Ocena końcowa kadry dydaktyczno-naukowej Warszawskiej
Wyższej Szkoły Informatyki dokonana przez Państwową
Komisję Akredytacyjną w czasie wizytacji w Uczelni w dniach
24-25 maja 2013: wyróżniająca
Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych
1) Liczba pracowników naukowo-dydaktycznych i struktura ich kwalifikacji
umożliwiają osiągnięcie założonych celów i efektów kształcenia. Na ocenianym kierunku
zajęcia prowadzi łącznie 52 pracowników, z czego 20-tu zaliczono do minimum
kadrowego.
2) Wszyscy pracownicy zaliczeni do minimum kadrowego prowadzą badania w
dyscyplinie informatyka (niektórzy pracownicy prowadzą badania jeszcze w innych
dyscyplinach). Prowadzone przez tych pracowników przedmioty są tematycznie zbieżne
z prowadzonymi badaniami i publikacjami. Pozostała kadra dydaktyczna również
posiada wystarczające kwalifikacje do prowadzenia przedmiotów z ocenianego
programu studiów.
3) Jednostka wspiera badania naukowe pracowników poprzez finansowanie wyjazdów
na konferencje i wymiany naukowe. Fundusze pozyskiwane na te cele pochodzą m.in. z
projektów POKL i budżetu własnego Uczelni. Ponadto, WWSI promuje wizyty w
Uczelni naukowców z zagranicy.
4. Liczba i jakość kadry dydaktycznej a możliwość zagwarantowania realizacji celów
edukacyjnych programu studiów.
1) Na ocenianym kierunku zajęcia prowadzi łącznie 52 pracowników, z czego 20-tu zaliczono
do minimum kadrowego. Spośród pozostałych 32 osób, 2 są zatrudnione na podstawie
umowy o pracę, a 30 - na podstawie umowy o dzieło.
Spośród pracowników zaliczonych do minimum kadrowego - 14 posiada stopień naukowy w
obszarze nauk technicznych i dziedzinie nauk technicznych, z czego 3 - w dyscyplinie
informatyka. 2 pracowników posiada stopień naukowy w obszarze nauk matematycznych i
dziedzinie nauk matematycznych. 4 pracowników posiada stopień naukowy w obszarze nauk
społecznych i dziedzinie nauk społecznych. Wszyscy ci pracownicy prowadzą badania
naukowe i posiadają publikacje w dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie informatyka.
Pozostałe osoby prowadzące zajęcia na kierunku informatyka posiadają kwalifikacje
naukowo-dydaktyczne w następujących obszarach: nauki prawne - prawo, nauki ekonomiczne
- ekonomika pracy, nauki techniczne - informatyka, telekomunikacja, elektronika,
cybernetyka, metrologia, geodezja i kartografia, nauki humanistyczne - filologia angielska.
Komisja stwierdza, że struktura kwalifikacji pracowników naukowo-dydaktycznych
prowadzących zajęcia na ocenianym kierunku umożliwia osiągnięcie założonych celów
kształcenia i efektów realizacji programu studiów I i II stopnia kierunku informatyka.
2) Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5
października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i
poziomie kształcenia, w szczególności na podstawie: "§ 12. 1. Nauczyciel akademicki może
być zaliczony do minimum kadrowego określonego kierunku studiów o profilu ogólno
akademickim, jeżeli posiada dorobek w obszarze wiedzy, odpowiadającym obszarowi
kształcenia, wskazanemu dla tego kierunku studiów, w zakresie jednej z dyscyplin aukowych

lub artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla tego kierunku" 12 do
minimum kadrowego dla studiów I i II stopnia zaliczono 6 pracowników samodzielnych i 8
pracowników ze stopniem doktora. Dodatkowo, do minimum kadrowego dla studiów I
stopnia zaliczono 3 pracowników samodzielnych i 3 doktorów.
W teczkach osobowych znajdują się dokumenty pozwalające na uznanie deklarowanych
tytułów i stopni naukowych. Kopie dyplomów znajdujące się w teczkach zostały
poświadczone za zgodność z oryginałem. Umowy o pracę zawierają wymagane prawem
elementy. Teczki zawierają także świadectwa pracy, będące potwierdzeniem deklarowanego
dorobku praktycznego.
Wszystkie osoby zgłoszone do minimum kadrowego spełniają warunki określone w § 14 pkt.
1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 5 października 2011 r. w
sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.
U. Nr 243, poz. 1445 z późn zm.), tj.: „Minimum kadrowe dla studiów pierwszego stopnia na
określonym kierunku studiów stanowi co najmniej trzech samodzielnych nauczycieli
akademickich oraz co najmniej sześciu nauczycieli akademickich posiadających stopień
naukowy doktora” oraz § 13 pkt. 1, tj.: „Do minimum kadrowego, o którym mowa w § 14, są
wliczani nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni na podstawie mianowania albo
umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, nie krócej niż od początku semestru
studiów” a także § 13 pkt. 2, tj.: „Nauczyciel akademicki może być wliczony do minimum
kadrowego w danym roku akademickim, jeżeli osobiście prowadzi na danym kierunku studiów
zajęcia dydaktyczne w wymiarze co najmniej 30 godzin zajęć dydaktycznych, w przypadku
samodzielnych nauczycieli akademickich i co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych, w
przypadku nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora lub tytuł
zawodowy magistra”.
Podczas weryfikacji teczek osobowych, a w szczególności oświadczeń o wyrażeniu zgody na
wliczenie do minimum kadrowego, należy stwierdzić, iż wszystkie osoby zgłoszone do
minimum kadrowego spełniają warunki określone w art. 112a ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
Pracownicy zaliczeni do minimum kadrowego prowadzą badania naukowe, zarówno w
swoich macierzystych uczelniach (głównie Wojskowa Akademia Techniczna), jak i w
Wyższej Szkole Informatyki.
WWSI wspiera w tym zakresie swoich pracowników m.in., finansując wyjazdy w ramach
wymiany naukowej pracowników oraz wyjazdy na konferencje zagraniczne i krajowe.
Dorobek naukowy i kwalifikacje dydaktyczne kadry zwłaszcza tworzącej minimum kadrowe
są adekwatne do realizowanego programu i zakładanych efektów kształcenia.
Liczba studentów stacjonarnych i niestacjonarnych na ocenianym kierunku wynosi 1018, a
liczba pracowników z minimum kadrowego wynosi 20. Stąd stosunek liczby pracowników do
studentów wynosi 1:50, wobec wymaganego 1:60. Zatem, spełniony jest warunek określony
w § 17 ust. 1, pkt 6 w/w rozporządzenia w zakresie stosunku liczby osób wchodzących w
skład minimum kadrowego do liczby studentów kierunku.
3) Skład minimum kadrowego na przestrzeni ostatnich lat należy ocenić jako bardzo stabilny.
Spośród kadry zaliczonej do minimum kadrowego, 3 osoby pracują od 2000 roku, 1 - od 2001
roku, 1 - od 2002 roku, 4 - od 2004 roku, 2 - od 2008 roku, 5 - od 2009 roku, 1 - od 2010
roku, 2 - od 2011 roku i 1 - od 2012 roku. Taki rozkład lat zatrudnienia sugeruje bardzo
zadowalającą stabilność kadry.
Uczelnia prowadzi politykę kadrową sprzyjającą podnoszeniu kwalifikacji. W ocenianym
okresie 2 pracowników WWSI otrzymało zagraniczne stypendia wyjazdowe do Francji i

Niemiec. Uczelnia wspiera także udział pracowników w konferencjach krajowych
i międzynarodowych oraz szkoleniach i kursach certyfikujących.
Uczelnia prowadzi także wymiany naukowe z innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.
W ocenianym okresie, w WWSI gościli pracownicy naukowi następujących ośrodków:
University of Nantes (Francja), University of Linkoping (Szwecja), University of Liverpool
(Anglia), University of California (USA), University of Minnesota (USA), IBM T.J. Watson
(USA), University of Washington Bothell (USA). Ponadto, zajęcia w WWSI prowadziło 13
ekspertów z NASK.
4) Informacja o hospitowanych zajęciach i ich ocena.
Ocena ogólna hospitowanych zajęć jest zdecydowanie pozytywna. Zajęcia prowadzono w
przestronnych salach, wyposażonych w sprzęt multimedialny. Forma prowadzenia zajęć była
adekwatna do formy przedmiotu, zgodnie z zasadami sztuki, z wykorzystaniem materiałów
wizualnych.
Pełny raport PKA oceniający Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki jest dostępny na
stronie: http://www.pka.edu.pl/ocena_i/2014/01/20/Warszawa_WWSI.pdf

