Stanowisko Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UMK
w sprawie dyscyplin nauki uprawianych na Wydziale
Na Wydziale Matematyki i Informatyki uprawiane są dwie dyscypliny nauki:
matematyka i informatyka. Wielu pracowników łączy z powodzeniem badania w tych dwóch
dyscyplinach. Obie stanowią fundament współczesnych badań w zakresie nauk ścisłych
i przyrodniczych. Trudno wyobrazić sobie nowoczesną uczelnię badawczą, w której nie
rozwija się jednej z tych dyscyplin.
Wpisując się w realizowany przez Zespół Rektorski plan osiągnięcia przez UMK
statusu uczelni badawczej, mając na uwadze interes całego Uniwersytetu, na Wydziale
prowadzono szeroko zakrojone konsultacje w sprawie optymalizacji wyników przyszłej
ewaluacji naukowej Uczelni. Ostatecznie z dwóch wymienionych dyscyplin najbliższej
ewaluacji, w roku 2021, poddana będzie tylko matematyka. Społeczność Wydziału przyjęła to
ze zrozumieniem, ale jednocześnie ze świadomością licznych zagrożeń oraz z poczuciem
poświęcenia istotnych wartości w imię realizacji planów Uczelni.
Taka sytuacja nie może utrzymywać się zbyt długo. Oczywiste są negatywne
konsekwencje braku ewaluowania Uczelni w dyscyplinie informatyka, m.in. spowolnienie
rozwoju badań w zakresie dyscypliny tak ważnej z punktu widzenia postępu cywilizacyjnego.
Dodatkowo, w trakcie prac nad przyszłym statutem uczelni pojawiają się rozwiązania, które
uniemożliwiają tworzenie rady dyscypliny informatyka: proponuje się zapis gwarantujący
tworzenie rad jedynie dla tych dyscyplin, które posiadają kategorię naukową. Brak rady
informatyki w oczywisty sposób zahamowałby harmonijny rozwój tej dyscypliny oraz
mógłby uniemożliwić właściwy nadzór nad prowadzeniem studiów informatycznych. Istnieje
również realne ryzyko, iż w przyszłości nie będzie możliwe prowadzenie studiów o profilu
ogólnoakademickim na kierunku przyporządkowanym do nieewaluowanej dyscypliny.
Rada Wydziału stoi na stanowisku, że Uczelnia powinna poddać ocenie dyscyplinę
informatyka w kolejnej ewaluacji, która nastąpi w 2025 roku. Badania informatyczne
prowadzone na WMiI muszą być w świadomy sposób wspierane, nie tylko przez władze
Wydziału, ale równie mocno przez władze Uczelni.
Rada Wydziału uznaje obecny poziom finansowania Wydziału za niedostateczny
i niesprzyjający wzmocnieniu matematyki i informatyki na Uczelni. Oczekujemy ze strony
władz Uczelni działań prowadzących do finansowania Wydziału na odpowiednio wyższym
poziomie, pozwalającym myśleć przyszłościowo o rozwoju badań informatycznych
i matematycznych. Takie wsparcie jest niezbędne dla utrzymania przez UMK statusu uczelni
badawczej w przyszłości. Oczekujemy także zagwarantowania istnienia na WMiI statutowego
organu uczelni, w którego kompetencjach będzie nadzór nad badaniami naukowymi
oraz kształceniem w zakresie informatyki.

