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Akredytacyjnej z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie oceny jakoSci ksztalcenia na kierunku
,,informat5rka" prowadzonym na Wydziale Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji
Uniwersytetu Zielonog6rskiego na poziomie studi6w pierwszego i drugiego stopnia oraz
jednolitych studi6w magisterskich.
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Uchwala Nr 29412011
Prerydium ParflstwowejKomisji Akredytacyj nej
z dnia 5 maja 2011r.
w sprawie oceny jako5ci ksztalcenia na kierunku ,,informafyka" prowadzonym
na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu
Zielonogilrskiego na poziomie studiriw pierwszegoi drugiego stopnia oraz jednolitych
studidw magisterskich

$r
Dzialajqc na podstawieart. 49 ust.l pkt. 2 oruz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365,z p62n. zm) w zwi4gku z $ 18
Prawo o szkolnictwie .rvqyyi:2;szym
ust. 4 StatutuPKA Prezydium Pari.stwowejKomisji Akredytacyjnej - po dokonaniu oceny
jakoSci ksztalceniaw wiEkszoScijednostek organizacyjnychprowadz4cych ten kierunek,
kieruj4c siE sprawozdaniemZespolu Kierunk6w Studi6w Technicznych w sprawiejakoSci
ksztalcenia na kierunku ,,informatykao' prowadzonym na Wydziale Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonog6rskiego na poziomie studi6w
pierwszegoi drugiego stopnia oraz jednolitych studi6w magisterskich - wydaje ocenQ:

wyrdiniajqcq
$2
Oceniany kierunek ,,informatyka" prowadzony jest na Wydziale Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji UniwersytetuZielonog6rskiego,kt6ry posiadauprawnieniado
nadawaniastopni naukowych doktora w dziedzirttenauk technicznych w zakresie dysclpliny
naukowej ,,informatyka?'. Wydzial Wr62nia siQ liczn4 wysoko kwalifikowan4 kadr4
naukow4 a zwlaszcza dynamicznie rozwijaj4cq siq mlod4 kadr4 naukow4 kt6ra uzyskuje
habilitacjew wieku 33 - 37 lat,
Spo$r6d20 navczycieli zaliczonychdo minimum kadrowegokierunku,,informatyka"
8 posiada tyhrl naukowy profesora lub stopief naukowy doktora habilitowanego, a L2 stopief naukowy doktora. Na Wydziale zatrudnieni s4 takhe cudzoziemcy, lct6rych udzial
w procesieksztalceniana kierunku inhrmatyka przyczynia siE do wzbogaceniawsp6lpracy
miEdzynarodowejnie tylko z krajarni ich pochodzeria.
Charakterystycznadla procesu dydalctycanegojest dynamicznie rozwijana jako$i
ksztalcenia organizowanego ,,wok6l lider6rv naukowych", rvnosz4cych swymi badaniami
istotny wklad do zaawansowanych obszar6w informatyki, do kt6rych nalehq m.in.:
zastosowaniasztucznejinteligencji, projektowanigsystemowychuklad6w cyfrowych, grafika
komputerowai multimedia, oraz wlqczajqcychdo nich wielu student6w.Inicjowane s4 tak2e
dalsze zaawansowaneobszary ksztalceniaw infonnatyce, do kt6rych nale?y problematyka
sieciowaoraz technologiewebowe.
Sylwetka absolwenta kierunku ,,inforrnatyka" jest bardzo dobrze okre3lona,
precyzyjnie i traftie r62nicuje poziomy ksztalcenia,a uzyskanekwalifikacje stanowi4du2e
mozliwo6ci zatrudnieniapo ukoriczeniustudi6w.Absolwenci sq bardzo dobrze przygotowani
do tw6rczej pracy inzynierskiej, do udzialu w pracach naukowo-badawcrych oraz do

podjgcia studi6w trzeciego stopnia. Zr6hnrcowarriespecjalno$cii blok6w dyplpmowania
ulatwia mobi1no36absolwent6wna rynku pracy.
Ksztalcenie prowadzone jest w Scistym powipaniu z rozwojem gospodarczym
i spolecznymregionu oraz rozwijan4 wsp6lprac4mipdzynarodow4naukow4 i dydaktyczn4.
Procesdydaktycznyjest wzorowo zorganizowany.Dobrze dziala systemocenyjakoSci
ksztalcenia. Znakomicie zorganizowany jest system lrtranetowy oraz praktyki w firmach
informatycznych, gl6wnie regionu. Godnym uwagi jest znaczry stopieri elastycznoSci
program6w studi6w, szczegilnie na studiach II stopnia, na kt6rych Iiczba godzin obieranych
zaSE6pod nadzorem promotora przekracza 50oh l4cznej liczby godzin zajpt pruewidzianej
wtoku studi6w. Waznym elementempodwylszal4cymkwalifikacje absolwentatego kierunku
jest rnozliwoSi studiowania w jgzyku angielskim, skorzystania z indywidualnego toku
studidw oraz udzialu w prowadzonych przez przedstawicieli znartych Swiatowych firm
informatycznych (IBM, MicroSoft, Hewlett-Packard) szkoleri z najnowszych technologii
inforrnatycznychzakonczonychegzaminemi cerfyfikatem. Atrakcyjnymi d1a student6ws4
r6wnie2 certyfftaty Loknlnej Akademii CISCO,kt6rajest zlokalizowanana Wydziale.
Na Wydziale dziata 8 k6i naukowych zwiqzanych z kierunkiem ,oinforrnatyka'0.
Przedmiotem ich zainteresowaf s4 gl6wnie zagadnienia ntliqzarrc z szeroko rozumian4
informatykq i elektronik4 * poczqwszy od nowoczesnychmetod projektowania system6w
cyfrowych, programowania gier komputerowych do symulacji uklad6w elektrycznych
i energoelektronicznychwlqcznie. Wyniki prac czlonk6w k6l s4 prezentowanekaZdegoroku
na sympozjachi konferencjachstudenckichorganizowanychw regionie i kraju.
Badania i organizacja badai. Wydzial posiada kategoriE 1. Wydzial byl
organizatorem lub wsp6lorganizatoremwielu konferencji naukowych migdzynarodowych
i krajowych, prowadzil badanianaukowewe wsp6lpracyz kilkoma zagraricz-rrymio$rodkami
naukowymi, a takae w sieciach badawczych. Ponadto nale|y podkreSliC, 2e ,,liderami
naukowymi" otaz organizatorami ksztalcenia na kierunku ,,informatyka" s4 pracownicy
ciesz4cy siE uznaniem Srodowiska naukowego w kraju i za granic4. Ich wyr6Zniajqca
dzialalno6i naukowa, dydaktyczna i orgarizacyjna w znacz.nymstopniu przeklada sig na
wysoki poziom ksztalceniana kierunku,,informat5rka".
Badania naukowe kadry dydaktycznej zaowocowaly w ci4gu ostahrich lat
opracowaniem warto5ciowych publikacji, w tym licznych monografii (wydawnictwo
Springer), publikacji z tzw. listy filadelfrjskiej oraz wielu o zasipgu migdzynarodowym
i krajowym. Na szczeg6ln4 uwagQ zasluguje fakt wydawania przez Uniwersytet
Zielonog6rski, kwartalnika International fournal of Applied lllatltematics and Computer
Science (AMCS). Jest to czasopismo Swiatowe na wysokim poziomie naukowym
wprowadzone w 2007 roku nz tuw. liste frladelrtiskq (IF=0.684, 20 pkt.). Zaslugujeto na
['rn wiEkszewyr62nienie, Ze irrnym odrodkomnaukowyrr w Polsce, prowadz4cymkierunek
,,informatyka", nie udalo sig tego osi4gnqi. Nalezy r6wnieZ bardzo pozytywnie podkresli6
fakt, ze w ostatnich trzech latach zostalo opublikowanych ponad 1,20prac naukowych
zudzialem student6w.
Wydziai aktywnie uczestniczy w powstawaniu i rozwoju firm inform atycznych
o zasiggu regionalnym (Lokalna Akademia CISCO), krajowym (MaxElektronik - systemy
informatyczne z zak.resue-biznesu,Rector - systemy informatyczne w energetyce,Trax informatyka w biznesie, Astec - geograficznesystemy informacyjne), a nawet o zasiggu

Swiato\44/m
ADB Polskn - AdvancedDigital Broadcast- notowanaobecniena szwajcarskiej
gieldzie), zatrudniajqcvchabsolwent6w,student6wi doktorant6wwydzialu.
Pracownicy i studenci Wydzialu
aktyumie uczestniczyli - wsp6lnie z Cenkum
Komputerowym Uniwersytetu Zielonog6rskiego - w kilku projektach dotycz4cych
infonnatyzacji Uczelni orazZiemilubuskiej. Do najwa2niejszychnalely zaliczyd:
o Akademia Regionalna i Lokalna CISCO ' w ramach projektu przygotowane
zostaly laboratoria sieciowe do realizacji szkoleri, zar6wno dla student6w jak
i mieszkaricdwregionu
o cLUSTERfx
(Krujowy Klaster Linuxowy) - projekt dotyczyl
budowy
produkcyjnego$rodowiskatypu Grid zlohonegoz lokalnych klastr6w PC.
o LUBRAN - projekt budowy regionalnej szerokopasmowejsieci komputerowej na
bazie sieci PIONIER.
' E-PRACO\ryNIK (Rozwdj umiejqtnoici kadr USp w zaltesie zostosowania
nowoczesltych technologii informatycznych).
c Zrfibmy Cof Razem, ZCx^ (Wspdlpracaz przedsiqbiorstwomiregionu) podnoszenie
kwalifikacji pracownik6w. Projekt wsp6lpracyWydziafu z finnami woj. Lubuskiego.
. Liga Informatyczna dla uczni6w szk6l ponadgimnazjalnych z Z;ielonejG6ry.
Na wysok4 ocenQ zastuguje r6wniez baza dydalctyczna.Laboratoria sq dobrze
wyposaZone w sprzqt komputerowy i nowoczesne oprogramowanie. Infrastuktura
informatyczna zapewniapelny dostgpdo sieci bezprzewodowej(pwrkty dostppoweobejmuj4
swoim zasiqgiem caly budynek Wydziatu), studencikorzystajq ze swobodnegodostgpudo
komputer6w i Internetu w budynku Wydzialu oraz akademikach.Wyr6zniajq siE laboratoria
to przede wszystkim z grafiki komputerowej, cyfrowych technik satelitarnych oraz Lokalnej
Akademii CISCO.
Rozbudowywane nowoczesne zlohone laboratoria i powszechnie uzytkowane
struktury sieci komputerowych,stanowi4cychzapleczezar6wno badawcze,jak i dydaktyczne,
wykouystywane s4 w wielu strukturach sieciowo zorientowanej organizacji dzia\an
w ramach: zaplecza samej infonnatyki, wydzialu, uczelni i licznych dziedzin dziaialnoSci
administracyjnej, gospodarczej,kulturowej i spolecznejcategoregionu.
KsiEgozbi6r Oddzialu Nauk Technicznych, Scislych i Ekonomicznych Biblioteki
Gl6wnej (bqdqcy gl6wnym obiektem zainteresowaristudent6w i pracownik6w Wydzialu)
liczy ok. 37 tys. pozycji. Zawien on specjalistyczne ksi4Zki, podrpczniki krajowe
i zagraniczne, tematyczne czasopisma naukowe, zbiory norm i katalog6w. Dostgp do
biblioteki jest zautomatyzowany(komputerowy system biblioteczny PROLIB). Biblioteka
zapewnia elektoriiczny dostqp do wielu baz danych zavrterajqcychczasopismanaukowe.
Intensywnie powiEkszane sq zhiory cyfrowe jednej z pierwszych w kraju Zielonog6rskiej
Biblioteki Cyfrowej (ZBC). W Bibliotece znajduje sip takze Regionaby Oirodek Informacji
Patentowej.
JakoSd ksztalcenia na kierunku ,rinformatyka" na Wydziale Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonog6rskiegojest wysoka. Stworzone
zostaly wieloaspektowe podstawy jego dalszego dynamicznego rozwoju (kadra oraz
laboratoria). IGztatrcenie prowadzone jest w Scistym powiqzaniu z rozwojem
gospodarcrym i spolecznym regionu, z dynamicznie rozwijanq wspdlpracq
mipdzynarodowqnaukow4 i dydaktyczn4.

$3
J'IrytEpnaocenajakofci ksztalceniana kierunku ,,informatyka" w wymienionej w $ I
jednostcepowinnanastqpidw roku akademickimzot'iltzotg.
$4
Uczelnianiezadowolona
z uchwalSrmoLEzloZyt,wnioseko trionownerczpatrzeriesprawy.
'Wniosek,
o kt6rym mowa w ust. l, nalehykierowaddo ParistwowejKomisji Alaedytacyjne.l
w terminietrzydziestudni od dnia dorqczenia
uchwaly.
$5
uchwalEPrezydiumPanstwowejKomisji Akredytacyjnejofzymuiq:
l. MinisterNaukii SzkolnictwaWytszego,
2. RektorUnirversytetuZielonog6rskiego.
$6
Uchwalawchodziw Lyciez dniempodjEcia.
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