
Szanowni Państwo! 

Nadchodząca kadencja władz Wydziału Matematyki i Informatyki będzie pierwszą, która 

w całości przebiegnie w warunkach określonych przez nową ustawę o nauce i szkolnictwie wyższym 

i nowy Statut UMK. Te przepisy obowiązują od ponad roku; doświadczenia tego okresu pokazują, że 

wiele elementów systemu wymaga jeszcze dopracowania. Przewiduję, że początek kadencji będzie 

przebiegał pod znakiem wypracowania naszego własnego, wydziałowego sposobu funkcjonowania 

w nowej rzeczywistości, zapewniającego jednocześnie zachowanie tego, co wartościowe w naszej 

tradycji akademickiej. Poza tym czekają nas bezprecedensowe i trudne do przewidzenia wyzwania 

związane z panującą epidemią i – oby jak najszybszym i przede wszystkim bezpiecznym – powrotem 

do normalności.  

Te nadzwyczajne okoliczności nie mogą jednak przesłonić strategicznych celów stojących 

przed Wydziałem.  

Jednym z najważniejszych wymiernych celów jest rozwój naukowy dyscypliny informatyka. 

Pochodną osiągnięcia odpowiedniego poziomu badań naukowych, potwierdzonego dorobkiem 

publikacyjnym, powinno być poddanie informatyki ocenie w kolejnej ewaluacji i oczywiście 

uzyskanie wysokiej kategorii. Liczę na dobrą współpracę z Radą Rozwoju Dyscypliny Informatyka, 

którą – mam nadzieję – będzie można przekształcić w organ statutowy: radę dyscypliny.  

Na Wydziale prowadzone są badania matematyczne na najwyższym poziomie. Jednak mimo 

uzyskania kategorii A w ostatniej ewaluacji nie powinniśmy popadać w samozadowolenie. Zgodnie 

z obowiązującym statutem wiele kwestii związanych z badaniami matematycznymi pozostaje w gestii 

Rady Dyscypliny Matematyka, co w moim przekonaniu nie zwalnia jednak dziekana 

z odpowiedzialności za te sprawy.  

Od odpowiedzialności za rozwój obu uprawianych na Wydziale dyscyplin nie zamierzam się 

uchylać. Między innymi dlatego będę wnioskował o powołanie prodziekana ds. naukowych 

(oczywiście jego zakres obowiązków będzie różny od dotychczasowego, będzie też obejmował inne 

obszary działalności).  

Z rozwojem naukowym wiąże się polityka kadrowa i ocena pracowników. Proces oceny 

określony będzie przepisami, które są w trakcie tworzenia. Oceniani będziemy między innymi, 

a zapewne głównie, na podstawie kryteriów bibliometrycznych. Jest to uzasadnione tym, że kryteria 

oceny powinny motywować do osiągania wymiernych efektów, które będą brane pod uwagę 

w procesie ewaluacji. Ale nie powinniśmy ulegać pokusie redukowania oceny do bibliometrii. 

Uważam, że zapewnienie właściwego rozwoju naukowego w długim okresie wymaga włożenia 

wysiłku w pogłębioną, merytoryczną ocenę dorobku, zaś wyniki oceny powinny być nie tylko 

podstawą do ewentualnych wniosków o zatrudnienia, awanse i nagrody, ale także merytoryczną 

wskazówką co do kierunków dalszego rozwoju. Jestem przekonany, że Komisja Oceniająca powołana 

na Wydziale sprosta tym wyzwaniom.  

Chcę prowadzić przejrzystą politykę kadrową, dzięki której Wydział będzie atrakcyjnym 

miejscem pracy dla dynamicznych, aktywnych pracowników nauki, tych, którzy podejmują nowe, 

ambitne wyzwania naukowe. Politykę otwartą na osoby wywodzące się z innych środowisk oraz 

dającą poczucie bezpieczeństwa pracownikom badawczo-dydaktycznym i dydaktycznym, którzy 

dobrze wywiązują się ze swych obowiązków.  

Nasz Uniwersytet znalazł się w grupie dziesięciu uczelni badawczych. Jest to wielka szansa 

i jednocześnie trudne zobowiązanie. Jestem świadomy, że realizacja projektu Inicjatywa Doskonałości 

– Uczelnia Badawcza budzi i budzić będzie wiele kontrowersji. Stworzenie właściwego modelu 



współpracy z Centrum Doskonałości uważam za jedno z najpoważniejszych wyzwań stojących przed 

dziekanem – reprezentantem całego Wydziału. Będę dążył do tego, by środki i możliwości projektu 

w sposób możliwie sprawiedliwy wspierały wszystkich tych pracowników Wydziału, których praca 

i dorobek składają się na sukces naukowy naszej uczelni badawczej.  

Z racji pełnionej obecnie funkcji są mi dobrze znane sprawy kształcenia. Będą mi one nadal 

bliskie, bo mimo iż jesteśmy uczelnią badawczą, nie możemy zaniedbywać tego obszaru działalności. 

Będę dbał o utrzymanie wysokiej jakości kształcenia i interesującej oferty dydaktycznej mając 

świadomość konieczności reagowania na potrzeby rynku pracy. 

Znam dobrze skomplikowane problemy związane z obciążeniami dydaktycznymi, dotyczące 

w szczególności informatyków. Mając na względzie zarówno proces kształcenia, jak i rozwój 

naukowy pracowników, będę dążył do złagodzenia tych trudności, prowadząc odpowiednią politykę 

kadrową wspartą racjonalną strategią rekrutacji oraz przydziału zajęć dydaktycznych. 

Doceniam rozmaite formy działalności prowadzonej przez pracowników Wydziału (a także 

studentów i doktorantów) w zakresie współpracy z otoczeniem zewnętrznym: instytucjami, firmami, 

szkołami; na rzecz promocji Wydziału i popularyzacji nauki. Te sprawy mają istotny wpływ na 

wizerunek Wydziału; oczywiście nie powinny przesłaniać podstawowych obowiązków naukowych 

i dydaktycznych. 

Pełniąc funkcję prodziekana miałem też okazję przekonać się jak ważna jest praca 

administracji wydziałowej i Laboratorium Eksploatacji Systemu Komputerowego; ostatnie dwa 

miesiące były pod tym względem szczególnie pouczające. Pracownicy administracji, tak jak wszyscy 

pracownicy Wydziału, mogą liczyć na to, że będę z uwagą traktował problemy pojawiające się w ich 

pracy. 

Współpraca z Samorządem Studentów WMiI układała mi się w mijającej kadencji bardzo 

dobrze. To oczywiście moja ocena; mam nadzieję, że studentki i studenci podzielają tę opinię. Byłby 

to dobry prognostyk na przyszłość, bo bez harmonijnej współpracy z Samorządem Studenckim trudno 

wyobrazić sobie prawidłowe funkcjonowanie wielu sfer działalności Wydziału.  

W przypadku powołania mnie na stanowisko dziekana będę wnioskował o powołanie na 

prodziekanów: 

 dr. hab. Grzegorza Bobińskiego, prof. UMK (sprawy naukowe), 

 dr hab. Justyny Kosakowskiej, prof. UMK (sprawy studenckie), 

 dr. Błażeja Zyglarskiego (sprawy informatyczne). 

Wymienione osoby wyraziły zgodę na pracę w zespole dziekańskim. Wierzę, że jeśli zostanę 

powołany na dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki, to z pomocą tego zespołu będę pełnił 

obowiązki mając na celu dobro Wydziału, kierując się przejrzystymi zasadami i mogąc liczyć na 

Państwa wsparcie i szczere wyrażanie opinii, także krytycznych.  

 

 

Toruń, 15 maja 2020 r.         Stanisław Kasjan 


