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UWAGI 

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

do projektu ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

 

Uzasadnienie   

Biorąc pod uwagę znaczenie art.5 projektu ustawy przyjmującego za podstawę systematykę 

dziedzin i dyscyplin przyjętą przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), 

deklarację Ministra o zmniejszenie liczby dyscyplin naukowych ze 108 do 46 i treść projektu listy 

tych dyscyplin – stwierdziliśmy: 

1. W dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych pojawia się dyscyplina - informatyka. 

2. W dziedzinie nauk inżynieryjnych i technicznych pojawia się zbiorcza dyscyplina – 

elektrotechnika, elektronika, inżyniera informacyjna, telekomunikacja oraz 

automatyka i robotyki [w skrócie: EEIITAR, bo trudno jest znaleźć na ten zbiór jakieś 

jedno wspólne sensowne określenie]. Tym samym zamiast dotychczasowej samodzielnej 

dyscypliny informatyka techniczna mamy w zbiorze kilku pojęć dotychczas nam nieznane 

pojęcie - inżynieria informacyjna.   

3. Lista dyscyplin z art.5 ma wpływ na kategoryzację uczelni, prawo nadawania stopni 

naukowych oraz prawo prowadzenia już od 1.10.2019 roku tylko określonych kierunków 

studiów. W tym przypadku będą to co najwyżej studia na kierunku EEIITAR, ewentualnie 

ze specjalnością (ustawa nic o tym nie wspomina) inżynieria informacji.  

4. Oznacza to naszym zdaniem likwidację kierunku informatyka na uczelniach technicznych. 

Nie widzimy tam formalnego miejsca na rozwój badań i opracowywanie praktycznych 

rozwiązań informatycznych.  

5. Biorąc zaś pod uwagę treść art. 17 projektu ustawy, który ogranicza zakres możliwych 

dyscyplin dla Politechnik tylko do działu nauk inżynieryjno-technicznych, nie stawiając 

takiego ograniczenia Uniwersytetom oraz oferowanie przez uniwersytety studiów 

informatycznych inżynierskich pozwala sądzić, że ustawodawca w dyscyplinie 

informatyka arbitralnie i bez uzasadnienia merytorycznego eliminuje konkurencję na 

politechnikach dając nowe możliwości uniwersytetom.  

6. Wobec zmniejszającej się, z powodów demograficznych, liczby kandydatów na studia 

informatyczne, którzy dotychczas preferowali studia na politechnikach, opisany powyżej 

efekt zapisów ustawy prowadzi w zgodnej opinii PIIT i PTI do naruszenia zasad uczciwej 

konkurencji między uczelniami w pozyskiwaniu studentów.  
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Dyscyplina Informatyka (ang. computing) w dzisiejszych czasach obejmuje takie specjalności jak:  

• informatyka teoretyczna (computer science), 

• inżynieria sprzętu cyfrowego (computer engineering),  

• inżynieria oprogramowania (software engineering)  

• techniki informacyjne (information technology), 

• systemy informacyjne (information systems). 

 

Dyscyplina Informatyka jest tylko jedna – niepodzielna, bowiem nie istnieje sensowna granica 

wyznaczająca jej obszar teoretyczny i techniczny. Każdy temat w informatyce może być 

analizowany teoretycznie i realizowany technicznie, przy czym i teoretycy, i technicy mogą  

w części wzajemnie korzystać z elementów teorii jak i techniki. Oba te obszary są równie ważne  

i potrzebne.  

Oczywistym jest też, że informatyka staje się też częścią innych dyscyplin, będąc tam podstawą 

ich rozwoju i innowacji.   

Przy braku edukacji na kierunku Informatyka na uczelniach technicznych, nie będzie możliwe 

podtrzymywanie – już dziś bardzo ograniczonego – przemysłu teleinformatycznego konstrukcji 

systemów wbudowanych oraz specjalistycznego oprogramowania, które wobec rosnącego 

znaczenia internetu rzeczy w światowej gospodarce powinny być rozwijane również w kraju.  

Mamy dobrych, a nawet bardzo dobrych programistów z uniwersytetów, ale algorytmika,  

w której osiągamy światowe sukcesy, nie wyczerpuje znacząco szerszego oddziaływania 

informatyki dla rozwoju gospodarki. Potrzebna jest też wiedza i praktyka inżynierska pozwalająca 

łączyć różne aspekty teorii i praktyki inżynierskiej przy takich rozwiązaniach jak autonomiczne, 

inteligentne urządzenia i usługi cyfrowe. 

Ważnym argumentem za istnieniem informatyki technicznej jest konieczność kompleksowego 

zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych (cyberbezpieczeństwa). To, obecnie 

narastające, zagrożenie bezpiecznego działania systemów, od których zależy funkcjonowanie 

praktycznie wszystkich sektorów gospodarki, finansów, administracji i e-usług dla społeczeństwa, 

staje się zagrożeniem bezpieczeństwa Państwa, równym każdemu zagrożeniu wojennemu, czy 

kataklizmowi przyrody. Bez specjalistów – inżynierów informatyków, znających dogłębnie 

funkcjonowanie wszystkich elementów takiego systemu teleinformatycznego – od organizacji 

sprzętu, podstawowego oprogramowania do funkcjonowania w sieci – nie da się zapewnić 

odporności na zagrożenie cyberatakami. 


