
Szanowni Pa«stwo,

Raz jeszcze pi¦knie dzi¦kuj¦ za oddane na mnie gªosy w indykacyjnym gªosowaniu na stanowisko
Dziekana naszego Wydziaªu. Taki wynik gªosowania uwa»am za zaszczyt i zobowi¡zanie nie tylko
do zgody na kandydowanie, ale te», je±li ostatecznie zostan¦ na to stanowisko wybrany, do peªnienia
tej funkcji jak umiem najlepiej.

Mam nadziej¦, »e w tej roli wspomaga¢ mnie b¦d¡ koledzy, którzy zgodzili si¦ wraz ze mn¡ kandy-
dowa¢ do zespoªu dzieka«skiego przyszªej kadencji: prof. Paweª Strzelecki, prof. Dariusz Wrzosek i
dr. Marcin Engel.

Bardzo te» dzi¦kuj¦ za liczne pytania, uwagi i komentarze w czasie czwartkowego (26 kwietnia)
spotkania. Poruszyªy one wiele spraw i problemów, które stanowi¢ b¦d¡ o pracy i rozwoju naszego
Wydziaªu w kolejnych latach. Przyznaj¦, »e nie jestem gotów do jednoznacznych odpowiedzi i
rozstrzygni¦¢ w wielu tych sprawach � wymaga¢ one b¦d¡ dalszych rozmów i wspólnego wypraco-
wania rozwi¡za«.

Pozwol¦ sobie jednak na podsumowanie problemów, które uwa»am za wa»ne dla prac wªadz dzie-
ka«skich w najbli»szej kadencji � z góry przepraszaj¡c za braki tego podsumowania.

Przede wszystkim, wysoko ceni¦ dziaªanie obecnych i poprzednich wªadz Wydziaªu, w ich pracach
w jakim± stopniu braªem udziaª w ró»nych rolach, najwa»niejsze wi¦c b¦dzie kontynuowanie i rozwi-
janie dotychczasowych dziaªa«.

Najwa»niejszym celem pozostaje zapewnienie pozycji naszego Wydziaªu jako czoªowego o±rodka
badawczego w zakresie matematyki i informatyki w kraju, tak»e znacz¡cego przynajmniej w skali
europejskiej, i jako je±li nie najlepszego w kraju to jednego z najlepszych miejsc ksztaªcenia mate-
matycznego i informatycznego. Nie b¦dzie to ªatwe; potrzebne s¡ staªe dziaªania dla zapewnienia
najwy»szej jako±ci dydaktyki, poziomu bada«, rozwoju kadry i warunków pracy i studiowania.

BADANIA I SPRAWY KADROWE:

Z jednej strony, trzeba zapewni¢ mo»liwo±¢ kontynuacji i ci¡gªo±ci pracy w tych kierunkach, gdzie
ju» je prowadzimy, cz¦sto do dawna, na bardzo wysokim poziomie.

Jednocze±nie jednak trzeba utrzymywa¢ mo»liwo±ci rozwoju wybranych kierunków, zwi¡zanych z
potrzebami ksztaªcenia i perspektywami na przyszªo±¢. Pewno od r¦ki mo»na tu wymieni¢ matema-
tyk¦ �nansow¡ i ubezpieczeniow¡, biologi¦ obliczeniow¡, czy praktyczne dziaªy informatyki � cho¢
warto podkre±li¢, »e i w niektórych z tych wzgl¦dnie nowych kierunków ju» teraz mamy widoczne
osi¡gni¦cia i dobr¡ baz¦ do dalszego ich rozwoju. Budowaniu tych kierunków badawczych musi to-
warzyszy¢ odpowiednie zwi¦kszanie oferty dydaktycznej, wyników naukowych mierzonych dobrymi
publikacjami i projektów badawczych. Konieczno±¢ dalszego rozwijania tych kierunków oznacza
mi¦dzy innymi preferencje przy poszukiwaniu i zatrudnianiu nowych pracowników.

�adne preferencje nie mog¡ jednak zwalnia¢ od wymogów jako±ci naszej kadry, w tym dbaªo±ci o
poziom uzyskiwanych u nas stopni i tytuªów naukowych.

Poza nowymi zatrudnieniami, podstawowe narz¦dzie dla polityki kadrowej to wynagrodzenia. Od
dawna uwa»am, »e powinni±my d¡»y¢ do ich ró»nicowania, wyra¹nie premiuj¡c najlepszych. Konie-
czno±¢ systematycznych ocen pracowników, narzucona przez Ustaw¦, prowadzona solidnie i obiekty-
wnie mo»e da¢ do tego podstawy merytoryczne (cho¢ jest dla nas te» wyzwaniem organizacyjnym).

Niestety, nie wierz¦ w perspektywy istotnego podwy»szania funduszu pªac Wydziaªu, co ograniczy
mo»liwo±ci dziaªa« ku zró»nicowaniu wynagrodze«. Najwa»niejszym ±rodkiem ró»nicowania do-



chodów pracowników b¦d¡ wi¦c fundusze z dodatkowych projektów, których zdobywanie Wydziaª
powinien inicjowa¢ i wspiera¢. Nie chodzi tu tylko o projekty badawcze, ale te» projekty na rzecz
przemysªu i administracji, czy przedsi¦wzi¦cia takie jak budowa USOSa. Mamy na tym polu sukcesy,
ale potencjaª wielu ±wietnych pracowników i studentów Wydziaªu wci¡» nie jest w tym zakresie w
peªni wykorzystany.

Wa»nym elementem wspierania �aktywno±ci grantowej� naszych pracowników powinny by¢ staªe
dziaªania na rzecz mo»liwie sprawnej i elastycznej obsªugi procesu przygotowywania wniosków, a
potem ich realizacji. W moim odczuciu, powstanie SOBu w istotny sposób ten aspekt pracy naszej
administracji usprawniªo, ale wiele pozostaje tu do zrobienia.

SPRAWY DYDAKTYCZNE I STUDENCKIE:

Nasze programy studiów byªy gruntownie zmieniane ju» kilka lat temu; mimo ró»nych mody�kacji
w mi¦dzyczasie, czas zapewne spojrze¢ na nie z perspektywy kilkuletnich do±wiadcze« i w ±wietle
rosn¡cego zró»nicowania poziomu i zainteresowa« studentów rozpoczynaj¡cych u nas studia.

Wmoim odczuciu, obecne studia licencjackie s¡ zbyt sztywne, przeªadowane i trudne, przy wzgl¦dnej
ªatwo±ci etapu magisterskiego. Uwa»am, »e nale»y ograniczy¢ i uelastyczni¢ wymagania twardego
kanonu wiedzy matematycznej i informatycznej, wtªoczonego w pierwsze lata studiów. Zamiast
tego potrzebne s¡ elementy wyboru i alternatywne ±cie»ki studiowania, zarówno zorganizowane i
oferowane stale, jak i zindywidualizowane dla potrzeb konkretnych studentów. Za wa»ne uwa»am
szersze wprowadzenie do naszego nauczania zagadnie« praktycznych, ukierunkowanych na oczeki-
wania rynku pracy (tak»e poza-specjalistycznych: prawo, organizacja i zarz¡dzanie, �nanse �
niekoniecznie w postaci obowi¡zkowych zaj¦¢).

Wspominaªem ju» o konieczno±ci prowadzenia na Wydziale ró»nego rodzaju projektów: szerzej
trzeba wª¡cza¢ te» w nie studentów, ª¡cz¡c ich realizacj¦ z dydaktyk¡. Ideaªem by byªo poª¡czenie
realizacji prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) z konkretnymi projektami badawczymi
czy realizowanymi we wspóªpracy z szeroko rozumianym przemysªem.

Rozwija¢ nale»y nasza ofert¦ zaj¦¢ w j¦zyku angielskim, jako krok konieczny dla pozyskiwania
studentów spoza kraju i o»ywionej wymiany studenckiej, ale te» dla naszych studentów.

Dla najlepszych powinni±my otworzy¢ mo»liwo±¢ pªynnego ª¡czenia studiów magisterskich i dok-
toranckich. W miar¦ mo»no±ci trzeba rozwija¢ przy tym ofert¦ trudnych wykªadów, wprowadzaj¡-
cych najlepszych studentów w ±wiat aktualnych bada« naukowych. Mo»e si¦ to wi¡za¢ z konieczno±-
ci¡ szerszego dopuszczenia ró»nych form organizacji zaj¦¢ (np. intensywne serie wykªadów w krót-
szym ni» semestr okresie). Powinno to te» uªatwi¢ prowadzenie zaj¦¢ przez zapraszanych wykªa-
dowców spoza naszego Wydziaªu i Uczelni.

Licz¦ na wspóªudziaª studentów w decyzjach ich dotycz¡cych: w mojej ocenie mamy do tego ramy or-
ganizacyjne i prawne, trzeba dba¢ o sprawne ich wykorzystywanie na wszystkich poziomach (udziaª
studentów w Radzie Wydziaªu, w niektórych wydziaªowych komisjach, w radach instytutów, bie»¡ce
kontakty z wªadzami Wydziaªu).

Z drugiej strony licz¦ te» na dziaªalno±¢ studenck¡ uzupeªniaj¡c¡ ksztaªcenie w ramach programów
studiów: prac¦ kóª naukowych, wspóªprac¦ w organizacji konferencji i spotka« naukowych, czy
ró»nych form zawodów i konkursów i innych dziaªa« promocyjnych matematyki i informatyki.

BUDYNEK, INFRASTRUKTURA:

Dobiegªa ko«ca seria obecnych remontów. Kolejnym wyzwaniem i szans¡ na dalsz¡ rozbudow¦
b¦dzie zapewne zagospodarowanie cz¦±ci budynku obecnie u»ytkowanej przez Wydziaª Biologii. W
mojej ocenie, powinno to zaspokoi¢ bie»¡ce potrzeby lokalowe Wydziaªu.

Wa»ne te», by nowe miejsca pracy i zaj¦¢ dydaktycznych byªy odpowiednio wyposa»ane: my±l¦, »e
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powinni±my dojrze¢ do tego, by na ka»dym pracowniczym biurku znajdowaª si¦ zapewniany przez
Wydziaª standardowy komputer, a w ka»dej sali wykªadowej wygodny w u»yciu rzutnik � tak jak
to zreszt¡ ju» si¦ staªo w remontowanych salach.

Wa»n¡ cz¦±ci¡ warunków pracy i studiowania jest praca naszego laboratorium komputerowego,
zarówno jako±¢ studenckich laboratoriów komputerowych, jak i caªa infrastruktura komputerowa i
sieciowa Wydziaªu.

PROMOCJA:

Dla przyszªo±ci Wydziaªu wa»ne b¦d¡ szersze dziaªania zmierzaj¡ce do promocji naszego Wydziaªu,
naszych bada« i kompetencji, i prowadzonych przez nas studiów. Niezb¦dne jest profesjonalne
tworzenie wizerunku ±wietnegoWydziaªu, o licznych dokonaniach, otwartego na wspóªprac¦ naukow¡
i dydaktyczn¡, ale te» na realizacj¦ projektów wspóªpracy z gospodark¡.

Wa»n¡ cz¦±ci¡ tych dziaªa« s¡ przedsi¦wzi¦cia popularyzatorskie. Wiele pi¦knych i cennych takich
dziaªa« prowadzili±my i prowadzimy � ale ich rola jest nie do przecenienia, zawsze ich za maªo, mo»e
wi¦c poza kontynuacj¡ dziaªa« bie»¡cych warto te» przejrze¢ ró»ne starsze inicjatywy i spróbowa¢
do niektórych z nich wróci¢.

Pami¦ta¢ te» trzeba o sprawach bodaj najprostszych, ale widocznych, jak cho¢by uporz¡dkowanie
wydziaªowych stron internetowych, czy szersza prezentacja najciekawszych projektów licencjackich
i prac magisterskich.

Uwa»am, »e warto podtrzymywa¢ i rozwija¢ wydziaªowe inicjatywy pozazawodowe; wszyscy pami¦-
tamy koncerty, spotkania przed±wi¡teczne, czy imprezy studenckie � ale warto pomy±le¢ i o innych
okazjach do mniej formalnych spotka« na Wydziale. Jednym z celów dziaªania nas wszystkich
powinno by¢ stworzenie tu nie tylko formalnego miejsca pracy i dziaªalno±ci naukowej, ale miejsca,
gdzie chce si¦ przychodzi¢ i pracowa¢ wspólnie z szerokim gronem dobrze znanych, cenionych i
lubianych kolegów i studentów.

Z powa»aniem,

Andrzej Tarlecki
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