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tutaj jedynie do baz publikacji. 
Równie ważna jest nieformalna 
komunikacja naukowa. Publika-
cje internetowe, oczywiście przy 
zachowaniu wysokiej jakości pro-
cesów recenzowania, mają także 
swoje zalety. Przede wszystkim 
zapewniają dostęp do nauki znacz-
nie większej liczbie odbiorców, 
w tym badaczom i instytucjom 
zlokalizowanym w krajach rozwi-
jających się. 

Większość rankingów opiera 
się wyłącznie na wskaźnikach 
bibliometrycznych, podczas gdy 
wskaźniki webometryczne, jak 
podkreślają twórcy rankingu, 
mierzą również, w sposób po-
średni, inne misje uniwersytetów. 
To m.in. dydaktyka, czy „trzecia 
misja”, a więc nie tylko działal-
ność naukowa uczelni, ale także 
znaczenie gospodarcze transferu 
technologii do przemysłu, czy 
zaangażowanie społeczne, wokół 
którego w dobie pandemii uczel-
nie koncentrują coraz wyraźniej 
swoje działania. 

W świetle pandemii COVID-19 
i – będącą jej konsekwencją – 
gwałtownie rosnącą rolą strony 
internetowej uczelni, ranking 
Webometrics zyskuje na popu-
larności i znaczeniu. Obecność 
uczelni w sieci i jakość tej obec-
ności nabierają obecnie nowe-
go wymiaru. Jak podkreśla się 
w założeniach metodologicznych 
rankingu Webometrcis, w drugiej 
dekadzie XXI wieku Internet ma 
kluczowe znaczenie dla przyszłości 
wszystkich misji uniwersyteckich, 
jest najważniejszym narzędziem 
komunikacji naukowej oraz uni-
wersalną wizytówką uczelni przy-
ciągającą talenty, fundusze i inne 
zasoby. Tym bardziej cieszy awans 
PŁ w rankingu Webometrics i ko-
nieczne wydaje się kontynuowa-
nie działań już podjętych w tym 
obszarze. 

n Justyna Kopańska
Centrum Współpracy Międzynarodowej

Jak wyjaśnia prorektor ds. 
kształcenia dr. hab. inż. Andrzej 
Romanowski, prof. PŁ

– Przyznany nam Certyfikat 
oznacza, że dołączyliśmy do elitar-
nego grona wyróżnionych w ten 
sposób uczelni. Aby go otrzymać 
trzeba nie tylko spełnić warunki po-
zytywnej oceny, ale również zapew-
niać wyższe standardy, wprowadza-
jąc godne naśladowania praktyki. 
PKA przyznała informatyce certyfi-
kat w kategorii „Partner dla rozwoju 
– doskonałość we współpracy z oto-
czeniem społeczno-gospodarczym”. 
Oznacza to, że Politechnika Łódzka, 
kształtując program dla przyszłych 
informatyków, a więc w dziedzinie 
niezwykle szybko się rozwijającej, 
nadąża za zmianami, m.in. dzięki 
bardzo dobrej współpracy z firmami 
i przedsiębiorcami. Nasi studenci 
mają także możliwość praktyko-
wania, pracując przy projektach 
realizowanych w branży IT. Wprowa-
dzając innowacyjne programy, jak 
np. Human-Computer Interaction 
– najnowszy kierunek na studiach 
drugiego stopnia, korzystamy także 
z doświadczenia ekspertów świato-
wych liderów – firm i uniwersytetów 
– po to, aby nasi studenci mogli być 
na bieżąco z najnowszymi techno-
logiami. 

 – Ta niezwykle wysoka ocena 
– pierwsza w historii Wydziału 
Elektrotechniki, Elektroniki, Infor-
matyki i Automatyki akredytacja 

z wyróżnieniem – to efekt nie tylko 
wysiłku i dbałości o jakość kształce-
nia osób związanych z kierunkiem 
informatyka, ale również konse-
kwencja dobrego funkcjonowania 
całego Wydziału – mówi dr hab. 
inż. Jacek Kucharski, prof. PŁ, 
dziekan WEEIA prowadzącego 
kierunek informatyka. – Pra-
gnę podkreślić, że ubiegłoroczna 
akredytacja była pierwszą w PŁ, 
przeprowadzoną zdalnie – i mimo 
nietypowego charakteru – przebie-
gła bez zarzutu, w bardzo dobrej 
atmosferze i niezwykle sprawnej 
organizacji.

Certyfikaty Jakości Kształce-
nia przyznawane są przez PKA 
tym kierunkom kształcenia, które 
wprowadzają skuteczne, innowa-
cyjne oraz godne naśladowania 
rozwiązania, dotyczące jakości 
kształcenia w uczelni. Certyfikaty 
są nadawane w kategoriach: 
n Doskonały kierunek − doskona-

łość w kształceniu na kierunku
n Zawsze dla studenta − dosko-

nałość we wsparciu rozwoju 
studentów

n Otwarty na świat − doskonałość 
we współpracy międzynarodo-
wej

n Partner dla rozwoju − dosko-
nałość we współpracy z oto-
czeniem społeczno-gospodar-
czym.

n Ewa Chojnacka

Informatyka 
wyróżniona

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceni-
ła kierunek informatyka prowadzony na studiach 
pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice 
Łódzkiej oraz przyznała prestiżowy Certyfikat Do-
skonałości Kształcenia.
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