grup, wymagania techniczne i
organizacyjne)
4. Wskazywanie kadry do realizacji zajęć dydaktycznych
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5. Udział w procesie ewaluacji zajęć
6. Reprezentowanie kierunku studiów na zewnątrz, w zakresie swoich kompetencji
7. Przygotowywanie propozycji lub oferty w zakresie kierunku studiów i produktów
związanych z kierunkiem (w szczególności: modyfikacji programu studiów, zmian
lub nowych specjalizacji, oferty modułów do wyboru, produktów dla CRE)
8. Opracowywanie dokumentacji studenckiej w zakresie osiągnięcia efektów
kształcenia związanych z kierunkiem studiów (np. wyznaczanie różnic
programowych)
9. Realizacja dyżurów dla studentów
10. Udział w grupowych spotkaniach ze studentami
11. Współpraca ze starostami i reprezentantami studentów Kierunku
Pełnomocnik kierunku jest również członkiem Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości
Kształcenia (dalej WKdsZJK).

3. Monitorowanie oraz okresowy przeglądu programu studiów na ocenianym kierunku
oraz źródeł informacji wykorzystywanych w tych procesach

4. Sposoby oceny osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów ocenianego
kierunku, z uwzględnieniem poszczególnych etapów kształcenia, jego zakończenia
oraz przydatności efektów uczenia się na rynku pracy lub w dalszej edukacji, jak też
wykorzystania wyników tej oceny w doskonaleniu programu studiów
Część zadań związanych z monitorowaniem osiągania zakładanych efektów kształcenia
odbywa się cyklicznie co semestr i są to m. in. hospitacje zajęć dydaktycznych, ankietowa
ocena poszczególnych wykładowców przez studentów, sprawozdania z modułów
kształcenia i podsumowania osiągniętych modułowych efektów kształcenia. Niektóre
zadania realizowane są raz w roku, m. in. sprawozdania roczne z hospitacji, przegląd i
udoskonalanie programów studiów, podsumowania prac Wydziałowych Komisji ds.
Zapewnienia Jakości Kształcenia.
Osiąganie efektów kształcenia i uczenia się przez studentów jest sprawdzane w ramach
wszystkich kursów i modułów, co potwierdzane jest ocenami uzyskanymi za powszechnie
stosowane na Uczelni formy zaliczeń, czyli przede wszystkim kolokwia pisemne i zadania
projektowe. Zakładane efekty kształcenia zapisywane są w sylabusach i odnoszą się do
efektów kierunkowych. Matryca efektów kształcenia wskazuje, które efekty są realizowane
w ramach wybranych modułów. Sposoby weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia
zakładanych w poszczególnych przedmiotach określone są w sylabusach, gdzie są
doprecyzowane i dostosowane do charakterystyki realizowanego materiału, realizowanych
treści kształcenia.
Na kierunku Informatyka najpopularniejszy sposób weryfikowania poziomu osiągnięcia
efektów kształcenia to właśnie prace projektowe. Praktycznie wszystkie zajęcia
warsztatowe, czyli zdecydowana większość zajęć, kończy się ocenieniem jednego lub kilku
projektów. Są to projekty oprogramowania, interfejsów, sieci komputerowych czy innych
rozwiązań infrastrukturalnych. Wszystkie projekty realizowane przez studentów są na
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bieżąco konsultowane na zajęciach i dyżurach przez prowadzących, dzięki czemu wersja
końcowa z reguły osiąga wysoki poziom.
Jak już wspomniano, dokumentacja potwierdzająca zdobycie przez studenta zakładanych
w programie efektów kształcenia jest archiwizowana zgodnie z zasadami obowiązującymi
w Collegium Da Vinci.
Innym istotnym elementem monitorowania procesu kształcenia a także rozwoju kadry
dydaktycznej są hospitacje zajęć. Dotyczą one w pierwszej kolejności nowych
wykładowców, zwłaszcza praktyków (jest to ważny element weryfikacji umiejętności
dydaktycznych nowych wykładowców). Z drugiej zaś strony wykładowców, którzy w co
semestralnych badaniach ankietowych jakości prowadzonych zajęć uzyskali niskie oceny
studentów.
Kolejnym instrumentem służącym weryfikacji jakości kształcenia na Wydziale są spotkania
studentów z Dziekanem i od bieżącego roku akademickiego również z Prodziekanem ds.
studenckich. Spotkania z Dziekanem na Wydziale Informatyki i Komunikacji Wizualnej na
stałe zostały wprowadzone do planu studentów od roku akademickiego 2015/16 –
wcześniej były realizowane poza planem zajęć, Dziekan każdorazowo co semestr spotykał
się z każdą grupą studentów od 2013 roku. Spotkania pozwalają uzyskać wiele informacji
istotnych z perspektywy organizacji procesu kształcenia i jego jakości. Podczas tych spotkań
realizowanych najczęściej na początku semestru na wszystkich kierunkach, trybach i
stopniach studenci są informowani o najważniejszych wydarzeniach związanych z realizacją
programu studiów w rozpoczynającym się semestrze (jest to np. wybór promotorów,
specjalizacji, modułów do wyboru, egzamin kończący naukę języka obcego itp.). W trakcie
spotkania odbywa się też podsumowanie semestru wcześniejszego. Studenci mają
możliwość zadania pytań dotyczących wszelkich kwestii dydaktycznych i poza
dydaktycznych, a także złożenia wniosków, skarg, zażaleń, czy pochwalenia Uczelni za
sprawy w ich odczuciu pozytywne. Po zakończeniu wszystkich spotkań sporządzany jest
protokół z ich podsumowaniem. Wszystkie sygnały od studentów są analizowane i nie
pozostają bez reakcji i odpowiedzi. Efektem tych spotkań było np. m.in. wprowadzenie
przerw obiadowych dla studentów niestacjonarnych oraz zatrudnienie od roku
akademickiego 2018/19 Prodziekana ds. studenckich (m.in. dla przyspieszenia procesu
rozpatrywania podań), czy udostępnienie w Wirtualnej Uczelni szczegółowych programów
studiów. Dodatkową możliwością uzyskania opinii i sugestii, które w miarę możliwości
uczelnia stara się realizować, a także spraw indywidualnych studentów, są zaplanowane,
cykliczne dyżury dziekańskie.
Zatrudnienie Prodziekana ds. studenckich na WIiKW niesie ze sobą jeszcze jedną, ważną
zmianę jakościową. Do pełnienia ww. funkcji został powołany doktor psychologii, pedagog
z dużym doświadczeniem dydaktycznym. Liczymy, że ta zmiana pozytywnie zostanie
przyjęta przez kształcących się na WIiKW przyszłych informatyków, grafików i urbanistów.
Humanistyczne podejście oraz wiedza i doświadczenia z zakresu psychologii mogę
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wesprzeć studentów również w innych obszarach problemowych, które tylko pozornie nie
mają wpływu na realizację studiów przez studentów.
Podczas spotkań z władzami dziekańskimi wydziału studenci akcentują dobrze
przygotowane programy zajęć nadążające za zmianami i innowacjami w dziedzinie IT.
Dodatkowo cenią to, że duża liczba zajęć prowadzona jest przez praktyków, a więc mają
możliwość zdobywania wiedzy nie tylko akademickiej, ale głównie praktycznej od
doświadczonych specjalistów z IT. Najczęściej wskazywane utrudnienia w procesie
dydaktycznym dotyczą z jednej strony komunikacji z wykładowcami, zwłaszcza czasu
oczekiwania na odpowiedź mailową, z drugiej strony przerw pomiędzy zajęciami (w ciągu
dnia), a studenci niestacjonarni czasu trwania zajęć w weekendy, zwłaszcza w niedzielne
późne popołudnia, co utrudnia powrót do domu osobom spoza Poznania. Uczelnia podjęła
kolejne próby zminimalizowania czasu oczekiwania pomiędzy zajęciami poprzez
weryfikację planów zajęć przed ich ostateczną publikacją. W związku ze zmianą narzędzia
internetowego do obsługi studentów (Wirtualna Uczelnia) pojawiły się pewne utrudnienia
jednak są one na bieżąco rozwiązywane. Generalnie studenci bardzo wysoko oceniają pracę
dziekanatu i opiekunów kierunków, zwłaszcza w zakresie sprawnej komunikacji, jasno
formułowanych komunikatów oraz wysokiej kultury osobistej.
Spotkania ze studentami podczas dyżurów władz dziekańskich, jak wspomniano powyżej,
dotyczą indywidualnych spraw wynikających z realizacji ścieżek kształcenia. Studenci
zgłaszają się głównie z prośbą o przedłużenie sesji egzaminacyjnej lub możliwość
warunkowego zaliczenia semestru w związku z niezaliczonymi przedmiotami. Każdy taki
przypadek rozpatrywany jest indywidualnie na podstawie dostępnej na temat studenta
dokumentacji oraz Regulaminu Studiów. Spotkania indywidualne na dyżurach dotyczą
głównie spraw, które wymagają szczegółowych wyjaśnień umożliwiających podjęcie
optymalnej dla studenta (oraz Uczelni) decyzji. Większość spraw studenckich załatwiana
jest w formie podań składanych w Centrum Obsługi Dydaktyki. Część podań dotyczy
wyznaczenia różnic programowych do zrealizowania po powrocie z urlopu dziekańskiego
lub w związku z cofnięciem studenta na niższy semestr/rok wynikającym z niezrealizowania
efektów kształcenia (niezaliczenia warunku z przedmiotu). Część podań (a także spotkań z
dziekanem/prodziekanem) dotyczy przyznania Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) w
związku z pracą zawodową, studiowaniem więcej niż jednego kierunku lub
niepełnosprawnością. Decyzje o przyznaniu IOS podejmowane są na podstawie
udokumentowania przez studenta przesłanek do pozytywnego rozpatrzenia prośby.
Studenci zgłaszają się także z prośbami o zgodę na zmianę grupy ćwiczeniowej, zmianę
specjalizacji lub trybu studiów. W tych ostatnich przypadkach decyzje pozytywne
wydawane są wyłącznie w sytuacji, gdy Uczelnia jest w stanie zapewnić studentowi
komputerowe stanowisko pracy, tj. gdy są miejsca w grupie/na specjalizacji/w trybie
studiów, do którego/na który chce przenieść się student. W związku z trudną sytuacją
materialną niektórych studentów, do dziekanatu wpływają też podania dotyczące
obniżenia czesnego lub zmianę formy płatności (liczby rat).
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Uczelnia planuje również zmianę formy badania oceny prowadzonych zajęć i oceny
wykładowców. Po przejściu na ankiety elektroniczne liczba wypełnionych ankiet znacząco
spadła. W semestrze letnim roku akademickiego 2016/17 (po kolejnym słabym wyniku
zwrotności ankiet), przeprowadzono badanie (ankieta papierowa), w której zapytano
studentów dlaczego nie chcą angażować się w ocenę wykładowców. Studenci wprost
wskazali, że ocena wykładowców w obecnym kształcie jest dla nich uciążliwa wskazując
m.in. ze względu na jej czasochłonność i niedoskonałość ankiety. W efekcie podjęta została
decyzja o modyfikacji narzędzia. Wypracowanie nowego modelu badań powierzono
doktorowi Marcinowi Chłodnickiemu, który zaprosił do współpracy studentów różnych
kierunków, w tym także kierunku Grafika. Zespół opracował nową koncepcję badań
prowadzonych zajęć oraz przygotowania merytorycznego wykładowców. Koncepcja
zawiera też możliwość bieżącej oceny wykładowcy w trakcie realizacji zajęć, taka
możliwość jest nowością i jednocześnie daje niemal stuprocentową pewność, że zajęcia
odbywają się według założonego planu w wyznaczonym miejscu, wszystko za pomocą
specjalnej aplikacji. Przedstawiona koncepcja została zaakceptowana przez Władze Uczelni
i skierowana do realizacji. W bieżącym roku akademickim, w pierwszej kolejności zostaną
zaplanowane testy z udziałem większej grupy użytkowników a także badanie pilotażowe.
W kontekście oceny jakości kształcenia i jej efektywności wart podkreślenia jest też fakt, że
prowadzone przez Uczelnię badania losów zawodowych absolwentów, a także wyniki
zawarte w raporcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dowodzą, że absolwenci
CDV znajdują zatrudnienie w ciągu niecałego miesiąca od ukończenia studiów, co jest
najlepszym wynikiem w Poznaniu zarówno w przypadku uczelni publicznych, jak i
niepublicznych. Na podstawie wyników badań można wnioskować, że program kształcenia,
który jest realizowany na kierunku Informatyka z praktycznymi efektami kształcenia i
uczenia się, zwiększa szanse na szybkie zatrudnienie absolwentom CDV.
Pełen wykaz dokumentacji systemu zapewnienia jakości kształcenia – w tym szczegółowy
opis systemu, procedury i inne dokumenty udostępnione zostaną podczas wizytacji.

5. Zakres, formy udziału i wpływu interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów, i
interesariuszy zewnętrznych na doskonalenie i realizację programu studiów

6. Sposoby wykorzystania wyników zewnętrznych ocen jakości kształcenia i
sformułowanych zaleceń w doskonaleniu programu kształcenia na ocenianym
kierunku.
Propozycje zmian w programach studiów wypracowywane są przez zespół dydaktyczny,
który składa się z pracowników etatowych Uczelni (każdy kierunek studiów ma swój
zespół). Materiałami źródłowymi dla zespołu są m.in. sprawozdania z modułów, ankiety lub
wywiady po zakończeniu zajęć ze studentami, wyniki ankiet studenckich oceniających
zajęcia i wykładowców (raport zbiorczy co semestr), raporty ze spotkań Dziekana ze
studentami, dyskusje prowadzone podczas zebrań katedry oraz rekomendacje wyrażane
przez Prezydium Rady Pracodawców lub partnerów biznesowych, raporty wystawianych
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przez nauczycieli ocen. Fakt, że na co dzień zajęcia na kierunku Informatyka prowadzone są
przez bardzo wielu praktyków z biznesu skutkuje tym, że propozycje konkretnych zmian w
treściach poszczególnych modułów, w układzie tych treści czy zmian w całym programie
pojawiają się praktycznie na bieżąco.
Pakiet zmian proponowanych przez Zespół dydaktyczny trafia pod obrady Wydziałowej
Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, następnie do Dziekana, który po
zaopiniowaniu, zwłaszcza finansowych konsekwencji wprowadzenia zmian, przedstawia
propozycję zmian na posiedzeniu Senatu CDV. Uchwała Senatu wraz z listą zatwierdzonych
zmian wraca do Zespołu dydaktycznego, zmiany są wprowadzane do dokumentacji
kierunku (dot. efektów kształcenia, programu, planu studiów oraz sylabusów).
Więcej na temat współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym w kryterium 6.
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