
UCHWAŁA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTI nr 119/IX/08
z dnia 2 lutego 2008 roku

w sprawie rankingu szkół wyższych prowadzących kierunek studiów „informatyka”

W posiedzeniu Zarządu Głównego PTI w dniu 2 lutego 2008 roku udział wzięli: 
Andrzej  Marciniak  –  Prezes,  Radosław  Bursztynowski  –  Sekretarz  Generalny, 
Jarosław Deminet, Małgorzata Kalinowska-Iszkowska, Ewa Łukasik, Lech Madeyski, 
Alicja  Myszor,  Jacek Niwicki,  Wojciech Olejniczak,  Wiesław Paluszyński,  Tadeusz 
Rogowski, Andrzej Romanowski, Marek Ujejski. 

Prezes PTI Andrzej Marciniak stwierdził, że posiedzenie posiada kworum i jest 
zdolne do podejmowania uchwał.

Zarząd Główny uchwala co następuje:

1. Zarząd Główny Polskiego  Towarzystwa  Informatycznego  popiera  inicjatywę 
Komitetu  Informatyki  Polskiej  Akademii  Nauk  dotyczącą  przeprowadzenia 
rankingu  (wraz  z  naszym  Towarzystwem  i  Polską  Izbą  Informatyki 
i Telekomunikacji) jednostek prowadzących kierunek studiów „informatyka”.

2. W  przesłanej  propozycji  ankiety,  wypełnionej  przez  te  jednostki,  Zarząd 
Główny PTI uważa za celowe dołączenie punktów dotyczących:

a) liczby członków komitetów redakcyjnych innych czasopism naukowych 
zagranicznych (nie  tylko  z  tzw.  listy  filadelfijskiej)  i  ogólnokrajowych, 
a także polskich czasopism popularyzatorskich, gdyż popularyzowanie 
wiedzy jest też jedną z ważnych misji uczelni wyższych

b) członkostwa  w  komitetach  naukowych  konferencji  krajowych 
i zagranicznych

c) funkcji  wybieralnych  w  towarzystwach  naukowych  krajowych 
i zagranicznych (np. IEEE, PTI)

d) udziału w pracach innych gremiów (np. Polski Komitet Normalizacji)

e) liczby recenzji projektów europejskich

f) liczby zaproszonych wykładów w ośrodkach zagranicznych
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g) aktywności  naukowej  studentów,  czyli  istnienia  studenckich  kół 
naukowych  i  ich  udziału  w  konferencjach  (np.  poprzez  wygłoszenie 
referatów).

3. Zarząd  Główny  PTI  uważa,  że  w  przedstawionej  propozycji  ankiety  mało 
mierzalny  jest  dział  „Ocena  pracowni  laboratoryjnych  i  projektowych” 
i w związku  z  tym  niezbędne  jest  ustalenie  przejrzystych  kryteriów  w  tym 
zakresie.

4. Do dalszych  prac  związanych  z  wspólnym przygotowaniem (przez  Komitet 
Informatyki  PAN,  PTI  i  PIIT)  ostatecznej  wersji  ankiety,  w  tym  również 
ustalenia  wag  poszczególnych  jej  punktów,  Zarząd  Główny  PTI  deleguje 
Prezesa PTI kol. Andrzeja Marciniaka.

5. Przesłana propozycja ankiety stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Za zgodność:
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