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Streszczenie Artykuł przedstawia problem analizy treści kształcenia informatycznego. 
Publikacja ta przedstawia wpływ czynników wynikających z realizacji zadań procesu 
dydaktycznego na kształtowanie wzrostu poziomu efektywności kształcenia informatycznego, 
przy zastosowaniu komputerowego systemu analizy testów komputerowych sprawdzających 
poziom wiedzy. Ta analiza ma posłużyć opracowaniu systemu jakości kształcenia w wyższym 
szkolnictwie zawodowym. 
 
 
 
Abstract The paper focuses on hte analysis of the contens of computer science education. The 
article presents the influence of factors resulting from realisation of the task set by a didactik 
process on the increase in the level of effectiveness of the computer science education when 
applying the computer system for analysis of the knowledge assesment tests. 
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Wstęp 
Mając na uwadze zapewnienie jakości kształcenia i jego podnoszenie należy dążyć do 

opracowania skutecznych narzędzi celem jego realizacji. Opracowanie, więc takiego systemu 
należy rozpocząć od tworzenia stabilnych mechanizmów w ramach jednostek 
organizacyjnych na wyższej uczelni oraz harmonogramu jego wdrożenia. W warunkach 
rozwoju szkolnictwa wyższego, niezbędne staje się tworzenie sformalizowanych 
wewnętrznych systemów zapewniających spełnienie akademickich standardów. Bez takich 
rozwiązań systemowych, nawet najbardziej zaangażowane działania podejmowane przez 
pojedyncze osoby lub zespoły, nie prowadzą do uzyskania zadowalających efektów. 

Dodatkowym argumentem przemawiającym za koniecznością podjęcia energicznych 
działań prowadzących do zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości kształcenia studentów 
oraz uruchomienia mechanizmów sprzyjających ciągłemu doskonaleniu procesów kształcenia 
jest wzrastająca konkurencja w ramach wolnego rynku usług edukacyjnych oraz zbliżający się 
drastyczny spadek liczebności roczników młodzieży kończącej szkoły średnie (w tym 
w regionie krośnieńskim).  

Nowoczesny model kształcenia w większym stopniu musi uwzględniać potrzeby 
i oczekiwania tych, którzy są odbiorcami usług edukacyjnych, to znaczy studentów, ich 
przyszłych pracodawców oraz lokalnych społeczności. Powinien również uwzględniać to, że 
wiedza, jaką wynoszą absolwenci obecnie opuszczający uczelnie, dezaktualizuje się bardzo 
szybko. Ważne jest, zatem, aby w procesie edukacji kształtować u studentów umiejętność 
samodzielnego uczenia się i dokształcania. Pomocne w tym jest podejmowanie działań 
służących odbudowaniu motywacji własnej studentów do zdobywania wiedzy i nabywania 
umiejętności. Kadra nauczająca powinna mieć świadomość roli, jaką ma do spełnienia 
w realizacji tego celu. 

Przed przystąpieniem do wdrażania systemu zapewnienia jakości władze uczelni powinny 
podjąć następujące działania: 
• Wskazać osoby (jednostki organizacyjne) odpowiedzialne za wdrażanie kluczowych 

elementów systemu oraz określić zakres uprawnień tych osób (jednostek organizacyjnych) 
i wzajemne relacje między nimi, 

• Wybrać sposób informowania o przyjętych standardach jakości kształcenia oraz określić 
metodę weryfikowania ich spełnienia, 

• Określić wykaz i formę dokumentacji niezbędnej w procesach zapewniania jakości 
kształcenia (doświadczenie pokazuje, że dokumentacja ta powinna być możliwie zwięzła, 
by nie obarczała zbytnio kadry nauczającej pracą administracyjną). 

 
Wprowadzenie i utrzymanie - POLITYKI JAKOŚCI 
 

Celem wprowadzenia i utrzymania systemu jakości kształcenia jest stałe podnoszenie 
jakości świadczonych usług edukacyjnych i prowadzonej działalności naukowo - badawczej 
w oparciu o sprawne zarządzanie, zgodnie z wymaganiami krajowych przepisów prawa oraz 
regulacjami wewnętrznymi uczelni. 
  

Prawidłowa realizacja procesu dydaktycznego i podejmowanych badań naukowych 
zagwarantowana jest poprzez wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością, 
w tym także poprzez określenie odpowiedzialności władz w ramach jednostek 
organizacyjnych, jakimi są Instytuty czy wydziały w ramach uczelni. Polityka władz uczelni, 
władz instytutów czy wydziałów powinna być prowadzona celem: 

 - zapewnienia studentom dostępu do wszechstronnej, interdyscyplinarnej wiedzy ; 
 - wdrożenia studentów do doskonalenia własnej wiedzy oraz umiejętności krytycznej 
analizy problemów; - pełnienia funkcji jednostki o wyższej użyteczności publicznej . 
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Osiągnięcie powyższych celów realizowane jest dzięki zagwarantowaniu oraz dostępności do 
zasobów umożliwiających: 

• stałe podnoszenie poziomu kształcenia,  
• doskonalenie metod i organizacji nauczania,  
• podnoszenie kwalifikacji naukowych i dydaktycznych kadry,  
• współpracę naukową i dydaktyczną z wiodącymi ośrodkami naukowymi,  
• wymiany studenckie oraz staże pracowników,  
• stałą modernizację wyposażenia dla dydaktyki i prac badawczych. 

Obszary działań pilotażowego systemu PROGRES 

1. Organizacja systemu studiów  
2. Plany studiów i programy kształcenia, organizacja i realizacja procesu dydaktycznego 
3. Kadra i studenci  

Cel projektu w ramach systemu 

1. Celem projektu jest uruchomienie systemu zapewniania jakości wraz z określeniem 
podziału obowiązków, zakresu odpowiedzialności, potrzeb szkoleniowych, oraz zasad 
postępowania  
z dokumentacją systemu.  

2. Opracowanie ram organizacyjnych i systemowych do stworzenia formalnych, lub 
opracowanie udoskonalonych procedur zapewniania jakości kształcenia w ramach 
Instytutów PWSZ Krosno.  

Problematyka wprowadzenia systemu 

3. Wprowadzenie i utrzymanie uczelnianego systemu jakości kształcenia w ramach 
Instytutów PWSZ w Krośnie opiera się na wyszczególnieniu problematyki, która ma 
na celu sprawdzenie możliwości wprowadzenia systemu. Oto problematyka do 
rozważań: 

1. Czy nauczyciele akademiccy znają zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego 
przez Dyrektorów Instytutów (Kierownika Specjalności,  tematykę i zakres 
hospitacji)? 

2. Czy każdy Instytut opracował wstępną organizację wewnętrznego mierzenia 
jakości jej pracy. Czy ustalone są cele i procedury mierzenia jakości 

3. Czy w procesie mierzenia jakości stale diagnozowane są osiągnięcia edukacyjne 
studentów? 

4. Czy wyniki mierzenia jakości podlegają analizie Uczelnianej Radzie Jakości 
Kształcenia? 

5. Czy istnieje spójny system weryfikacji treści kształcenia z przedmiotów objętych 
programem studiów? 

6. Czy wyniki wewnętrznego mierzenia jakości są zbieżne z wynikami uzyskanymi 
w zewnętrznym mierzeniu jakości (Wytyczne RGSzW)? 

Treści programowe realizowanych przedmiotów nauczania 

• stworzenie instytutowych wzorców dla opisu treści programowych i sposób 
organizacji przedmiotu,  

• okresowa analiza treści programowych przedmiotów i sposobu ich organizacji przez 
komisję dydaktyczną danego instytutu.  
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Oczekiwane rezultaty wprowadzenia projektu 
Podchodząc realistycznie do możliwości realizacyjnych projektu, związanego 
z wprowadzeniem i utrzymaniem systemu jakości kształcenia zakłada się, że projekt ma 
zakończyć się:  

• pilotażowym wprowadzeniem opracowanego systemu zapewniania jakości (np. na 
wybranych specjalnościach Uczelni) wraz z oceną i analizą tej operacji,  

• stworzeniem odpowiednich ram organizacyjnych dla powstania i działania jednostki 
zajmującej się sprawami jakości. 

Podjęte działania pilotażowe 

• Zapoznanie się ze stanem obecnym w zakresie zapewniania jakości w Politechnice 
Warszawskiej oraz Politechnice Świętokrzyskiej; 

• Zgromadzenie informacji o podobnych systemach jakości kształcenia w innych 
jednostkach edukacyjnych; 

• Zapoznanie się z systemem zapewniania i oceny jakości (również akredytacją) w tych 
krajach;  

• Przygotowanie opracowania pt.: " System zapewniania jakości kształcenia W 
Instytucie Politechnicznym – październik 2004 ” 

• Przygotowanie akcji pilotażowej w Instytucie i na specjalnościach kształcenia  

Przykład pilotażowej struktury systemu w Instytucie Politechnicznym i 
poszczególnych Zakładach w ramach instytutu. 
 

Schemat 1 
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Schemat 2 
 

 
 

Schemat 3 

 
 
Raporty i analizy 
 

Zbudowanie Centralnej Instytutowej bazy danych w oparciu o nowy informatyczny 
system Dziekanat. Baza danych powinna zawierać najważniejsze informacje, będące 
podstawą do opracowywania corocznych raportów z oceny jakości kształcenia w Instytucie 
Politechnicznym.  

W bazie danych powinny zatem znaleźć się informacje dotyczące: 
 

a) Organizacji procesu kształcenia 
• zwięzła informacja o zasadach rekrutacji – strona sieci Web uczelni oraz strony 

wewnętrzne każdego Instytutu i specjalności kształcenia, 
• odsiew studentów na poszczególnych latach studiów – dbanie o poziom kształcenia, 
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• sylwetka absolwenta – oczekiwana przez kierownictwo Instytutu i przyszłych 
pracodawców, 

• stosowane metody dydaktyczne – rozwój technik multimedialnych, 
• prace badawcze z udziałem studentów – koła zainteresowań, udział studentów w 

konferencjach naukowych, 
• oferta kształcenia w językach obcych, 
• indywidualizacja kształcenia – zwiększenie ilości „ćwiczeń problemowych”  
• realizacja praktyk zawodowych – rzetelna ocena ze strony Instytutu,  
• system oceny studentów – system nagradzania za prace dodatkowe,  
• zasoby biblioteczne – powiększanie księgozbioru z nauk technicznych, 
• wyposażenie laboratoryjne – unowocześnianie bazy laboratoryjnej, 
• dostęp do komputerów i Internetu – ustalenie wolnych godzin w salach komputerowych 

dla zainteresowanych studentów, 
• liczebność grup studenckich – kierunek zmniejszenie liczebności grup laboratoryjnych do 

15 osób, 
• opis procedur zapewniania jakości kształcenia – przygotowywanie corocznego raportu w 

ramach Instytutu, 
• organizacja kształcenia w systemie studiów i zaocznych, 

b) Procedury zapewniania jakości kształcenia 
• Instytutowy zespół oceniający jakość nauczania, 
• Dyskusja na temat jakości nauczania Rada Instytutu, narada posesyjna, 
 
 
Informacji o programie studiów 

• Dokumentacja programu nauczania 
• Informator z programem nauczania 
• Informacja o treści zajęć 
• Dostępność cytowanej literatury  
• Jasno sprecyzowane wymagania – zaliczenia  
• Harmonogram sesji 
• Dostępność informacji (Internet, druk materiałów) 

 
System informatycznego wspomagania dydaktyki  

• Powiązanie z rekrutacją – system DZIEKANAT;  
• Informacja o planie studiów i przedmiotach;  
• Umożliwienie indywidualnego planowania zajęć przez studenta, z uwzględnieniem 

wymagań programowych, ograniczeń, następstwa przedmiotów itp.;  
• Umożliwienie dostępu do wyników sprawdzianów;  
• Zapewnienie obsługi administracyjnej studentów;  
• Umożliwienie przygotowania raportów, zestawień;  

Ankietyzacja studentów  

• Właściwe i właściwie sformułowane pytania;  
• Zaangażowanie fachowców do przygotowania i opracowania wyników ankiety;  
• Umiar w ankietowaniu – selekcja ankiet; 
• Wykorzystanie wyników ankiety;  
• Ostrożne podejście do rezultatów;  
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Testy komputerowe 

• Prowadzenie ciągłego sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności studentów poprzez 
testy komputerowe; 

• Analiza i porównanie wyników tych testów; 
• Weryfikacja programów nauczania przedmiotów po analizie testów komputerowych. 

 

Podsumowanie 

Uczelnia wyższa w ramach systemu Jakości Kształcenia powinna przeprowadzić 
własne działania w celu określenia swych celów i zadań, oceny osiągania tych celów i zadań, 
ustalenia sposobów podniesienia jakości kształcenia. Efektem końcowym funkcjonowania 
tegoż systemu jest Sylwetka Absolwenta poszczególnych specjalności (kierunków) w ramach 
kształcenia na wyższej uczelni.  
 

Badanie efektywności kształcenia na PWSZ Krosno - Specjalność SSI  
elementem systemu jakości kształcenia 

 
Poniższy algorytm stanowi wprowadzony system sprawdzania treści kształcenia 
informatycznego na specjalności SSI poprzez zastosowanie informatycznego narzędzia jakim 
jest test komputerowy. 

 
  Rys.1. Jeden cykl analizy wzrostu efektywności kształcenia na specjalności SSI  
 

Na wejściu systemu weryfikacji treści kształcenia należy ustawić odpowiednie wagi 
do pytań testowych. Waga ustawiona na dane pytanie z przedmiotu objętego systemem 
testowym wynika z zasady stopniowania trudności oraz spiralnego układu doboru treści 
kształcenia. 
Na początku cyklu analizy systemu testowego czas t=t0 , czyli system powinien być 
niezależny w czasie. 

Aby zachować t=t0 musi być spełniony podstawowy warunek. Analizowane testy 
komputerowe muszą być przeprowadzone w jednym czasie. 
W przypadku analizy 1-go studenta w jednym czasie mamy funkcję stałą. Przedstawiony 
powyżej system_1 można zobrazować następującym układem. 

 
 

  Rys.2.Wpływ wielu sygnałów na analizowane wyjście systemu 
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Sygnały poddane analizie stanowią wybrane przedmioty, do których ułożone zostały 

testy komputerowe. Każdy z analizowanych studentów (jego wyniki z poszczególnych 
testów) posiada pewne cechy charakteru czyli jednostkowe cechy osobiste. Każdy ze 
studentów jest więc samoistną charakterystyczną jednostką, która posiada cechy ją opisujące. 

Student X ma predyspozycje, zainteresowania czy pasje. Student X ma 
zainteresowania związane np. z Grafiką komputerową a Student Y interesuje się Inżynierią 
programowania. Od cech osobistych zależy wzrost poziomu efektywności kształcenia, 
niezależnie od wagi, jaką ustawimy na pytanie testowe. 

W moim przypadku badawczym zastosowano porównanie wyników testów 
komputerowych w grupach z przedmiotów informatycznych, które są objęte programem 
nauczania na wyższej uczelni (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie – Instytut 
Politechniczny – na Specjalności Sieciowe Systemy Informatyczne). 
Analiza porównawcza losowo wybranego studenta i porównanie jego wyników z dwóch 

testówkomputerowych z przedmiotu: Język C – rok I 
 

Porównanie odp popr / błędnych 
studenta ID 1269 z testu nr 1

43%

57%

Odpowiedzi   poprawnych

Odpowiedzi   błędnych

Porównanie odp popr / błędnych studenta ID 
1269 z testu nr 2

64%

36%

Odpowiedzi   poprawnych

Odpowiedzi   błędnych
 

 
Porównanie innego studenta z II roku specjalności SSI po analizie testów 
 

Porównanie odp popr / błędnych 
studenta ID 717 z testu nr 1

43%
57%

Odpowiedzi   poprawnych

Odpowiedzi   błędnych

Porównanie odp popr / błędnych studenta 
ID 717 z testu nr 2

32%
68%

Odpowiedzi   poprawnych

Odpowiedzi   błędnych
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Indywidualizacja procesu kształcenia – analiza korelacji treści kształcenia i jej wpływ 
na „pojedynczego” studenta 

Indywidualizacja procesu kształcenia jest jednym z warunków poprawy efektywności 
uczenia się. Nabiera ona szczególnego znaczenia w dobie przemian społecznych, 
ekonomicznych, kulturowychi cywilizacyjnych wiążąc się z dynamicznym rozwojem 
i upowszechnieniem różnorodnych form samokształcenia i kształcenia tradycyjnego. 
Dokonujące się przeobrażenia stawiają nowe wyzwania także w dziedzinie tworzenia 
nowoczesnych materiałów dydaktycznych, coraz częściej w oparciu o nowoczesne 
technologie informacyjne. 

Pedagogika medialna pod pojęciem medium dydaktycznego rozumie nie tylko środki 
masowego oddziaływania, ale także wszelkie pomoce naukowe, środki dydaktyczne 
i technologie informacyjne (Strykowski, 1998, s.4-9). Wymóg indywidualizacji procesu 
kształcenia oraz respektowania założeń zasady poglądowości sprawia, iż uzasadnione wydaje 
się zastosowanie nowych metod czy środków doboru treści informatycznych. W celu 
poprawy efektywności kształcenia na badanej grupie studentów zastosowano metodę analizy 
testów komputerowych w pewnych odstępach czasu celem porównania i wprowadzenia 
zmian do układu i doboru treści kształcenia z danego przedmiotu informatycznego. 

 

Część 2 

 Postęp technologiczny, wbrew utopijnym wizjom pokazującym stechnicyzowane 
i zarazem odczłowieczone, społeczeństwo, może dać możliwość zwiększenia stopnia 
indywidualizacji w procesie przyswajania wiedzy i umiejętności. Możliwość przeprowadzania 
komputerowej symulacji procesów zachodzących w otoczeniu studenta spowoduje 
mocniejsze powiązanie treści kształcenia z praktyką życia i w konsekwencji wzrost 
skuteczności kształcenia.  

Widoczne w projektach reform edukacyjnych jak i w badaniach nad obecnym stanem 
systemu kształcenia dążenie do indywidualizacji procesu kształcenia można by - 
ekstrapolując obecne dokonania - wyobrazić sobie w maksymalnej formie (przy założeniu 
dostępności udoskonalonych technologii komunikacji). Student, - na każdym etapie 
kształcenia ma do czynienia z programami dla poszczególnych przedmiotów. Programy 
nauczania zmieniają swoją formę, co do treści jak i metod ich przekazywania tak, aby 
dostarczać mu wiedzę wzbogacaną nowymi elementami technologii informacyjnej dla jego 
rozwoju w ramach toku studiów jak i samokształcenia. 

Dążność do takiego profilu (zmian w segmentach wiedzy informatycznej) byłby 
dostosowany do indywidualnych predyspozycji i zainteresowań studenta. Proces kształcenia 
przebiegałby wówczas w tempie dostosowanym do potrzeb i wymagań pojedynczego 
studenta. Nauczyciel akademicki powinien taki model ciągle śledzić i rozwijać prowadząc 
ciągłe zmiany do układu i doboru treści kształcenia tak aby następował widoczny wzrost 
efektywności kształcenia. 

Ten model edukacji, wydający się bardzo przyszłościowym, nie jest żadnym novum - 
wszak na podobnej zasadzie funkcjonowały antyczne szkoły, w których mistrz nauczał tych, 
którzy do niego przychodzili. Model taki zachował się jeszcze na niektórych uczelniach 
wyższych. Techniki komunikacji pozwalają dziś wskrzesić ten model i ulepszyć go 
o możliwość wyboru mentora dla każdej dyscypliny z osobna. Model taki byłby wartościowy 
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też wychowawczo, bowiem umożliwiłby nieskrępowane upowszechnianie postaw i wartości - 
na skalę do tej pory niespotykaną, bo globalną. Od nauczyciela w takim systemie należałoby 
wymagać nie tylko wiedzy merytorycznej, ale także umiejętności rozróżniania problemów, 
z którymi uczeń poradzi sobie sam za pomocą udostępnionej. 

W miarę zmian, jakie niesie ze sobą postęp naukowo-techniczny zmieniają się zadania 
szkoły, a co za tym idzie zmiana ta dotyczy udoskonalenia programów szkolnych, a więc 
treści w nich zawartych jak i celówi metod kształcenia informatycznego naszej młodzieży. 

Nauczanie przedmiotów informatycznych oraz wykorzystanie komputera jako narzędzia 
pracy lub jako źródło wiedzy na innych przedmiotach nauczania niesie ze sobą olbrzymią 
łatwość dostępu do informacji. Nowoczesny program nauczania (a więc wiadomości 
i umiejętności nabyte w ramach toku studiów) powinien zmierzać w kierunku stymulowania 
aktywnej postawy studenta wobec otaczającego go morza informacji, przygotowania go 
do wybierania istotnych wiadomości i skutecznego wnioskowania. 

Poprzez kształcenie informatyczne dąży się do najważniejszego celu tego kształcenia, 
jakim jest wszechstronny rozwój osobowości wychowanka. Rozwój ten możemy modelować 
poprzez stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju sfery osobowości na poziomie 
wiadomości, umiejętności i postaw. 
Dzięki umiejętnemu dostosowaniu treści wychowania do wymogów nadchodzącego stulecia 
można opracować wymagania programowe, które będą uwzględniać dyspozycje samo 
rozwojowe (rozwój zdolności poznawczych, uzdolnienia i zainteresowania). 

Modelowanie treści powinno pomóc w pracy nauczycielowi, poprawić ich sytuację 
i podnieść rangę przedmiotów w kształceniu informatycznym z szerokim wachlarzem ich 
zastosowania. 

 Nowoczesność opracowań metodycznych oraz prowadzone badania naukowe 
prowadzone przez Instytuty Badań Pedagogicznych, ośrodki metodyczne czy własne badania 
pracowników wyższych uczelni (uniwersyteckich jak i pedagogicznych) powinny, 
ustrukturalizować i dokonać usystematyzowania materiału nauczania. Będzie to wtedy 
podstawą do stworzenia bloków tematycznych, na bazie, których tworzyć się musi przyszły 
kształt kształcenia informatycznego. 

Obecnie prowadzone badania w zakresie modelowania treści kształcenia są jeszcze 
niedoskonałe i nie są one poparte badaniami mającymi charakter weryfikujący owe treści. 
Systematyzacja haseł programowych ich odpowiednie przyporządkowanie wpływa w dużym 
stopniu na efektywność nauczania, co warunkuje sukces pedagogiczny nauczyciela. 

Dobór materiału oraz jego strukturalizacja są dwoma podstawowymi problemami, 
którym poświęcono już wiele stron opracowań metodycznych jak i dydaktycznych. 

Kolejność poszczególnych realizacji haseł programowych w znacznym stopniu wpływa 
na efektywność nauczania, a ta wzrastać będzie jeszcze bardziej przy zastosowaniu 
nowoczesnych metod nauczania. Dbając, więc o właściwy rozwój umysłowy młodzieży 
musimy przekazywać jej wiedzę dobraną i ułożoną według wymogów, które chcę przedstawić 
w tym opracowaniu. 
 Nowe opracowania programów nauczania, przy zastosowaniu nowoczesnych metod 
doboru materiału nauczania, z strukturalizowanymi i ułożonymi treściami powinny pomóc 
nauczycielowi w pracy. Wykorzystanie tych metod ma pozwolić usystematyzować 
i zweryfikować kryteria, jakimi należy się kierować przy układaniu treści kształcenia 
w pewne ciągi logiczne, struktury czy układy.  

Podsumowanie 
 

Modyfikacje ułożenia treści kształcenia w programach nauczania poprzedzone 
weryfikacją wyników testów komputerowych stanowi doskonałe narzędzie diagnostyczne, 
które wpływa na analizę jakości kształcenia. 
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Porównywanie wyników nauczania poszczególnych studentów, grup czy roczników 
daje nauczycielowi akademickiemu możliwość skorygowania swoich metod nauczania 
i środków dydaktycznych czy zmianę układów porcji materiału. 
 Analiza efektywności kształcenia poprzez weryfikację umiejętności i wiadomości 
z poszczególnych przedmiotów w ramach poszczególnych kierunków studiów stanowi 
integralną część procesu jakości kształcenia na uczelni, w tym uczelni zawodowej jaką jest 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. 

Poniżej przedstawiono analizę wynikającą z przeprowadzonych testów 
komputerowych na specjalności Sieciowe Systemy Informatyczne. Zmiany ułożenia treści 
kształcenia w ramach analizowanych przedmiotów z siatki godzin na specjalności SSI 
pozwoliły uzyskać wzrost efektywności kształcenia. I tak otrzymano wzrost średniej 
poprawnych odpowiedzi na zadane pytania testowe z 5 analizowanych przedmiotów. 
Modelowanie ułożenia poszczególnych porcji wiedzy w kształceniu informatycznym pozwala 
na postawienie hipotezy: Weryfikacja poziomu wiedzy i umiejętności kształcenia stanowi 
główny element polityki jakości kształcenia na wyższej uczelni. 
 
 
 

Analiza badawcza wyników studentów – przykładowe wykresy  
 

Przedmiot - Assemblery test 1– średnia poprawnych odpowiedzi – wyniosła 29,583 
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Przedmiot - Assemblery test 2– średnia poprawnych odpowiedzi – wyniosła 35,769 
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Przedmiot - Java test 1– średnia poprawnych odpowiedzi – wyniosła – 37,533 
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Przedmiot - Java test 2– średnia poprawnych odpowiedzi – wyniosła – 54,928 
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