
Posłowie  
 
 
Biuletyn Informacyjny Wydziału Matematyki i Informatyki ukazuje si 

nieprzerwanie od 12 lat, tj. od chwili powstania Wydziału. W ci gu ostatnich 6 
lat publikowany był równolegle w klasycznej wersji papierowej oraz w formie 
elektronicznej, dostpnej na stronie WWW.  

Biuletyn Informacyjny dokumentuje wszystkie najwaniejsze wydarzenia 
z ycia Wydziału (doktoraty, habilitacje, profesury, konferencje odbywajce si  
na Wydziale, nagrody zdobywane przez pracowników i studentów Wydziału, 
wa ne uchwały Rady Wydziału, sprawozdania…)  i jako taki niew tpliwie sta-
nowi  b dzie nieocenione ródło informacji dla przyszłych pokole, pod warun-
kiem, e przyszłe pokolenia w ogóle bd  zainteresowane sposobem, w jaki 
kształtował si charakter Wydziału. Póki co, Biuletyn Informacyjny mo e słu-
y  – i słu y – jako wiarygodne i łatwo dostpne ródło wiadomoci na temat 

funkcjonowania Wydziału, a take jako przewodnik w podróy sentymentalnej 
tych osób, które obecno w murach naszego Wydziału traktuj lub traktowały 
jako okazj  do realizacji ambitnych zamierze. 

Styl wi kszo ci informacji zawartych w Biuletynie jest niesłychanie 
zwi zły i praktycznie pozbawiony komentarzy, nieoddajcy ani emocji, ani 
burzliwych dyskusji, które czsto towarzyszyły podejmowaniu konkretnych de-
cyzji.  Nawet sprawozdanie władz dziekaskich z działalnoci w kadencji 2002-
2005,  stanowice tre  niniejszego numeru Biuletynu Informacyjnego, zawiera 
głownie fakty i liczby. Kontynuujc tradycj  zwi zło ci, pozwol  sobie skorzy-
sta  z wyj tkowej okazji, jak stanowi zakoczenie drugiej kadencji sprawowa-
nia funkcji dziekana,  i pokusz si  o krótkie podsumowanie minionych szeciu 
lat. 

Za najwaniejsze osigni cia minionych dwóch kadencji,  o decydujcym 
wpływie na przyszło   Wydziału, uwaam: 
• Inkorporacj  studiów doktoranckich.  

Studenci studiów doktoranckich stali si nieodł cznym elementem krajo-
brazu naukowego i dydaktycznego Wydziału. Wraz z powstaniem w 1999 
r. studiów doktoranckich, studenci starszych lat i młodzi (i nie tylko…) 
pracownicy uzyskali moliwo  wysłuchania zaawansowanych wykładów 
z ró nych dziedzin matematyki i informatyki, a samodzielni pracownicy 
naukowi mog korzysta z naturalnego sposobu kształcenia młodych 
kadr. 

• Bardziej informatyczny charakter studiów na kierunku informatyka i 
rozwój bada  w tej dziedzinie.  

Powoli w ród pracowników ugruntowuje si wiadomo , e informatyka 
jest odrbn  dziedzin , która wymaga specyficznych metod i treci kształ-
cenia. Studentom informatyki oferowany jest znacznie szerszy wachlarz 
tematyki seminariów magisterskich i dyplomowych. Powstały rodowi-



skowe Studia Doktoranckie w zakresie informatyki (we współpracy z 
Uniwersytetem Warszawskim). Pojawiła si zauwaalna liczba publikacji 
informatycznych, w tym, co najbardziej cieszy i napawa nadziej na przy-
szło , publikacje studentów i doktorantów.  

• Przyspieszenie rozwoju samodzielnej kadry naukowej. 
W siódmym roku istnienia (1999/2000) rozwój Wydziału stanł pod zna-
kiem zapytania. Brakowało zwłaszcza  samodzielnych pracowników na-
ukowych o specjalnoci informatycznej, ale istotne zaniepokojenie budził 
równie  wolny rozwój matematyków. Do powiedzie, e w okresie 1 
wrze nia 1999 r. – 9 kwietnia 2002 r. nie odbyło si na wydziale adne 
kolokwium habilitacyjne pracownika Wydziału. W rezultacie aktywnej, 
długofalowej polityki władz dziekaskich (a zwłaszcza dziki zaangao-
waniu prof. Mariusza Lemaczyka, prodziekana ds. nauki) kryzys został 
w du ej mierze zaegnany. W okresie 1 wrzenia 1999 r. – 31 sierpnia 
2005 r. zatwierdzonych zostało 7 habilitacji, miały miejsce 2 dalsze kolo-
kwia habilitacyjne, a 3 kolejne przewody habilitacyjne zostały wszczte. 
W okresie tym uzyskano równie 5 tytułów naukowych, a 1 zakoczony 
przewód w sprawie tytułu został przekazany do CK. 

• Gruntowna reform  programów studiów na obu kierunkach i pełne 
wprowadzenie systemu studiów dwustopniowych.  

Pa stwowa Komisja Akredytacyjna powstała w 2002 r., a ju  w roku 
2003 r. przeprowadziła akredytacj obu kierunków prowadzonych na 
Wydziale. W tym samym roku przeprowadzona została akredytacja kie-
runku informatyka w ramach Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.  
Fakty te wymusiły pewne zmiany programowe, jednak dopiero gruntowna 
zmiana planów i programów studiów na obu kierunkach, przeprowadzona 
w 2004 i 2005 r. z inicjatywy dr. hab. Andrzeja Rozkosza, prodziekana ds. 
studenckich, pozwoliła uruchomi „prawdziwe” studia dwustopniowe. W 
ramach kierunku matematyka w r. 2005 uruchomiono m.in. licencjackie 
studia „Matematyka ogólna” i „Nauczanie matematyki z fizyk ” i przygo-
towano do uruchomienia w 2006 r. „Nauczanie matematyki z informaty-
k ”.  

• Rozszerzenie współpracy Wydziału z regionem.  
Otwarto  Wydziału na potrzeby regionu (województwa kujawsko-
pomorskiego) została potwierdzona  przez przyjcie w 2001 r. Misji Wy-
działu. Oprócz istniejcej od lat współpracy Pracowni Metodyki Naucza-
nia Matematyki z  IV LO (autorskie klasy matematyczne prowadzone 
przez nauczycieli akademickich), wane działania w tym zakresie realizu-
je  Regionalne Studium Edukacji Informatycznej, jednostka Wydziału 
powstała w roku 2003 z przekształcenia Studium Edukacji Informatycznej 
(do 2001 r. ogólnouczelniane Centrum Kształcenia Informatycznego) 
i kierowana przez dr Mari Berndt-Schreiber. Wród działa  RSEI, obok 
szkole  podstawowych dla studentów UMK, naley wymieni  cykliczne 



konferencje „Informatyka w Edukacji” i „MathPAD”, współprac z To-
ru sk  Agencj  Rozwoju Regionalnego, szkolenia w ramach Regionalnej  
Akademii „Cisco”, a ostatnio udział w ogólnopolskim projekcie „ePra-
cownik”, realizowanym w oparciu o rodki Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.  

• Znacz c  popraw  materialnych warunków funkcjonowania Wydziału.  
Od 1999 roku Wydział pozyskał 3 poziomy w przybudówce od strony za-
chodniej (1 po archiwum, 2 po Uczelnianym Centrum Informatycznym) 
oraz pomieszczenia na parterze i w piwnicy po UCI. Oznacza to powik-
szenie powierzchni o ok. 25%, ale przede wszystkim mo liwo  samo-
dzielnego gospodarowania w budynku przy ul. Chopina 12/18, którego 
jedynym u ytkownikiem Wydział został w 2003 r. Po wielkim remoncie 
w 2000 r., finansowanym ze rodków Uczelni i grantu Fundacji na Rzecz 
Nauki Polskiej i kocz cym rozpoczt  w 1993 r. modernizacj budynku, 
prowadzono ju tylko prace adaptacyjne, głównie w oparciu o rodki 
Urz du Marszałkowskiego (granty w 2002 i 2003 r., umoliwiaj ce po-
wstanie kompleksu laboratoriów RSEI) oraz rodki własne. W rezultacie 
tych prac powstało m.in. 9 nowych laboratoriów komputerowych, sala 
wykładowa i sala seminaryjna, a z pocztkiem  roku akademickiego 
2004/2005 nastpiła „w drówka ludów”, czyli przeprowadzka ponad 50 
pracowników, nadzwyczaj sprawnie przeprowadzona przez p. Regin Du-
dek, kierownika obiektu dydaktycznego.  

• Zapewnienie warunków dla dalszego rozwoju przez dobudowanie nowe-
go skrzydła gmachu. 

Dzi ki podj tym w 2000 r. staraniom, Wydział zdobył rodki na budow 
nowego skrzydła gmachu, na zapleczu od strony północnej. Nowe skrzy-
dło podwoi powierzchni u ytkow  gmachu. Po rozbudowie wynosi ona 
b dzie 11.5 tys. m.kw. W finansowaniu inwestycji decyduj ca rol  od-
grywaj  fundusze strukturalne Unii Europejskiej (75%) i rodki woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego (16,21%). Ukoczenie bodowy plano-
wane jest na koniec 2006 r. 

 
Jest oczywiste, e w ci gu szecioletniej pracy nie wszystkie przedsi-

wzi cia władz dziekaskich si  powiodły i nie wszystkie słaboci Wydziału zo-
stały usunite.  

Chyba najpowaniejsz  rys  na wizerunku Wydziału jest brak uprawnie 
do nadawania stopni naukowych w zakresie informatyki. Zatrudnienie profeso-
rów tytularnych – informatyków poprawiło ofert dydaktyczn, ale nie zmieniło 
meritum sprawy, gdy s  to osoby pracujce u nas na drugim etacie. 

Niepowodzeniem zakoczyły si  równie  starania rodowiska o naukowe 
granty europejskie w ramach VI i VII Programu Ramowego. Tylko cz ciowym 
usprawiedliwieniem moe by  tutaj fakt upartego ignorowania przez Bruksel 
bada  matematycznych i całkowitego pominicia matematyki w ramach priory-



tetów badawczych VII PR. Przyszłe władze dziekaskie b d  musiały powi ci  
tym zagadnieniom szczególn uwag . 

Przykrym zgrzytem minionych dwóch kadencji, majcym bezporedni 
wpływ na przebieg niektórych posiedze Rady Wydziału, była postpuj ca alie-
nacja grupy 4-5 samodzielnych pracowników Wydziału,  zdecydowanie odrzu-
caj cych kierunek rozwoju Wydziału, lecz nie proponujcych nic w zamian. 
Nikt odpowiedzialny nie moe bowiem uzna powrotu do przeszłoci za roz-
wi zanie problemów Wydziału w dzisiejszych, pełnych jako ciowo nowych 
wyzwa , czasach. 

Osobi cie ywi  gł bok  nadziej , e – u ywaj c obrazowego porównania 
– lawina ju  ruszyła, e rozwój Wydziału, oparty na umiejtno ciach, entuzja-
zmie i determinacji pracowników, doktorantów i studentów Wydziału, uzyskał 
ju  własn  dynamik , która pozwoli optymalnie wykorzysta otwieraj ce si  
mo liwo ci, bez potrzeby stosowania „rcznego sterowania”. 
 

prof. dr hab. Adam Jakubowski 
dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UMK  
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