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Panie Rektorze, minister edukacji podpisa³ w³a�nie
rozporz¹dzenie o powo³aniu dwóch nowych
wydzia³ów � Wydzia³u Matematyki, Informatyki i
Ekonometrii oraz Wydzia³u Fizyki i Astronomii � w
miejsce dot¹d istniej¹cego Wydzia³u Nauk �cis³ych.
O takie zmiany wnosi³ uniwersytecki Senat, a
wcze�niej Rada Wydzia³u. Co by³o powodem istotnych
zmian w strukturze organizacyjnej?

Zgodnie z zarz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu powo³any zosta³ nowy Wydzia³ Fizyki i Astronomii,
za� dotychczasowy Wydzia³ Nauk �cis³ych, po
wyprowadzeniu z jego struktury Instytutów Fizyki i
Astronomii, uzyska³ now¹ nazwê: Wydzia³u Matematyki,
Informatyki i Ekonometrii. Decyzja o takim ukszta³towaniu
struktury organizacyjnej, obejmuj¹cej nauki
matematyczno-fizyczne i informatyczno-ekonometryczne
wynik³a z potrzeby jej dostosowania do bie¿¹cych i
przysz³ych zadañ zwi¹zanych z rozwojem posiadanych i
nowych kierunków kszta³cenia. Wydzia³ Fizyki i Astronomii
ma przed sob¹, obok pe³nego wdro¿enia rozpoczêtych
kierunków kszta³cenia, zadanie zwi¹zane z dalszym
kszta³towaniem oblicza zielonogórskiego �rodowiska
fizyczno-astronomicznego. Bêdzie ³atwiej, ju¿ na poziomie
rady nowego wydzia³u, ubiegaæ siê o uprawnienia do
nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego
nauk fizycznych. S¹dzê, ¿e stosunkowo szybko wydzia³
ten uzyska warunki do prowadzenia studiów
doktoranckich.

Nowa nazwa dotychczasowego Wydzia³u Nauk �cis³ych
precyzyjnie odzwierciedla dyscypliny naukowe, w ramach
których prowadzone jest ju¿ od kilku lat kszta³cenie
studentów. Mam tu na my�li kierunki: matematyka oraz
informatyka i ekonometria. Zw³aszcza ten drugi kierunek
bêdzie mo¿na ³atwiej na Wydziale Matematyki, Informatyki
i Ekonometrii zabezpieczyæ pod wzglêdem kadrowym.
Brak wyra�nego odniesienia dotychczasowej nazwy
wydzia³u do dyscyplin naukowych informatyka i
ekonometria, utrudnia³ pozyskiwanie specjalistów z tego
zakresu. To mog³o w najbli¿szym czasie doprowadziæ do
utraty uprawnieñ do kszta³cenia na tym kierunku. Wreszcie
nowa nazwa stwarza znacznie lepsze szanse na
wykreowanie na tym wydziale nowego kierunku
kszta³cenia, jakim jest informatyka zaliczana do grupy
dyscyplin zwi¹zanych z naukami matematycznymi. Tak
wiêc nowa struktura stwarza lepsze uwarunkowania
rozwoju dotychczasowych kierunków kszta³cenia i
perspektyw na kreowanie nowych.

£atwo zauwa¿yæ, ¿e dwa wydzia³y � Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji oraz nowy �
Matematyki, Informatyki i Ekonometrii maj¹ w swych
nazwach �informatykê�. Rozumiem, ¿e jest to nie tylko
pewien chwyt rekrutacyjny, ale równie¿ chêæ
zawarcia w nazwie najnowszych technologii. Czy
jednak dla kandydata na studia nazwy nie bêd¹
myl¹ce?

Z przedstawionego wy¿ej wywodu wynika, ¿e nazwa
wydzia³u winna mo¿liwie jak najdok³adniej odzwierciedlaæ
nazwy prowadzonych tam kierunków kszta³cenia, a przez
to równie¿ prowadzonych badañ naukowych. W przypadku
obu wymienionych przez Pana wydzia³ów, zasada ta jest
w pe³ni respektowana. Dodatkowym argumentem dla
nazwy Wydzia³u Matematyki, Informatyki i Ekonometrii jest
fakt, ¿e umo¿liwia ona uruchomienie w najbli¿szej
przysz³o�ci kszta³cenia na kierunku informatyka,
rozumianym potocznie jako �informatyka matematyczna�
w odró¿nieniu od tzw. �informatyki technicznej�
prowadzonej ju¿ na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki
i Telekomunikacji.

Od kiedy nowe struktury wchodz¹ w ¿ycie? Czy
wewnêtrzna struktura organizacyjna nowych
wydzia³ów jest ju¿ ustalona?

Zgodnie z zarz¹dzeniem Pani Minister nowa struktura
obowi¹zuje od 16 lutego br. Wewnêtrzn¹ strukturê nowych
wydzia³ów okre�la rektor na wniosek rad wydzia³ów po
zasiêgniêciu opinii Senatu. S¹dzê, ¿e bêdzie to mo¿liwe
najprêdzej po 24 marca br., bowiem w tym dniu
przewidziane jest najbli¿sze posiedzenie Senatu. Jak
bêd¹ wygl¹daæ te struktury, to mogê siê w tym momencie
jedynie domy�laæ. Prawdopodobnie na Wydziale Fizyki i
Astronomii tworzyæ je bêd¹ instytuty Fizyki i Astronomii.
Na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii ma
ulec likwidacji Instytut Matematyki. Bêdzie to wiêc,
podobnie jak na Wydziale Zarz¹dzania, struktura
zak³adowa.

Nowym wydzia³om ¿yczmy zatem, by spe³ni³y siê
oczekiwania zwi¹zane ze zmian¹ formy
organizacyjnej oraz pomy�lnego rozwoju. Dziêkujê za
rozmowê.
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