
Sprawozdanie władz dziekaskich 
z działalno ci  

Wydziału Matematyki i Informatyki 
w kadencji 1.09.2002 - 31.08.2005 

przedstawione na posiedzeniu Rady Wydziału 
w dniu 16 marca 2005 r. 

(dane uaktualnione według stanu na 31 sierpnia 2005 r.) 
 
 

I. Nota historyczna 

Od pocztku istnienia Uniwersytetu  matematyka była czci  Wydziału 
Matematyczno - Przyrodniczego (do 31 sierpnia 1951 roku), a potem Wydziału 
Matematyki Fizyki i Chemii (do 31 sierpnia 1993 roku). Do roku 1969 matema-
tyka była reprezentowana przez Zespołow Katedr  Matematyki, któr 1 pa -
dziernika 1969 roku przekształcono w Instytut Matematyki.  

Wydział Matematyki i Informatyki został powołany uchwał  Senatu 
UMK 23 lutego 1993 roku i rozpoczł działalno  1 wrzenia 1993 roku. 

 14 listopada 2001 roku Rada Wydziału uchwaliła Misj  Wydziału Mate-
matyki i Informatyki UMK. 

Tego samego dnia Rada Wydziału podjła uchwał  w sprawie zasad or-
ganizacji pracy naukowej i dydaktycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki 
UMK. 

 W okresie pierwszych dwóch kadencji (1993-1999) dziekanem Wydziału 
był prof. dr hab. Daniel Simson. Od 1 wrzenia 1999 r. do 31 sierpnia 2005 r. 
funkcj  dziekana pełnił prof. dr hab. Adam Jakubowski. 
 

 
II.  Struktura Wydziału 

 
� Utworzenie 4 katedr i 4 zakładów 
� Utworzenie 5 pracowni specjalizacyjnych i 1 pracowni przedmio-

towej 
� Utworzenie Regionalnego Studium Edukacji Informatycznej 
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1. Władze Wydziału w kadencji 2002-2005 
 
• Dziekan: prof. dr hab. Adam  Jakubowski, 
• Prodziekan: prof. dr hab. Mariusz Lemaczyk - Prodziekan ds. Nauki, 
• Prodziekan: dr hab. Andrzej Rozkosz - Prodziekan ds. Studenckich. 
 
2. Skład Rady Wydziału w dniu 31.08.2005 r. 

• 12 osób posiadajcych tytuł naukowy profesora - Lech Górniewicz, Adam 
Jakubowski, Brunon Kamiski, Wojciech Kryszewski, Jan Kwiatkowski, 
Mariusz Lemaczyk, Andrzej Nowicki, Tomasz Rychlik, Wojciech Rytter, 
Daniel Simson, Andrzej Skowroski, Andrzej Tyc  

• 12 osób posiadajcych stopie naukowy doktora habilitowanego - Piotr Bała, 
Piotr Dowbor, Marek Golasiski, Grzegorz Jarzembski, Stanisław Kasjan, 
Edward Ochmaski, Sławomir Plaskacz, Zygmunt Pogorzały, Andrzej Roz-
kosz, Sławomir Rybicki, Leszek Słomiski, Grzegorz Zwara  

• 3 przedstawicieli młodszych nauczycieli akademickich - dr Andrzej Dasz-
kiewicz, dr Andrzej Kurpiel, dr Mieczysław Mentzen  

• 1 przedstawiciel pracowników nie bd cych nauczycielami akademickimi -
mgr Joanna Zieliska  

• 1 przedstawiciel doktorantów - mgr Bartosz Ziemkiewicz  
• 3 przedstawicieli studentów – Łukasz Grodzki, Marek Pietkiewicz, Marcin 

Henrykowski  

Rada Wydziału liczy 32 osoby. 
 
W 2005 zmarli prof. dr hab. Stanisław Balcerzyk i prof. dr hab. Aleksander Na-
gajew. 
 
W 2002 r. na emerytur przeszedł prof. dr hab. Stanisław Balcerzyk (zatrudnio-
ny nastpnie w wymiarze ½ etatu).  
 
W 2003 r. na emerytur przeszła doc. dr hab. Hanna Makowiecka. 
 
Emerytowani profesorowie i docenci Wydziału: prof. dr hab. Józef Słomiski, 
doc. dr hab. Jerzy Kotas, doc. dr hab. Hanna Makowiecka. 
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3. Jednostki organizacyjne Wydziału (stan z 31 sierpnia 2005 r.)  
 

Legenda: 
 *  - jednostka utworzona 1 stycznia 2003 r. 
 ** - jednostka utworzona 1 maja 2003 r. 
 *** - jednostka utworzona 1 padziernika 2003 r. 

• Katedra Algebry i Geometrii*  (prof. - 3; dr hab. - 6; dr - 11; mgr - 1),  
kierownik: prof. dr hab. Andrzej Skowroski;  

• Katedra Nieliniowej Analizy Matematycznej i Topologii*  (prof. - 2; dr hab. - 
1; dr - 5; mgr - 1),  
kierownik: prof. dr hab. Wojciech Kryszewski;  

• Katedra Teorii Ergodycznej i Układów Dynamicznych*  (prof. - 2; dr - 4; 
mgr - 1),  
kierownik: prof. dr hab. Jan Kwiatkowski;  

• Katedra Teorii Prawdopodobień stwa i Analizy Stochastycznej*  (prof. - 1; dr 
hab. - 2; dr - 2; mgr - 3),  
kierownik: prof. dr hab. Adam Jakubowski;  

• Zakład Matematycznych Podstaw Informatyki (dr hab. - 2; dr - 1; mgr - 3),  
kierownik: dr hab. Grzegorz Jarzembski, prof. UMK;  

• Zakład Obliczeń  Równoległych i Rozproszonych*  (prof. - 1; dr hab. - 1; mgr 
- 3),  
kierownik: dr hab. Piotr Bała, prof. UMK;  

• Zakład Równań  RóŜ niczkowych***  (dr hab. - 1; dr - 1; mgr - 2),  
kierownik: dr hab. Sławomir Rybicki, prof. UMK;  

• Zakład Statystyki Matematycznej i Analizy Danych*  (prof. - 1; dr - 1; mgr - 
1),  
kierownik: vacat (prof. dr hab. Aleksander Nagajew zmarł 10 lutego 2005 r.);  

• Zakład Teorii Informacji***  (prof. - 1, dr - 1; mgr - 1),  
kierownik: prof. dr hab. Brunon Kamiski;  

• Pracownia Algebry Komputerowej*  (dr hab. - 2; dr - 2),  
kierownik: dr hab. Piotr Dowbor;  

• Pracownia Baz Danych (dr - 2),  
kierownik: dr Mirosława Skowroska;  

• Pracownia Kryptografii i Matematycznych Metod Przetwarzania Informacji* 
(prof - 1; dr hab. - 1; dr - 3),  
kierownik: dr Witold Krakiewicz;  

• Pracownia Metod Matematycznych Ekonomii i Finansów*  (prof. - 3; dr 
hab.- 2),  
kierownik: dr hab. Leszek Słomiski, prof. UMK;  
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• Pracownia Metod Numerycznych i Przetwarzania Sygnałów i Obrazów*  
(prof - 1; dr hab. - 2; dr - 1; mgr - 3),  
kierownik: dr hab. Zygmunt Pogorzały, prof. UMK;  

• Pracownia Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej (dr 
- 3; mgr - 2),  
kierownik: dr Andrzej Sendlewski;  

• Pracownia Metodyki Nauczania Matematyki (dr - 5; mgr - 2),  
kierownik: dr Mirosław Uscki;  

• Pracownia Programowania Matematycznego i Metod Teorii Gier * (prof. - 
1; dr hab. - 2; dr - 3),  
kierownik: dr Stanisław Kasjan;  

• Pracownia Systemów Operacyjnych * 
kierownik: dr Zbigniew Szewczak;  

• Pracownia Systemów Sieciowych  
kierownik: dr Andrzej Kurpiel;  

• Laboratorium Eksploatacji Systemu Komputerowego (dr - 4; mgr - 8),  
kierownik: dr Andrzej Kurpiel;  

• Regionalne Studium Edukacji Informatycznej**  (dr - 2; mgr - 3=2,5 etatu),  
kierownik: dr Maria Berndt-Schreiber;  

• Biblioteka (4 osoby = 3 etaty),  
kierownik: mgr Ewa Gorczyca;  

• Dziekanat (6 osób),  
kierownik: Małgorzata Drozdowska;  

• Pracownicy obsługi (15 osób = 13,5 etatów),  
kierownik obiektu dydaktycznego: Regina Dudek.  

Z dniem 1 padziernika 2003 r. zniesiony został Zakład Podstaw Geometrii.  

 

III.  Badania naukowe w latach 2002-2004 
 
� I kategoria naukowa w klasyfikacji KBN 
� Uprawnienia do habilitacji i doktoratów w zakresie matematyki 
� Stabilny poziom bada matematycznych 
� Stopniowy rozwój bada informatycznych 
 
 
1.  Informacje ogólne 

Pozycja i dorobek naukowy Wydziału Matematyki i Informatyki s  znaczce 
w skali wiatowej. Cztery zespoły badawcze: 
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• analiza nieliniowa (zespół kierowany przez prof. L. Górniewicza i prof. 
W. Kryszewskiego), 

• teoria ergodyczna (zespół kierowany przez prof. J. Kwiatkowskiego i prof. 
M. Lema czyka), 

• teoria prawdopodobiestwa i statystyka (zespół kierowany przez prof. A. Ja-
kubowskiego i prof. A. Nagajewa), 

• teoria reprezentacji algebr (zespół kierowany przez prof. D. Simsona i prof. 
A. Skowro skiego) 

osi gaj  wyniki na wysokim midzynarodowym poziomie. Potwierdzeniem tego 
faktu s  liczne publikacje naukowe w czasopismach o najwyszej randze wia-
towej oraz wiele odwoła w literaturze wiatowej do wyników i metod wypra-
cowanych w orodku toru skim. O  liczbie i jakoci publikowanych przez pra-
cowników Wydziału prac naukowych wiadcz  m. in. liczne wyrónienia na-
ukowe. Ranga naukowa Torunia jako jednego z wanych wiatowych orodków 
matematycznych jest równie potwierdzana licznymi zaproszeniami do presti-
owych zagranicznych uniwersytetów, wieloma wizytami znanych zagranicz-

nych i polskich matematyków oraz udziałem pracowników Wydziału Matema-
tyki i Informatyki w mi dzynarodowych konferencjach. 

Praca badawcza zorganizowana jest w katedrach, zakładach, zespołach ba-
dawczych i małych grupach badawczych. Główn form  organizacyjn działal-
no ci naukowej s pracownicze seminaria naukowe, grupy samokształceniowe             
i cykle wykładów prowadzone przez zaproszonych prelegentów z kraju i zagra-
nicy. Stosowana jest zasada, e ka dy pracownik uczestniczy w pracach jednego 
lub kilku seminariów naukowych, prezentujc na nich wyniki własne i wane 
wyniki innych autorów.  

Na Wydziale odbywa si cotygodniowo 15 seminariów naukowych (semina-
rium algebraiczne, automorfizmy i derywacje, algebra homologiczna, teoria re-
prezentacji algebr, seminarium Katedry Nieliniowej Analizy Matematycznej                
i Topologii, seminarium Zakładu Równa Ró niczkowych, seminarium ergo-
dyczne, seminarium stochastyczne, seminarium probabilistyczne, seminarium 
Zakładu Matematycznych Podstaw Informatyki, metody numeryczne statystyki 
matematycznej, seminarium Zakładu Teorii Informacji, seminarium informa-
tyczne, metody analizy funkcjonalnej i analizy stochastycznej w cyfrowym prze-
twarzaniu obrazów, seminarium Pracowni Metodyki Nauczania Informatyki                     
i Technologii Informacyjnej). Ponadto pracownicy Wydziału spotykaj si  w 
ramach seminarium wydziałowego oraz kolokwium wydziałowego, na którym 
maj  okazj  pozna najlepszych współczesnych polskich matematyków i zazna-
jomi  si  z ich osi gni ciami. 
 
 
 
 
 



Sprawozdanie z działalno
ś
ci Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w latach 2002-2005 

 

 6 

2.  Pozycja krajowa Wydziału Matematyki i Informatyk i  

• W klasyfikacji KBN Wydział Matematyki i Informatyki w latach 2002-2004 
posiadał kategori I. 

• Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habili-
towanego nauk matematycznych w zakresie matematyki. 

 
Tab. 1.   Nagrody i stypendia. 

 
 

2002 2003 2004 

Nagrody Ministerstwa 
Edukacji Narodowej 

2 - - 

Stypendia Fundacji 
na Rzecz Nauki Polskiej 

2 1 1 

Nagrody JM Rektora 
 I stopnia 

- 2 2 

Nagrody JM Rektora 
II stopnia 

4 2 2 

WyróŜ nienia 
 JM Rektora 

1 - 2 

 
• W latach 2002-2004 pracownicy Wydziału otrzymali 2 indywidualne nagro-

dy Ministra Edukacji Narodowej za osigni cia naukowe (2002 - dr G. Bo-
bi ski - za prac doktorsk  „Geometria rozmaitoci modułów nad oswojo-
nymi algebrami kwaziodwróconymi”; 2002 – dr T. Schreiber - za prac dok-
torsk  „Losowe zbiory domknite: twierdzenia graniczne, wielkie odchylenia 
i zastosowania statystyczne”). 

• Stypendia dla Młodych Naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 
otrzymało 2 pracowników Wydziału (2002 – dr G. Bobiski, 2003-2004 – dr 
T. Schreiber). 

• Rok 2002 był czwartym rokiem realizacji subsydium dla uczonych „Struktu-
ra i geometria skoczenie wymiarowych reprezentacji algebr oswojonego ty-
pu”, przyznanego prof. A. Skowroskiemu przez Fundacj na Rzecz Nauki 
Polskiej.  

• Od 1998 roku prof. D. Simson przewodniczy Polskiemu Konsorcjum Naro-
dowemu „Mathematical Reviews” zrzeszajcemu ok. 50 instytucji matema-
tycznych w Polsce. Konsorcjum ma dostp do udostpnianej odpłatnie przez 
Ameryka skie Towarzystwo Matematyczne (AMS) bazy danych MathSciNet 
„Mathematical Reviews”. Dostp do tej bazy ma istotne znaczenie dla bada 
naukowych w matematyce.  

• Prof. D. Simson był w latach 1997-2004 członkiem Zespołu P-03 Nauk Ma-
tematycznych, Fizycznych i Astronomii Komisji Bada Podstawowych Ko-
mitetu Bada Naukowych. 
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• Na wniosek Zespołu Bada na rzecz Obronnoci i Bezpieczestwa (O-13) 
KBN dr hab. P. Bała, prof. UMK został członkiem Sekcji Specjalistycznej 
T00A – Teleinformatyka.  

• Profesorowie M. Lemaczyk i A. Skowro ski byli członkami Sekcji Mate-
matyki (P03A) Komitetu Bada Naukowych na czas trwania, odpowiednio, 
XXIV i XXV oraz XXVI konkursu projektów badawczych. 

• Profesorowie: S. Balcerzyk, L. Górniewicz, M. Lemaczyk, D. Simson, A. 
Skowro ski byli w latach 2002-2004 członkami Komitetu Matematyki Pol-
skiej Akademii Nauk (obecnie prof. prof. Lemaczyk, Simson i Skowroski). 

• Profesorowie S. Balcerzyk i M. Lemaczyk s  członkami Rady Naukowej 
Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk. 

• Dr hab. P. Bała, prof. UMK jest od roku 2003 członkiem Rady Naukowej 
Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Kompute-
rowego UW. 

 

3. Kontakty z nauk  wiatow  

Wyjazdy naukowe 

W latach 2002-2004 pracownicy Wydziału Matematyki i Informatyki  
wyje d ali za granic 114 razy. Wikszo  z tych wyjazdów miała charakter 
„visiting professor” (21 wyjazdów na stypendia lub kontrakty co najmniej 
miesi czne). 

Krajami docelowymi były:  
Australia (Armidale), Austria (Wiede), Belgia (Bruksela), Brazylia (So 

Paulo), Czechy (Ołomuniec, Praga), Dania (Aarhus, Frederiksborg), Finlandia 
(Helsinki, Tampere), Francja (Brest, Lille I, Limoges, Le Havre, Palaiseau, 
Pary  VI, Pary  VII, Pary  XIII, Rennes I, Rouen), Grecja (Ateny, Ioannina), 
Hiszpania (Almeria, Barcelona, Grenada, Malaga, Vic), Holandia (Amsterdam, 
Eindhoven, Nijmegen), Izrael (Tel-Awiw), Japonia (Fukuoka, Hirosaki, 
Hokkaido, Kyoto, Matsumoto, Nagoya, Tokio, Yamaguchi, Yokohama), Kanada 
(Toronto), Meksyk (Meksyk), Niemcy (Bielefeld, Bochum, Bonn, Magdeburg, 
Monachium, Oberwolfach, Ulm, Wuerzburg), Norwegia (Trondheim), Rosja 
(Moskwa, Sankt Petersburg), Rumunia (Cluj-Napoca), Szwajcaria (Berno, 
Lozanna), Szwecja (Sztokholm, Uppsala), Ukraina (Charków, Kijów), USA 
(Boston, Columbia, Delaware, Lehigh, Lubbock, Minneapolis, Penn State 
Univ.,), W gry (Budapeszt), Wielka Brytania (Oksford), Włochy (Florencja, 
L’Aquilla, Mediolan, Padwa, Rzym, Siena, Turyn). 

Go cie Wydziału 

W latach 2002-2004 na Wydziale Matematyki i Informatyki przebywało 120 
go ci z zagranicy. Gocie reprezentowali: 
Australi  (Melbourne, Sydney), Brazyli  (Porto Alegre, So Paulo), Czechy 
(Ołomuniec, Praga), Dani (Aalborg, Aarhus, Kopenhaga), Finlandi 
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(Tampere), Francj (Lille 1, Luminy, Marsylia, Palaiseau, Pary VI, Pary  VII, 
Pary  XIII, Rennes 1, Rouen), Hiszpani (Barcelona, Grenada, Malaga, Vic), 
Holandi  (Nijmegen), Indie (Bombaj,  Mangalore), Izrael (Tel-Awiw), Japoni  
(Asahikawa, Chiba, Himeji, Hirosaki,  Kanagawa, Kariya, Kyoto, Matsumoto, 
Osaka, Tokio), Kore Płd. (Tedon),  Meksyk (Meksyk, Morelia), Niemcy 
(Bielefeld, Bochum, Düsseldorf, Getynga, Lipsk, Magdeburg, Monachium, 
Paderborn, Ulm, Wuppertal), Norwegi (Trondheim), Rosj (Moskwa, Sankt 
Petersburg), Szwecj (Sztokholm), Ukrain (Charków, Kijów), USA (Boston, 
Chicago, Cincinnati, Claremont, Columbia, Lewiston, Norman, Oklahoma, 
Syracuse, Waco), Wielk Brytani  (Bristol, Glasgow, Leeds, Leicester, 
Liverpool, Oksford), Włochy (Ferrara). 

Go cie przyjed ali na Wydział głównie w charakterze „visiting professor”. 
Pi  wizyt miało charakter ponad 1-miesicznego pobytu. Przez 3 miesice 
2002 roku przebywał na Wydziale prof. Mahendra Nadkarni z Indyjskiej 
Narodowej Akademii Nauk. Go otrzymał grant dydaktyczny JM Rektora. 
Miesi czny sta podoktorski odbyła w roku 2004 dr K. Gowri Navada                              
z University College Mangalore (Indie). Dwukrotnie na 4-miesicznych staach 
doktoranckich (w roku 2003 i 2004) przebywał na Wydziale Gabriel Navarro              
z Uniwersytetu w Grenadzie (Hiszpania). 

W 2004 r. przez półtora miesica na Wydziale przebywał prof. Manfred 
Denker z Uniwersytetu w Getyndze (Niemcy). Jego pobyt sfinansowany został z 
Honorowego Stypendium im. Aleksandra von Humboldta, przyznanego prof. 
Denkerowi w 2001 r. przez Fundacj na Rzecz Nauki Polskiej, na wspólny 
wniosek Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie i Wydziału Matematyki 
i Informatyki UMK. Prof. Denker przebywał w 2003 r. przez 4 miesice w 
Warszawie, na UMK bdzie pracował jeszcze 3 miesice – od lutego do 
kwietnia 2005 r.      

Udział w konferencjach 

W latach 2002-2004 pracownicy Wydziału Matematyki i Informatyki brali 
udział w 139 midzynarodowych konferencjach naukowych. Pracownicy 
Wydziału wygłosili na nich 40 wykładów plenarnych i 106 referatów. 

Organizacja konferencji midzynarodowych. 

W latach 2002-2004 pracownicy Wydziału Matematyki i Informatyki 
zorganizowali 3 midzynarodowe konferencje (1 konferencj z teorii 
ergodycznej i układów dynamicznych: „Workshop on Ergodic Theory and 
Topological Dynamics” Toru 2002; 1 konferencj z algebry: „Frobenius 
Algebras and Related Topics” Toru 2003; 1 konferencj z analizy nieliniowej: 
„Topological and Variational Methods in Nonlinear Analysis” B dlewo 2003). 
W konferencjach wziło ł cznie udział ponad 170 uczestników, z których ponad 
połowa reprezentowała orodki zagraniczne. W roku 2002 zorganizowano 
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równie  sesj  naukow z okazji 50-lecia działalnoci Seminarium 
Algebraicznego w Toruniu. 

Ponadto pracownicy Wydziału brali udział w pracach komitetów 
programowych  konferencji midzynarodowych (dr hab. P. Bała, prof. UMK - 
„Cracow Grid Workshop” 2002, „Cracow Grid Workshop” 2003; dr M. Berndt-
Schreiber - „VIII International Conference on Medical Informatics and 
Technologies MIT” Szczyrk 2003; prof. L. Górniewicz  - „Abstract and Applied 
Analysis” Hanoi 2002, „International Conference on Nonlinear Operators, 
Differential Equations and Applications” Cluj-Napoca 2004; prof. A. Nagajew – 
„XXVI European Meeting of Statisticians” Toru 2006; dr hab. A. Nowicki, 
prof. UMK - „Differential Algebra” Barcelona 2003; prof. D. Simson - „Algebra 
Conference - Venezia 2002”, „International Conference on Rings and Modules” 
Praga 2003, „International Conference on Algebras, Modules and Rings” 
Lizbona 2003, „International Conference on Representations of Algebras, ICRA 
XII” Toru  2006; prof. A. Skowroski - „International Conference on 
Representations of Algebras” ICRA X, Toronto 2002, „Conference on 
Frobenius Algebras and Related Topics” Toru 2003, „Representation Theory 
and its Applications” Uppsala 2004, „International Conference on 
Representations of Algebras, ICRA XI” Patzcuaro 2004, „International 
Conference on Representations of Algebras, ICRA XII” Toru  2006, „School 
and Conference on Representations of Algebras and Related Topics” Trieste 
2006; dr hab. G. Zwara - „Geometry and Combinatorics of Representations of 
Quivers” Oberwolfach 2003). 

Udział w mi dzynarodowych programach badawczych 

• Prof. D. Simson był polskim koordynatorem europejskiego projektu 
badawczego „Noncommutative geometry”, rozpocztego w listopadzie 1999 
r. i finansowanego przez European Science Foundation. Program dotyczył 
teoretycznych bada  podstawowych zaliczanych do głównych nurtów 
współczesnej algebry nieprzemiennej i geometrii algebraicznej. Instytucj 
wiod c  był Uniwersytet w Antwerpii. W projekcie uczestniczyli 
matematycy z 39 uniwersytetów europejskich.  

• W latach 2000-2003 dr hab. Piotr Bała, prof. UMK,  uczestniczył w projekcie 
EUROGRID (Application Testbed for European GRID Computing) 
finansowanym  przez Uni Europejsk w ramach 5 Programu Ramowego. 
Podstawowym celem projektu było stworzenie infrastruktury informatycznej 
pozwalaj cej na wykorzystanie zasobów komputerowych znajdujcych si  w 
europejskich centrach superkomputerowych oraz przygotowanie narzdzi 
umo liwiaj cych rodowisku naukowemu na wygodne korzystanie z 
dost pnych zasobów. 

• Od lipca 2004 roku dr hab. Piotr Bała, prof. UMK, kieruje realizacj projektu 
europejskiego UniGrids (w ramach 6 Programu Ramowego UE) w 
Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania UW. Projekt UniGrids 
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(www.unigrids.org) (IST Contract no. 004279) stanowi kontynuacj  
projektów europejskich EUROGRID  oraz GRIP. Jego celem jest 
wytworzenie narzdzi pozwalajcych na udostpnianie rozproszonych 
zasobów komputerowych w rónych rodowiskach gridowych przy 
wykorzystaniu technologii serwisów gridowych i serwisów webowych. 
Wytworzone w ramach projektu rozwizania maj pozwoli  na współprac 
ró nych narzdzi gridowych i tym samym wygodne korzystanie z zasobów 
niezalenie od sposobu ich udostpniania. 

• Dr Y. Tomilov prowadził wspólne badania naukowe z Y. Latushkinem 
(University of Missouri) finansowane przez National Academy of Sciences 
of America – National Science Foundation, Twinning Program Grant (grant 
otrzymany na lata 2002-2004). 

• Dr M. Golasi ski otrzymał na rok 2003 grant z Centrum Banacha w 
Warszawie na prac w grupie z D. L. Gonçalvesem (Uniwersytet w So 
Paulo) i P. Wongiem (Bates University). 

• Prof. A. Nagajew był polskim koordynatorem projektu „Rozkłady stabilne: 
symulacja i estymacja parametrów” w programie dwustronnej współpracy 
polsko-francuskiej Polonium 2004. 

Udział w komitetach redakcyjnych czasopism o znaczeniu mi dzynarodowym  

• prof. S. Balcerzyk: Commentationes Mathematicae, Fundamenta 
Mathematicae, 

• prof. L. Górniewicz: Topological Methods in Nonlinear Analysis, Set-Valued 
Analysis, Reports on Mathematical Physics, Nonlinear Analysis - Forum, 
Acta Universitatis Palacky Olomouc, Discussiones Mathematicae, Fixed 
Point Theory (od roku 2003), Fixed Point Theory and Applications (od roku 
2003), 

• prof. M. Lema czyk: Colloquium Mathematicum, 
• prof. A. Nagaev: Annals of the Institute of Statistical Mathematics (do roku 

2003),  
• prof. D. Simson: Colloquium Mathematicum, Algebra and Discrete 

Mathematics (od roku 2002), 
• prof. A. Skowro ski: Colloquium Mathematicum, Central European Journal 

of Mathematics (od roku 2002), 

• dr hab. G. Zwara - Central European Journal of Mathematics (od roku 2002 
do marca 2004), 

• prof. L. Górniewicz jest w wydawnictwie Kluwer redaktorem naczelnym 
serii monografii Topological Fixed Point Theory. 

Inne 
• Prof. A. Nagajew jest od roku 2000 członkiem Higher Education Academy 

of Science w Moskwie. 
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• Prof. A. Jakubowski jest od roku 2003 członkiem European Regional 
Committee of Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability. 

• Dr hab. Piotr Bała jest od roku 2002 sekretarzem grupy roboczej powi conej 
zastosowaniom gridów w obszarze chemii i biologii (Life Sciences Research 
Group), utworzonej podczas konferencji Global Grid Forum 6 w Chicago.  

 

4.  Publikacje 

Tab. 2.  Liczba publikacji pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki 
   w latach 2002-2004. 

 
 

2002 2003 2004 

prace w czasopismach 
z listy filadelfijskiej 

46 37 41 

prace w czasopismach 
 z listy KBN 

22 26 18 

pozostałe prace naukowe   7 10  6 

Materiały 
konferencyjne 

11  8  3 

monografie (ję zyk ang.) - 2 + 2 hab. - 

publikacje popularyzatorskie  
i dydaktyczne 

 4  7 4 

monografie i skrypty 
w j ę zyku polskim 

3  3  3 

 

Tab. 3.  Punktacja publikacji wg zasad przyjtych przez Zespół P03 dla oceny    
             jednostek (udział procentowy).  

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Profesorowie    21 % 36,2 % 56,2 % 31,2 % 28 % 35,5% 35,3% 18,1% 

Doktorzy habilitowani 30,4 % 15,2 %    12 %   8,4 % 33 % 14,8% 18,6% 39,4% 

Doktorzy 44,6 % 42,2 % 23,2 % 45,3 % 34 % 45,5% 41,4% 30,1% 

Magistrowie     4 %   6,4 %   8,6 % 15,1 %  5 %   4,2%   4,7% 12,4% 

 
Na podkrelenie zasługuje istotny wzrost w latach 2002-2004 liczby prac 

o charakterze informatycznym, zwizany z działalnoci  zespołu prof. P. Bały, 
prof. E. Ochmaskiego i jego doktorantów oraz studentów prof. W. Ducha i dra 
T. Schreibera. W latach 2002-2004 studenci Wydziału Matematyki i Informaty-
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ki byli autorami/współautorami 8 prac w czasopismach informatycznych z listy 
filadelfijskiej. 
 
5. Granty  

Tab. 4.   Granty KBN i UMK 

 
 

Granty KBN Granty UMK Granty JM Rek-
tora 

Liczba 7 7 1  

2002 
zrealizowana 

kwota 
555.691,- 57.021,- 28.000,- 

Liczba 5 6 1  

2003 
zrealizowana 

kwota 
493.804,- 49.538,- 11.828,- 

Liczba 7 7 1  

2004 
zrealizowana 

kwota 
350.920,- 61.666,- - *) 

Liczba 1  
2004 

(nowe granty) Przyznana 
 Kwota 

46.000,- 

 

*) kwota 20.000,- zł przesunię ta na rok 2005. 

 

6.  Działalno  Uniwersyteckiego Centrum Bada  Nieliniowych  

Z Wydziałem współpracuje Uniwersyteckie Centrum Bada  Nieliniowych 
im. J.P. Schaudera, którego kierownikiem jest prof. L. Górniewicz. W skład Ra-
dy Naukowej Centrum wchodz m. in. prof. L. Górniewicz, prof. W. Kryszew-
ski i prof. M. Lemaczyk. Jedn z form działalnoci Centrum jest wydawanie 
czasopisma naukowego Topological Methods in Nonlinear Analysis. Jest to je-
den z waniejszych wiatowych periodyków w badaniach nieliniowych. Poza 
polskimi matematykami, w pracach komitetu redakcyjnego uczestniczy 18 wia-
towej klasy matematyków. Centrum im. J. P. Schaudera wydaje te seri  Lectu-
re Notes in Nonlinear Analysis. We współpracy z Krajowym Funduszem na 
Rzecz Dzieci Centrum organizuje corocznie od 1993 roku warsztaty matema-
tyczne dla uzdolnionej młodziey licealnej. 
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IV.  Kadra naukowa i jej rozwój 
 

� Stosunkowo nieliczna i młoda kadra realizujca ambitne zdania 
� Nieliczna kadra informatyczna, zasilana profesur z UW 
� 5 własnych habilitacji w 2004 r., 5 dalszych tu, tu  (wzrost o 

100%)  
� Absorpcja pierwszych absolwentów studiów doktoranckich 
 

1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni (stan z 31.08.2005) 

• profesorowie  (12 osób) - Lech Górniewicz, Adam Jakubowski, Brunon Ka-
mi ski, Wojciech Kryszewski, Jan Kwiatkowski, Mariusz Lema czyk, An-
drzej Nowicki, Tomasz Rychlik, Wojciech Rytter, Daniel Simson, Andrzej 
Skowro ski, Andrzej Tyc  

• doktorzy habilitowani (12 osób) - Piotr Bała, Piotr Dowbor, Marek Golasi-
ski, Grzegorz Jarzembski, Stanisław Kasjan, Edward Ochma ski, Sławomir 
Plaskacz, Zygmunt Pogorzały, Andrzej Rozkosz, Sławomir Rybicki, Leszek 
Słomi ski, Grzegorz Zwara  

• doktorzy (40 osób) – Maria Berndt-Schreiber, Jerzy Białkowski, Grzegorz 
Bobi ski, Rafał Bocian, Wojciech Bułatek, Aleksander wiszewski, Andrzej 
Daszkiewicz, Krzysztof Frczek, Dorota Gabor, Grzegorz Gabor, Piotr J-
drzejewicz, Dorota Juszczak, Bogumiła Klemp-Dyczek, Barbara Klunder, 
Maria Kobus, Justyna Kosakowska, Witold Krakiewicz, Andrzej Kurpiel, 
Zbigniew Leszczyski, Krzysztof Leniak, Weronika Łaukajtys, Piotr Malic-
ki, Mieczysław Mentzen, Dariusz Miklaszewski, Piotr Ossowski, Krystyna 
Parczyk, Danuta Rozpłoch-Nowakowska, Tomasz Schreiber, Andrzej Sen-
dlewski, Krzysztof Skowronek, Mirosława Skowroska, Dariusz Skrenty, 
Zbigniew Szewczak, Adela wi tek, Yuriy Tomilov, Mirosław Uscki, Mar-
cin Wata, Piotr Winiewski, Oleksandr Zaihraiev, Janusz Zieliski. 

• magistrowie (20 osób) – Krzysztof Benedyczak, Zbigniew Bobiski, Dariusz 
Borkowski, Stefan Dydel, Joanna Karłowska-Pik, Lev Kurlyandchik, Anna 
Kwiatkowska, Rafał Metkowski, Maciej Muszytowski, Ilona Nowosad, Mar-
cin Pi tkowski, Andrzej Polewczyski, Adam Rabcewicz, Wiktor Radzki, 
Maciej Rajca, Anna Ratajczak, Jerzy Szymaski, Adam Widli ski, Bartosz 
Ziemkiewicz, Piotr Zwierkowski. 

2. Zatrudnienie z podziałem na stanowiska (stan z 10.03.2005) 
• na stanowisku profesora zwyczajnego 7 osób: Lech Górniewicz, Adam 

Jakubowski, Jan Kwiatkowski, Mariusz Lemaczyk, Wojciech Rytter, 
Daniel Simson, Andrzej Skowroski; 
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• na stanowisku profesora nadzwyczajnego 11 osób: Piotr Bała, Grzegorz 
Jarzembski, Brunon Kamiski, Wojciech Kryszewski, Andrzej Nowicki, 
Edward Ochmaski, Zygmunt Pogorzały, Sławomir Rybicki, Tomasz Ry-
chlik, Leszek Słomiski, Andrzej Tyc; 

• na stanowisku adiunkta 26 osób: Jerzy Białkowski, Grzegorz Bobiski, 
Rafał Bocian, Aleksander wiszewski, Piotr Dowbor, Krzysztof Frczek, 
Dorota Gabor Grzegorz Gabor, Marek Golasiski, Piotr Jdrzejewicz, 
Stanisław Kasjan, Barbara Klunder, Justyna Kosakowska, Piotr Malicki, 
Piotr Ossowski, Sławomir Plaskacz, Andrzej Rozkosz, Danuta Rozpłoch-
Nowakowska, Tomasz Schreiber, Dariusz Skrenty, Zbigniew Szewczak, 
Yuriy Tomilov, Marcin Wata, Piotr Winiewski, Oleksandr Zaihraiev, 
Grzegorz Zwara;  

• na stanowisku starszego wykładowcy 18 osób: Maria Berndt-Schreiber, 
Zbigniew Bobi ski, Wojciech Bułatek, Andrzej Daszkiewicz, Bogumiła 
Klemp-Dyczek, Maria Kobus, Witold Krakiewicz, Lev Kurlyandchik, 
Andrzej Kurpiel, Zbigniew Leszczyski, Mieczysław Mentzen, Dariusz 
Miklaszewski, Krystyna Parczyk, Andrzej Sendlewski, Krzysztof Skow-
ronek, Mirosława Skowroska, Adela wi tek, Mirosław Uscki; 

• na stanowisku asystenta 19 osób: Krzysztof Benedyczak, Dariusz Bor-
kowski (4/7 etatu), Stefan Dydel, Dorota Juszczak, Joanna Karłowska-
Pik, Krzysztof Leniak, Weronika Łaukajtys, Rafał Metkowski, Maciej 
Muszytowski (1/2 etatu), Ilona Nowosad, Marcin Pitkowski, Adam Rab-
cewicz (4/7 etatu), Wiktor Radzki, Anna Ratajczak, Jerzy Szymaski, 
Adam Widli ski, Janusz Zieliski, Bartosz Ziemkiewicz (4/7 etatu), Piotr 
Zwierkowski (4/7 etatu). 

• na stanowisku wykładowcy 3 osoby: Anna Kwiatkowska, Andrzej Polew-
czy ski, Maciej Rajca. 

 
3. Ewolucja zatrudnienia na Wydziale 
 
Tab. 5. Liczba pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych wg sta-
nu na koniec roku (w nawiasie umieszczono liczb etatów). 
 
 1993 1996 1999 2001 2002 2003 2004 

ogółem 64 66 73 83(80,5) 84(80) 85(82.3) 87(84.3) 

profesorowie tyt. 6 7 8 9 9(8.5) 11(10.5) 13(12.5) 

doktorzy habit. 9 11 9 11(10.5) 12(11.5) 9 13 

doktorzy 34 28 27 38 37 40 38 

magistrowie 15 20 29 25(23) 26(23) 25(21.8) 23(21.8) 
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4. Struktura wiekowa kadry 
 
Tab. 6. Stopnie i tytuły pracowników Wydziału w przedziałach wiekowych    
              (31.08.2005 r.) 
 
 profesorowie 

tytularni 
doktorzy 

habilitowani 
doktorzy magistrowie 

do 25 - - - 2 

26 – 30 - - 7 11 

31 – 35 - 1 9 3 

36 – 40 - 1 4 1 

41 – 45 - 1 2 1 

46 – 50 3 6 6 - 

51 – 55 2 - 7 - 

56 – 60 2 3 5 1 

61 – 65 5 - - 1 

powyŜ ej 65 - - - - 

 
 
Tab. 7.   Stanowiska w przedziałach wiekowych (31.08.2005 r.) 
 
 profesor 

zwyczajny 
profesor nad-
zwyczajny 

Adiunkt 
starszy wy-
kładowca, 

wykładowca 
Asystent 

do 25 - - - - 2 

26 – 30 - - 6 - 11 

31 – 35 - - 6 1 6 

36 – 40 - - 5 1 - 

41 – 45 - 1 2 1 - 

46 – 50 1 5 4 5 - 

51 – 55 2 2 2 6 - 

56 – 60 1 3 1 6 - 
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61 - 65 3 2 - 1  

powyŜ ej 65 - - - - - 

 

 
5. Tytuły i stopnie naukowe (dane za 2005 do 31.08.2005 r.) 

 

Tab. 8. Zakoczone przewody. 

 1999-2001 2002 2003 2004 2005* 

doktoraty 8 - 5 2 4 

habilitacje 2 2 1 5 2 

 w tym habilitacje osób nie bę dą cych 
pracownikami Wydziału 

- 1 1 - - 

tytuły naukowe 
 

2 - 1 1 1 

doktoraty pracowników WMiI 
przeprowadzone za granicą  

2 - - - - 

 
 
Tab. 9.  Wszczte przewody. 

 1999-2001 2002 2003 2004 2005* 

doktoraty 14 6 7 10 1 

habilitacje 2 - 5 2 3 

w tym habilitacje i nostryfikacje habi-
litacji osób nie bę dą cych pracowni-

kami Wydziału 

1 - 1 1 - 

tytuły naukowe 2 1 1 1 2 

 
 
Tab. 10. Przyznane stypendia. 

     1999-2001 2002 2003 2004 2005* 

stypendia 
doktorskie 

6 1 2 - - 

stypendia 
habilitacyjne 

7 3 1 - 1 
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V. Działalno  dydaktyczna 
 
 
� Utworzenie rodowiskowych Studiów Doktoranckich w zakresie 

informatyki 
� Akredytacje PKA dla kierunków Informatyka i Matematyka 
� Akredytacja UKA dla kierunku Informatyka 
� Kierunek Informatyka – wspólnie z WFAiIS 
� Gruntowna zmiana planów studiów i wprowadzenie studiów dwu-

stopniowych na obu kierunkach 
� Upadek studiów podyplomowych 
� Brak rekompensaty za zajcia usługowe, w tym szkolenia w RSEI 
 
 
 
1.  Rodzaje studiów prowadzonych na wydziale: 
 
• Studia dzienne 

Studia magisterskie 
Pi cioletnie studia  magisterskie na kierunkach:  Informatyka i Matematy-

ka. Na kierunku Matematyka, po drugim roku studiów, wydzielane s specjalno-
ci: 

-    nauczycielska, 
- teoretyczna, 
- zastosowania matematyki. 
W roku 2004 na specjalnoci zastosowania matematyki utworzono specja-

lizacj  ,,metody matematyczne w ekonomii”. 
Od  roku 2004/05 studia picioletnie na kierunku Matematyka zastpowa-

ne s  studiami dwustopniowymi: trzyletnimi studiami licencjackimi i dwuletni-
mi uzupełniajcymi studiami magisterskimi (specjalnoci: nauczanie matematy-
ki i informatyki, teoretyczna i zastosowania matematyki).  

Od roku 2003/04 na kierunku Informatyka  wprowadzono specjalnoci: 
-    programowanie i obliczenia naukowe, 
- programowanie i przetwarzanie informacji, 

które studenci wybieraj po drugim roku studiów. W ramach tych specjalnoci 
utworzono take specjalizacje ,,Algebra komputerowa” i „Przetwarzanie sygna-
łów i obrazów”. 

 Uzupełniaj ce studia magisterskie 
- trzyletnie studia na kierunku Matematyka (specjalno nauczycielska), 
- trzyletnie studia na kierunku Informatyka. 



Sprawozdanie z działalno
ś
ci Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w latach 2002-2005 

 

 18 

Studia zawodowe (licencjackie) 
trzyletnie studia na kierunku Informatyka (specjalno  programowa-nie), 
trzyletnie studia na kierunku  Matematyka (specjalno  nauczycielska). 
 
Od roku akademickiego 2003/04 studia na kierunku Informatyka 

prowadzone s  wspólnie z WFAiIS UMK. 
W trakcie kadencji gruntownie zmieniono plany studiów na obu kierun-

kach (i na wszystkich rodzajach) studiów. Wydział jest te przygotowany do 
podj cia studiów zawodowych kształccych nauczycieli matematyki z informa-
tyk .  

 

• Studia zaoczne 
 
Od 2001 roku prowadzone s trzyletnie zaoczne zawodowe studia licen-

cjackie na kierunku Informatyka. W roku 2004 uruchomiono dwuipółletnie za-
oczne uzupełniajce studia magisterskie na kierunku Informatyka. Kwalifikacja 
na oba rodzaje studiów odbywa si w oparciu o wyniki rozmowy kwalifikacyj-
nej. Studia prowadzone s w ramach Zaocznego Studium Informatyki, którego 
kierownikiem jest dr A. Sendlewski. 
 

• Studia eksternistyczne 

  Studia eksternistyczne na Wydziale s przeznaczone głównie dla osób, 
które   z istotnych powodów nie mog podj  studiów w systemie dziennym lub 
zaocznym. 

 

• Studia podyplomowe 

W latach 2002-2004 na Wydziale prowadzone były  trzy rodzaje studiów  pody-
plomowych: 
„Podyplomowe Studium Informatyki dla Nauczycieli” (kier. dr D. Rozpłoch-

Nowakowska), 
Podyplomowe Studium „Projektowanie i Eksploatacja Sieci Komputerowych” 

(kier. dr A. Kurpiel)  
Podyplomowe Studium „Nauczanie Matematyki” (kier. dr M. Uscki). 

 
 
W roku 2004/05 prowadzone s zaj cia tylko w ramach ostatniego stu-

dium. Nabór na pozostałe został zawieszony. 
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Tab. 12.   Liczba studentów Wydziału w dniu 1 padziernika. 
 
 

 
 

2002 2003 2004 

Ogółem 1133 1160 1224 

Matematyka 353 342 344 

Informatyka 461 510 512 

studia dzien-
ne 

Kolegium 
Nauczycielskie 

20 20 15 

studia zaoczne 148 191 254 

studia eksternistyczne 28 18 12 

studia podyplomowe 123 79 87 

 
 

Tab. 13.  Liczba absolwentów. 

 

 
 

2002 2003 2004 

studia dzienne magisterskie 84 77 93 

dzienne 7 8 27 
studia za-
wodowe zaoczne - - 34 

 Kolegium Nauczy-
cielskie 

10 17 18 

 
 
 
 
 
2.  Studia doktoranckie  

     Od 1999 roku na Wydziale prowadzone s studia doktoranckie w zakresie 
matematyki. Od roku 2004 na Wydziale prowadzone s zaj cia w ramach 
rodowiskowych Studiów Doktoranckich w zakresie informatyki. Studia te 

prowadzone s przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki  UW przy 
udziale WMiI UMK i Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.  
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Tab. 14.   Liczba uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 
2004/05. 

 I rok II rok III rok IV +Vrok  

Matematyka 7 7 11 9+3 

Informatyka 6 1 - - 

 
 
3.  Zaj cia usługowe 
  

Pracownicy i doktoranci WMiI prowadz w roku akademickim 2004/2005 na 
studiach dziennych na rzecz innych jednostek UMK łcznie 4215 godz., co sta-
nowi obci enia rzdu 20 etatów (bez zaj prowadzonych w ramach RSEI).  
-   Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej (925 godzin),  
-   Wydział Chemii (330 godzin),  
-   Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (30 godzin), 
-   Mi dzywydziałowe Studium Matematyczno – Przyrodnicze (2500 godzin), 
-   Gimnazjum Akademickie (430 godzin). 
 
4.  Szkolenie podstawowe z technologii informacyjnych w ramach Regio-
nalnego Studium Edukacji Informatycznej 
 
Tab. 15.   Liczba uczestników szkole podstawowych w RSEI w roku akade-
mickim 2003/04. 

 

Lp. Kierunek rok L. stud 

1 Administracja 2 254 

2 Filologia angielska 1 48 

3 Filologia germaska 1 33 

4 Filologia klasyczna 1 13 

5 Filologia polska 2 144 

6 Filologia romaska 2 35 

7 Filologia rosyjska 2/3 96 

8 Filologia słowiaska 2 26 
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9 Filologia włoska 1 23 

10 Filozofia 2 56 

11 Informatyka 1 98 

12 MISH 1 26 

13 MSMP BCG 1 93 

14 Politologia 1 82 

15 Prawo 2 312 

16 Stosunki Mi dzynarodowe 1 97 

 

W sumie przeszkolono 1436 studentów w ramach 4048 godzin przeprowa-
dzonych zaj .   

 

Tab. 16.   Liczba uczestników szkole podstawowych w RSEI w roku akade-
mickim 2004/05. 
 

 
Wydział 

 

 
Kierunek 

 
Rok stu-

diów 

 
Liczba studen-

tów 

 
Liczba 
grup 

Nauk Historycznych SM I 90 8 
 SM II 50 5 

Biologii i Nauk o Ziemi geografia II 80 7 
Prawa i Administracji prawo II+inne 360 30 

 administracja II 260 22 
WMiI matematyka I 105 9 

 informatyka I 105 9 
Humanistyczny filozofia II  + inne 76 6 

 politologia II  + inne 74 6 
Filologia f. angielska I + inne 55 5 

 romanistyka I 40 4 
 romanistyka-lic I + inne 27 3 
 germanistyka I + inne 58 5 
 polonistyka II 132 11 
 f. słowia ń ska I 35 3 
 f. klasyczna I 30 3 
 f. rosyjska I 62 6 
 bałka ń ska I 20 2 
 italistyka I 40 4 
 f. polska-lic I 32 3 

MSMP BCG  I 160 14 
MISH  I 23 2 
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W sumie przeszkolono 1914 studentów w ramach 4500 godzin przeprowa-
dzonych zaj . Bez jakiejkolwiek rekompensaty ze strony Uczelni. 

 
5.  Podnoszenie jakoci kształcenia 

 
W trakcie kadencji  systematycznie prowadzono ankietow  ocen  wszystkich 

zaj  prowadzonych na pierwszych trzech latach studiów oraz wybranych zaj  
na starszych latach. Sprawdzanie ankiet jest poufne i odbywa si automatycznie 
za pomoc skanera wysokiej klasy, bd cego własnoci  Wydziału. Wynikami 
oceny dysponuje dziekan, a od 2002 roku take  kierownik jednostki podstawo-
wej pracownika oraz członkowie Wydziałowej Komisji Oceniaj cej.   Wyniki 
oceny ankietowej s brane pod uwag przy okresowej ocenie pracownika. 

Zaj cia prowadzone przez doktorantów s co najmniej raz w semestrze ho-
spitowane przez wykładowców.  

Na Wydziale powołanych zostało kilka komisji pozastatutowych: Komisja 
ds. Programów Studiów na Kierunku Informatyka, Komisja ds. Programów Stu-
diów na Kierunku Matematyka, Komisja ds. Dydaktycznych. Celem działania 
tych komisji jest udoskonalanie i unowoczenianie programów na obu kierun-
kach.  

Przedstawiciele Wydziału brali udział w pracach ogólnopolskich zespołów 
zajmuj cych si  modernizacj (matematyka) i tworzeniem (informatyka) stan-
dardów studiów magisterskich i licencjackich. 

 
6. Akredytacje 
 

Studia magisterskie i zawodowe na kierunku matematyka uzyskały pozytyw-
n  ocen  Pa stwowej Komisji Akredytacyjnej w dniu 11 wrzenia 2003 r. (akre-
dytacja na 5 lat).  

Studia magisterskie i zawodowe na kierunku informatyka uzyskały pozytyw-
n  ocen  Pa stwowej Komisji Akredytacyjnej w dniu 11 marca 2004 r. (akredy-
tacja na 5 lat).  

Studia na kierunku informatyka uzyskały akredytacj Konferencji Rektorów 
Uniwersytetów Polskich na okres dwóch lat (na wniosek Uniwersyteckiej Ko-
misji Akredytacyjnej) w dniu 26 listopada 2004 r. 

UKA nie przeprowadziła dotychczas akredytacji kierunku matematyka. 

Prof. Lech Górniewicz był w latach 2002-2004 ekspertem Pastwowej Ko-
misji Akredytacyjnej. 

Prof. Adam Jakubowski był w latach 2002-2004 przewodnicz cym zespołu 
ekspertów UKA ds. akredytacji kierunku informatyka. 
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7.  Ciekawsze inicjatywy o charakterze dydaktycznym. 
 
• Warsztaty z technologii sieciowych prowadzone w roku 2002/03 wspólnie z 

firm  AIS.PL sp. z oo.  
• Udział, od 2004 roku, w programie Microsoft dla Edukacji (MSDN Acade-

mic Alliance).  
 
 
8.  Działalno  popularyzatorska 

Działalno  popularyzujca zagadnienia matematyki i informatyki jest trwa-
łym elementem działalnoci dydaktycznej Wydziału i znaczcym elementem 
promocji Uniwersytetu (vide: Misja Wydziału!). Do najwa niejszych form tej 
działalnoci nale : 

 
• liczne publikacje popularnonaukowe oraz dydaktyczno-naukowe pracowni-

ków Wydziału,  
 
• sprawowanie opieki nad realizacj przedmiotów matematycznych w szkołach 

rednich (odnowienie w 2003 roku porozumienia o sprawowaniu patronatu 
nad przedmiotami matematycznymi w Liceum i Gimnazjum Akademickim, 
odnowienie w 2002 roku porozumienia  z IV LO w sprawie opieki nad kla-
sami z matematycznymi programami autorskimi), 

 
• współudział w organizacji „Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej” i 

„Ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej” dla uczniów szkół rednich oraz 
współudział w  organizacji popularnych konkursów dla młodziey szkolnej: 

 
• Mi dzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur Matematyczny” dla 

uczniów szkól podstawowych, gimnazjów i szkół rednich 
2002 - 405 691 uczestników z 13 381 szkół, 
2003 - 414 654 uczestników z 13 817 szkół, 
2004 - 400 660 uczestników z 13 674 szkół, 
2005 – 348 654 uczestników z 13 470 szkół (idzie ni demograficzny …) 

W polskich edycjach konkursu bior równie  udział uczniowie polskich 
szkół na  Białorusi (Woronowo, Wołkowysk, Grodno), Ukrainie (Lwów) i w 
USA (Chicago). 

 
• Konkurs Matematyczny „Liga Zadaniowa” dla uczniów szkół podstawowych       

i gimnazjów 
2002/2003 - 3178 uczestników z ok. 250 szkół, 
2003/2004 - 3993 uczestników z ok. 310 szkół. 
2004/2005 - 4554 uczestników z ponad 300 szkół. 
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• Konkurs Informatyczny  
Od roku 2001/02 konkurs prowadzony jest w nowej formule jako konkurs 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  
2002/03 -  78 uczestników, 
2003/04 – 51 uczestników. 
2004/05 – 89 uczestników. 

 
• Wykłady i prezentacje (wykłady z matematyki w ramach warsztatów Krajo-

wego Funduszu na Rzecz Dzieci, prezentacje w ramach Toru skiego Festi-
walu Nauki i Sztuki, okolicznociowe wykłady z matematyki i informatyki 
dla uczniów szkół rednich Torunia i okolic).  

 

9.  Znacz ce osi gni cia studentów 

• W ka dym roku akademickim mijajcej kadencji  studenci Wydziału otrzy-
mywali stypendia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (w roku 2002/03 - 
4, 2003/04 - 4, 2004/05 – 6 studentów). 

• W latach 2002-2004 studenci opublikowali 8 prac naukowych w czasopi-
smach z tzw. listy filadelfijskiej. 

• Mgr Jarosław Pytliski zdobył w 2002 r. wyrónienie w organizowanym 
przez PTI konkursie na najlepsz prac  magistersk z informatyki. 

• W 2002 roku 3 studentów informatyki zajło 2 miejsce w konkursie na zasto-
sowania baz danych XML Tamino. 

• W 2005 r. studenci J. Kunkowski i G. Wilczewski zajli odpowiednio 4 i 6 
miejsce w IV edycji Internetowej Gry Giełdowej dla Studentów (na 3100 
studentów z blisko 200 uczelni). Ci sami studenci zaj li w III edycji tego 
konkursu w 2004 r. 4 miejsce (w III edycji startowały zespoły). 

• Tomasz Kojm, obecnie student V r. Informatyki, jest od dwóch lat liderem 
mi dzynarodowego zespołu Clam AntiVirus (www.clamav.net) opracowuj-
cego w ramach inicjatywy OpenSource oprogramowanie antywirusowe dla 
serwerów.   

 
10.  Działalno  RSEI poza szkoleniami podstawowymi 

 
• Kursy w ramach Regionalnej Akademii Cisco  
Od padziernika 2003 do grudnia 2005 przeprowadzono  kursy CNAP (Cisco 
Networking Academy Programme) dla czterech (10-12 osobowych) grup w za-
kresie semestrów I i II oraz dla szeciu  grup (10-12 osobowych) w zakresie se-
mestrów  III i IV. Ł cznie przeprowadzono 500 godzin zaj. Certyfikaty uko -
czenia czterech  semestrów odebrało  30 osób. 

W kursach tradycyjnie uczestnicz studenci UMK (głównie studenci fizyki i 
informatyki). 
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Równolegle prowadzono w trybie on-line tzw. pomostowe szkolenia oraz  
egzaminy dla 12 instruktorów Lokalnych Akademii Cisco, aktualizujce i wery-
fikuj ce wiedz instruktorów i pozwalajcych na przedłuenie ich uprawnie do 
nauczania ze wzgldu na wdraan  now  wersj  programu nauczania. Po pro-
mocyjnej cenie  zakupiono dodatkowy sprzt umo liwiaj cy realizacj zmoder-
nizowanego ostatnio  programu. 

Dodatkowo przeszkolono dwóch instruktorów w zakresie certyfikowanych 
szkole  z j zyka Java. Rozpoczto szkolenia dla dwóch grup nauczycieli aka-
demickich z zakresu podstaw Javy. S ju  pierwsi certyfikowani absolwenci  
kursów Javy.          

• Egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejtno ci Komputerowych ECDL 
Systematycznie  2-3 razy w miesicu przeprowadzane s egzaminy ECDL dla 
studentów studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych oraz zainteresowa-
nych osób z zewntrz.  Do egzaminów przystpuj   coraz cz ciej wi ksze gru-
py osób, w ramach wykorzystywania specjalnych funduszy Powiatowego Urz-
du pracy po szkoleniach w WSB i CKU  Łcznie przeprowadzono ponad 2300  
egzaminów. 

W zwi zku z aktualizacj standardu ECDL, w czerwcu 2004,  przeprowa-
dzono weryfikacj egzaminatorów. RSEI aktywnie  uczestniczy te  w pracach 
nad wdroeniem w Polsce standardu Advanced ECDL.  

• Konferencje dla nauczycieli  
RSEI współuczestniczyło w organizowaniu dwóch ogólnopolskich konferencji 
dla nauczycieli: 

o „Informatyka w Edukacji”  -  luty 2004, luty 2005 
o „mathPAD 2004”, „mathPAD 2005” (MuPad w nauczaniu  matematyki i 

podstaw informatyki)  - czerwiec 2004, lipiec 2005. 
 
• Szkolenia dla małych i rednich firm regionu 
W okresie czerwiec 2003 – czerwiec 2004 RSEI uczestniczyło w dwustronnym  
projekcie polsko-duskim pn. Capacity Building for Selected ICT –related Insti-
tutions in Poland, sponsorowanym  przez Ministerstwo Gospodarki Danii. Przy-
gotowano wspólnie z ekspertami duskim autorski program nauczania, prze-
prowadzono szkolenia informatyczne dla przedstawicieli  40 małych i rednich 
firm Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Program i podsumowanie kursów 
zaprezentowano na finalnej ogólnopolskiej konferencji w Warszawie  pn. How 
to Make Small Polish Enterprises More Competitive (czerwiec 2004). 

• Warsztaty FilmArt 
RSEI było współorganizatorem Warsztatów Filmu Interaktywnego  w ramach 
Europejskich Spotka Intermedialnych w maju 2004. W warsztatach wziło 
udział 15 studentów sztuk piknych z całej Polski oraz kilku studentów informa-
tyki UMK.  
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• Kursy zdalnego nauczania  (E-learning  z  NETSTUDIER )   
W dniach 13-17 wrzenia na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK, w pra-
cowniach komputerowych Regionalnego Studium Edukacji Informatycznej, od-
bywały si  intensywne szkolenia w zakresie nowoczesnych metod tworzenia 
materiałów do zdalnego nauczania (e-learningu) dla pracowników kilku wydzia-
łów UMK, Akademii Bydgoskiej, Akademii Rolniczo-Technicznej w Bydgosz-
czy Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, Gimnazjum i Liceum 
Akademickiego oraz Liceów Ogólnokształccych nr IV z Torunia i nr VI z 
Bydgoszczy. Wykładowcami byli gocie z Danii, dr Bjøern Ilsøe i  dr Bjøern  
Larsen z Regionalnego Centrum Edukacji Hilleroed, współtwórcy platformy 
zdalnego nauczania Netstudier, którzy jednoczenie na mocy specjalnego poro-
zumienia z władzami UMK udostpniaj  swoj  platform  bezpłatnie na okres 12 
miesi cy wszystkim uczestnikom kursu.  

Du skie Ministerstwo Edukacji uznało Netsudier za najlepsz funkcjonuj c  
w praktyce platform e-learningu. Całe przedsiwzi cie stanowiło kontynuacj 
rocznego dwustronnego projektu polsko-duskiego, finansowanego przez Du-
skie Ministerstwo Gospodarki, którego celem jest wspieranie małych i rednich 
firm Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie wykorzystywania tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych.  
 
• Konkurs Akademicki Cisco Systems  
Na pocztku 2004 roku firma Cisco Systems, czołowy wytwórca technologii 
sieci komputerowych, ogłosił konkurs na wykorzystanie zaawansowanych roz-
wi za  sieciowych w nauczaniu i rozwoju współpracy z administracj  publiczn  
oraz regionalnym rodowiskiem małej i redniej przedsibiorczo ci. Projekt 
opracowany przez zespół WMiI UMK (w składzie: Piotr Bała,  Maria Berndt-
Schreiber, Adam Jakubowski i Andrzej Kurpiel) pn. REGIONALNA OFERFTA 
EDUKACJI KOMPUTEROWEJ NA BAZIE  ZAAWANSOWANYCH 
TECHNOLOGII SIECIOWYCH „EDU-KOMP-TORUN” znalazł si w grupie 
8 laureatów. W konkursie wziły udział 23 uczelnie wysze z całej Polski. Na-
groda Cisco w postaci wyposaenia laboratorium  w sprzt o wartoci ok. 80 tys. 
USD dotarła na Wydział w grudniu 2004 r. Pozyskany sprz t umo liwi prowa-
dzenie specjalistycznych zaj/kursów z zakresu zaawansowanych technologii 
bezprzewodowych i bezpieczestwa sieciowego  (advanced wireless and  ne-
twork security technologies). 

 
• Organizacja nauczania 

 

Szkolenia  informatyczne w RSEI odbywaj si  z wykorzystaniem rodowiska 
Moodle na wydzielonym serwerze RSEI  

http://www.rsei.mat.uni.torun.pl/moodle/ 
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Rejestracja studentów i ewaluacja zaj odbywa si wył cznie drog elektro-
niczn  (nb. najsprawniej rejestruj si  sami studenci na wydziałach, które gwa-
rantuj  im dost p do komputerów – jest to niestety wci mniejszo ).  

W stosunku do lat ubiegłych, dokonano kolejnych zmian w programie na-
uczania, wprowadzajc na szersz skal  stosowanie multimediów (z wykorzy-
stywaniem metod przetwarzania dwi ku i elementów grafiki komputerowej). 
Dzi ki platformie MOODLE sprawnie udało si wprowadzi  nowe wersje pro-
gramu nauczania i przekona do nich wykładowców. 

Zgodnie z wczeniejszymi ustaleniami i sugestiami, zajcia w RSEI prowa-
dzone s w systemie zblokowanych zaj 6 godzin tygodniowo przez okres 5 
tygodni dla danej grupy. Na wyrane danie w kilku tylko przypadkach ode-
szli my od tego trybu organizacji pracy. 

Od nowego roku akademickiego zespół osób, prowadzcych zaj cia w RSEI, 
został powikszony m.in. o kilku pasjonatów z innych wydziałów UMK – w 
efekcie obserwuje si pozytywne zjawisko obnienia redniego wieku wykła-
dowców(!). 

 
VI.  Administracja 

 
� Nieliczna i sprawna 
 
 

W dziekanacie zatrudnione s nastpuj ce osoby:  

Małgorzata Drozdowska   - kierownik dziekanatu 
• sprawy osobowe,   
• sprawy habilitacji i tytułów naukowych. 

mgr in . El bieta Kachniarz  - specjalista 
• studia dzienne – informatyka, 
• studia eksternistyczne. 

Hanna Łukaszewicz   - starszy referent 
• studia zaoczne, 
• studia podyplomowe. 

mgr Anna Urba ska   - specjalista 
• sprawy finansowe, 
• wyjazdy pracowników, przyjazdy goci, 
• protokołowanie posiedze Rady Wydziału. 

mgr Katarzyna Wietrzykowska - specjalista 
• studia dzienne – matematyka, 
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• pomoc materialna.  

mgr Joanna Zieli ska   - specjalista 
• sprawy doktoratów, 
• studia doktoranckie z matematyki,  
• rodowiskowe Studia Doktoranckie w zakresie informatyki, 
• sprawozdawczo naukowa, 
• gromadzenie materiałów i redagowanie Biuletynu Informacyjnego Wydziału, 

Regina Dudek    - kierownik obiektu dydaktycznego 
• nadzór nad prawidłowym przygotowaniem budynku do zaj  dydaktycznych, 
• prowadzenie ksig inwentarzowych, zamówienia publiczne,  
• kierowanie prac personelu obsługi (portierów, szatniarzy, sprztaczek, ...). 

 
Ponadto na  Wydziale zatrudnieni s: 
w Regionalnym Studium Edukacji Informatycznej  
• mgr Oliwia Piwi ska wymiarze ½ etatu, na stanowisku starszego referenta, 
• mgr Michał Dudkiewicz na stanowisku starszego asystenta informatyczne-

go (administrator sieci), 
          w Pracowni Typograficznej  

Wojciech S siada na stanowisku starszego operatora komputerów.  
 
 

VII. Biblioteka WMiI w latach 2002-2004 
 

� Wolny dostp do zbiorów 
� 85 % ksi ek w katalogu elektronicznym 

 
W Bibliotece Wydziałowej pracuj: 

mgr Ewa Gorczyca – st. bibliotekarz, kierownik biblioteki, 

mgr Anna Czajkowska – kustosz (½ etatu), 

mgr Helena Maniakowska – kustosz (½ etatu), 

mgr Renata Łaszewska – młodszy bibliotekarz. 

Biblioteka Wydziału cz ciowo mie ci si  w pomieszczeniach piwnicznych, 
wyremontowanych i zaadaptowanych w latach 1996-97. Mimo to, Biblioteka 
oferuje dobre warunki pracy i nauki: hol katalogów, czytelni  na 26 miejsc oraz 
12 stanowisk komputerowych dostpnych dla studentów. W latach 2002-2004 z 
Biblioteki Wydziałowej skorzystało ponad 71 tys. studentów. 
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Biblioteka jako pierwsza w Uniwersytecie wprowadziła dla wszystkich uyt-
kowników wolny dostp do praktycznie całego ksigozbioru oraz jako pierwsza 
spo ród bibliotek wydziałowych wprowadziła elektroniczny system wypoycza-
nia ksi ek. Jest take pierwsz, w której zainstalowano elektroniczny system 
zabezpieczania zbiorów. 

Systematycznie prowadzone zakupy doprowadziły do powstania cennego 
ksi gozbioru, który w zasadzie zaspokaja biece potrzeby w dziedzinach, w 
których prowadzone s badania na Wydziale. Dziki bogatym zbiorom czaso-
pism matematycznych oraz kolekcji najnowszej literatury matematycznej, głów-
nie zachodniej, znaczenie Biblioteki jest ponadregionalne. 

Zbiory Biblioteki w ko cu roku 2004 liczyły 18.176 woluminów ksiek                
i 4.563 woluminów skryptów i podrczników oraz 6.240 woluminów czasopism. 
W latach 2002-2004 zakupiono 1.107 woluminów ksiek i 1.435 woluminów 
skryptów i podrczników szkolnych. Aktualnie prenumerowanych jest                      
35 tytułów czasopism polskich i 65 tytułów czasopism zagranicznych. Zasoby 
biblioteczne obejmuj ponadto dostp do bibliograficznych baz danych Ma-
thSciNet i Zentralblatt MATH i, oczywicie, dostp elektroniczny do pełnych 
tekstów kilku tysicy czasopism oferowany przez Bibliotek Uniwersyteck.  

Głównym osigni ciem w okresie wrzesie 2002 - grudzie 2004 jest elek-
troniczne skatalogowanie 18.550 woluminów ksiek, co stanowi ponad 86 % 
zbiorów ksi kowych Biblioteki. Na wykonanie tego zadania powi cone zosta-
ło ponad 9 tys. godzin zegarowych (w tym ponad 1700 godzin w ramach prac 
zleconych). W tym czasie opracowywano opisy bibliograficzne, wszystkie hasła 
wzorcowe i rekordy egzemplarza. Nie podjto jeszcze prac zwizanych z kata-
logowaniem czasopism, z wyjtkiem woluminów skatalogowanych przez Bi-
bliotek  Uniwersyteck (stanowi cych ok. 15 % całoci zbiorów czasopism 
znajduj cych si  w Bibliotece Wydziałowej). 

Od 2002 roku Biblioteka współpracuje z baz NUKAT (Narodowy Uniwer-
salny Katalog), do której przesłano ponad 1700 opisów bibliograficznych. 

 
 

VIII. System komputerowy Wydziału 
 

� Zapewnienie studentom dostpu bezprzewodowego do sieci na te-
renie całego Wydziału 

� Bardzo dobre wyposaenie laboratoriów studenckich w sprzt i 
oprogramowanie 
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System komputerowy Wydziału składa si z 3 centrów serwerowych, które 
tworz  serwery SUN oraz Dell, pracujce w systemach UNIX (Solaris, Linux)  
oraz Windows Serwer 2003,  14  laboratoriów  dydaktycznych i  badawczych,  
komputerów dostpnych w Bibliotece, terminali graficznych dostpnych  na ko-
rytarzach Wydziału, z komputerów w pokojach pracowników oraz z  bezprze-
wodowego dostpu do systemu z kadego miejsca na Wydziale. Cały system 
liczy około 350 komputerów i terminali – połczonych w sie i u ywaj cych 
protokołu TCP/IP. 

1. Warstwa bierna i aktywna sieci: 
Okablowanie strukturalne Wydziału składa si z : 

- magistrali wiatłowodowej pozwalajcej na transmisj 1GB/s 
- okablowanie kablem skrtka klasy VI oraz klasy V pozwalajcej na 

transmisj  100/155Mb/s 
             Elementy aktywne sieci to: 

- 17 przeł cznic 100/1000MB klasy 3COM SS 3300 i wyszej, 
- kilkadziesi t kart sieciowych 1GB, karty ATM, 
- 4 punkty dostpu do sieci radiowej dla łczno ci bezprzewodowej. 

 
2. Warstwa logiczna sieci: 

System Komputerowy Wydziału to trzy podsieci sieci TORMAN: 
- sie   158.75.2.0/24  (domena mat.uni.torun.pl), 
- sie   158.75.12.0/24  (domena studmat.uni.torun.pl), 
- sie   158.75.10.0/24  (sie  RSEI) 
oraz: 
- wydzielona sie administracji Wydziału, 
- wydzielona sie laboratoriów komputerowych, 
- wydzielona sie radiowa wolnego dostpu dla studentów                                 

i pracowników Wydziału, 
- wydzielona sie przewodowa wolnego dostpu dla studentów. 

             
Wydzielone sieci s „ukryte” za „ cianami ogniowymi” i posiadaj masko-
wane adresy IP z pełn kontrol  ruchu „do” oraz „z”.  Połczenia midzy sie-
ciami mat/studmat/rsei s oparte o bezpieczne tunelu wykorzystujce techno-
logi  OpenVPN. Bezpieczne połczenie midzy komputerem w domu a Sys-
temem Komputerowym Wydziału jest równie oferowane pracownikom i 
studentom Wydziału. 
Adresy wszystkich komputerów w Laboratoriach s przydzielane dynamicz-
nie, równie dynamiczne adresy otrzymuj wszystkie komputery i laptopy 
studentów i pracowników dołczane do sieci radiowej. 
Dost p do sieci TORMAN jest realizowany przez łcze ATM pracujce z 
szyko cia 155MB/s, aktualnie s prowadzone prace majce na celu przejcie 
na transmisj 1GB. 
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3. Oprogramowanie uytkowe na potrzeby pracowników 
Oprócz ogólnie dostpnych licencji pakietów Maple i MATLAB’a pracowni-
cy maj  mo liwo  korzystania z oprogramowania wspomagajcego badania 
naukowe, midzy innymi WinEdt, Scientific Notebook, MuPAD  w wersji 
akademickiej. Studenci i pracownicy wydziału maj wolny dostp do licencji 
na wi kszo  produktów firmy Microsoft w ramach programu MSDNAA. 
Ka dy komputer w gabinetach pracowników jest wyposaony w ochron an-
tywirusow  w postaci programu Norton AntyVirus, zarzdzanie  ochron 
komputerów jest prowadzone centralnie ze stanowiska administratora syste-
mu. 

       
4. Rola LESK – Laboratorium Eksploatacji Systemu Komputerowego 

Codzienn opiek  nad systemem zapewnia zespół pracowników LESK.  W 
ci gu ostatnich 2-3 lat LESK wzbogacił si o kilku młodych pracowników, 
którzy ju  teraz posiadaj du e do wiadczenie praktyczne w zarzdzaniu sie-
ci . 

 
 

IX. Sytuacja lokalowa (31.08.2005 r.) 
 

� Przej cie pomieszcze po UCI 
� Granty Urz du Marszałkowskiego na RSEI   
 

Siedzib  Wydziału jest gmach przy ul. Chopina 12/18. W 2003 r. Wydział 
przej ł pomieszczenia po Uczelnianym Centrum Informatycznym (które zostało 
przeniesione do Collegium Maximum) i został jedynym u ytkownikiem gma-
chu.  

Spo ród pomieszcze przej tych po UCI, do bezporedniego zagospodaro-
wania nadawała si jedynie cz  pokoi dla pracowników. W 2003 r., w oparciu 
o grant Urzdu Marszałkowskiego (200 tys. zł w 2002 r., 300 tys. zł w 2003 r.), 
wyremontowano pomieszczenia piwniczne i wyposaono 4 laboratoria dla Re-
gionalnego Studium Edukacji Informatycznej. W 2004 r., ze rodków własnych 
wyremontowano pozostałe pokoje pracownicze. Dopiero w 2005 r., kosztem 
450 tys. zł, wyremontowano i wyposaono pozostałe pomieszczenia. W wyniku 
prac adaptacyjnych powstała sala wykładowa na 70 miejsc, 2 laboratoria kom-
puterowe i sala seminaryjna. Komputery zostały zakupione ze rodków ZPORR 
(176 tys. zł), rodki uczelni wyniosły 110 tys. zł (60 tys. pierwotnie przeznaczył 
na remont Rektor Kopcewicz, Rektor Jamiołkowski doło ył 55 tys. zł), reszta 
(tzn. 159 tys. zł pokryto ze rodków własnych Wydziału). 

Budynek nadal nie jest ogrodzony, jest niedostatecznie o wietlony i stoi sa-
motnie w stosunkowo ustronnym miejscu, co powoduje istotne zagroenia dla 
bezpieczestwa ludzi i majtku. 
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X. Rozbudowa Wydziału Matematyki i Informatyki UMK 

i Regionalnego Studium Edukacji Informatycznej 
 

� Rezultat konsekwentnych, wieloletnich działa 
� Wielka szansa rozwojowa dla Wydziału 
� Brak projektu technicznego utrudnił realizacj inwestycji  
 

W dniu 13 padziernika 2004 r. Zarzd Województwa Kujawsko-
Pomorskiego podjł decyzj  o przeznaczeniu kwoty 14 369 250 zł z funduszy 
strukturalnych UE na realizacj projektu „Rozbudowa Wydziału Matematyki i 
Informatyki UMK i Regionalnego Studium Edukacji Informatycznej”. Wraz z 
uprzednio pozyskanymi rodkami: 3 104 750 zł dofinansowania ze strony Samo-
rz du Wojewódzkiego, 685 000 zł z Ministerstwa  Edukacji Narodowej i Sportu 
i 1 000 000 zł wkładu własnego UMK, daje to kwot 19 159 000 zł zaplanowan 
na przeprowadzenie inwestycji DO KOCA 2006 ROKU. Nie istnieje jeszcze 
projekt techniczny przedsiwzi cia (ma powsta w I półroczu br.) i dlatego 
trudno mówi  o szczegółach, ale przyjta ogólna koncepcja nawizuje do orygi-
nalnych planów budynku z 1936 r. i przewiduje powstanie 3 wyodrbnionych 
funkcjonalnie budynków na zapleczu obecnego budynku Wydziału, równolegle 
do ulic Fredry, Krasiskiego i Moniuszki. 

W szczególnoci planowana jest budowa: 
• sali audytoryjnej na 350 miejsc; 
• sali konferencyjno-szkoleniowej na 100 miejsc (bd  si  w niej mogły od-

bywa  m.in. posiedzenia Rady Wydziału MiI, kolokwia i wykłady habilita-
cyjne oraz kolokwia i seminaria wydziałowe); 

• 7 standardowych laboratoriów komputerowych; 
• 3 laboratoriów wspomagania bada; 
• 3 sal seminaryjnych; 
• 40 pokoi pracowniczych; 
• windy; 
• toalet dla niepełnosprawnych. 
Przewiduje si równie  powi kszenie holu biblioteki, budow nowej szatni, no-
wego pomieszczenia na bar, podziemnego garau oraz schowka na rowery.   

Jest oczywiste, e rozbudowa gmachu przy ulicy Chopina to wydarzenie o 
znaczeniu trudnym do przecenienia dla moliwo ci rozwojowych Wydziału Ma-
tematyki i Informatyki. Warto jednak podkreli , e realizacja inwestycji znacz-
nie podniesie konkurencyjno i presti  całego UMK jako miejsca studiów in-
formatycznych i matematycznych. Przypomnijmy, e zaledwie próbujemy do-
równa  innym: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama 
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Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii 
Uniwersytetu Zielonogórskiego niedawno otrzymały imponuj ce nowe siedziby, 
e budowany jest nowy (10 tys. m.kw.!) Instytut Informatyki Uniwersytetu 

Wrocławskiego, planowana jest budowa nowego gmachu Instytutu Informatyki 
Uniwersytetu Jagielloskiego, a Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 
Uniwersytetu Warszawskiego zajmuje gruntownie odnowiony, ogromny gmach 
po dawnej Wojskowej Akademii Politycznej. Nie od rzeczy jest równie stwier-
dzi , e przyszły kompleks budynków przy ul. Chopina 12/18 b dzie przysto-
sowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podczas gdy w obecnym budynku 
osoby takie czuj si  wyj tkowo obco) oraz e laboratoria Regionalnego Stu-
dium Edukacji Informatycznej s miejscem, gdzie wszyscy studenci UMK mog 
- je li chc  tego władze ich wydziałów - zdobywa solidne podstawy praktyczne 
w zakresie technologii informacyjnych. 

    
     
 


