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Wydział Matematyki i Informatyki UwB
podwyższył swoją kategorię naukową
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
5 MAJA 2015

Bardzo dobry wynik punktowy oraz kategoria B – to efekt oceny dokonanej przez
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych na Wydziale Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu w Białymstoku. Ocena została przeprowadzona na wniosek wydziału,
który nie zgodził się z wynikami poprzedniej parametryzacji: w październiku 2013
KEJN przyznał mu kategorię C. Odwołanie przyniosło rezultaty.



INFORMA

Ministerialna komisja przy ocenie brała pod uwagę 4 różne grupy kryteriów
odnoszące się do działalności naukowej. Warto zaznaczyć, że w dwóch z nich
Wydział Matematyki i Informatyki UwB uzyskał wynik punktowy kwalifikujący do
najwyższej kategorii (A). Szczególnie dobrze ocenione zostały osiągnięcia naukowe i
twórcze, a także tzw. pozostałe efekty działalności naukowej – to m.in. aktywność
konferencyjna i popularyzatorska pracowników. W tej ostatniej grupie kryteriów
wydział otrzymał najwyższy możliwy wynik, czyli 100 punktów.
Jak mówi dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UwB, prof. Anatol Odzijewicz,
był pewien pozytywnego wyniku powtórnej oceny. Wydział już od kilku lat
intensyfikował swoją działalność naukową. Kadra pracowała nad kolejnymi
artykułami publikowanymi w wysoko punktowanych czasopismach o zasięgu
międzynarodowym. Pracownicy uzyskali kilka kolejnych stopni i tytułów
naukowych.
Dobra ocena Wydziału Matematyki i Informatyki cieszy władze uczelni. Oznacza
bowiem nie tylko większy prestiż, ale także lepsze finansowanie tej jednostki.
Wydział oferuje trzy kierunki studiów w języku polskim: matematykę, informatykę,
informatykę i ekonometrię, a także computer science w języku angielskim (na
studiach I stopnia). Od stycznia wszystkie wykłady i zajęcia studenci mają w nowej
siedzibie wydziału w kampusie UwB.
Obecnie spośród 9 wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku aż 4 mają najwyższą
kategorię naukową, czyli kategorię A. To Wydział Prawa, Wydział Fizyki, Wydział
Biologiczno-Chemiczny oraz Wydział Historyczno-Socjologiczny. Pozostałych 5
jednostek - Wydział Ekonomii i Zarządzania, Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie,
Filologiczny, Matematyki i Informatyki, a także Wydział Pedagogiki i Psychologii –
ma kategorię B.
Katarzyna Dziedzik
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