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Wołkonowski: W nowym rankingu uczelni wyższych na Litwie
jest dużo nieścisłościFilia UwB w Wilnie na ostatnim miejscu

 

Ryszard Rotkiewicz,

pl.delf i.lt

poniedziałek, 20 maj 2013 г. 12:11

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie

© Bendrovės nuotr.

Uniwersytet Wileński nadal prowadzi w rankingu
najlepszych uniwersytetów na Litwie, który po raz 16
-ty opublikował tygodnik „Veidas”. Filia Uniwersytetu
w Białymstoku w Wilnie zajęła ostatnie miejsce.

Z trzeciego miejsca na drugie awansował Kowieński
Uniwersytet Technologiczny, a z drugiego na trzecie spadł
kowieński Uniwersytet Witolda Wielkiego. Czwarty w tym
roku jest Uniwersytet Michała Romera, a piąty – Wileński
Uniwersytet Techniczny im. Giedymina. Listę zamyka Wydział Ekonomiczno – Inf ormatyczny Filii
Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie.

Poczynając od roku ubiegłego w rankingu uczestniczą zarówno uniwersytety państwowe oraz prywatne.

„Jest to nasza premiera, ponieważ po raz pierwszy uczestniczymy w rankingu uczelni wyższych na Litwie. W
poprzednich latach z różnych przyczyn odmawiano wciągnięcia nas listę. Jest to krok do przodu dla naszej
Filii” -  powiedział PL DELFI dziekan Filii prof . Jarosław Wołkonowski.

Prof esor znalazł szereg nieścisłości w kryteriach oceny. Jednym z podstawowych jest błędnie podana
liczba wykładowców zatrudnionych na Filii.
„Zatrudniamy 20 wykładowców z Litwy i dodatkowo około 30 wykładowców dojeżdża z Polski, więc ogółem
mamy 50. W rankingu podano liczbę 196, która nie odpowiada rzeczywistości. Tym samym straciliśmy kilka
punktów w stosunku liczby wykładowców do liczby studentów” -  skomentował błędy Wołkonowski.

Dziekan wyraził niezadowolenie z braku danych o działalności naukowej i artystycznej. Filia każdego roku
organizuje konf erencje międzynarodowe, publikuje artykuły naukowe, jedynie ich uczelnia organizuje
studenckie święto „Juwenalia”. Przy Filii działają też koła naukowe, teatr studencki, zespół taneczny.

„Nie rozumiem, dlaczego naszą Filię zaliczyli do uczelni prywatnej. Jesteśmy uczelnią zagraniczną, ale
państwową. Kolejne punkty straciliśmy, ponieważ tylko od ubiegłego roku otrzymaliśmy pozwolenie na
uczestniczenie w międzynarodowych programach wymiany studentów „Erasmus” i innych. Te dane też nie
zostały wciągnięte do rankingu. Podobnie sprawa się ma z dotacjami Unii Europejskiej. Do ubiegłego roku
strona litewska nie zgadzała się na nasze uczestnictwo w konkursach o unijne wsparcie f inansowe.
Dopiero Komisja Europejska rozstrzygnęła tę kwestie i pozwoliła na ubieganie się o f undusze europejskie”
-  t łumaczył Wołkonowski.
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Dziekan Filii podkreślił, że Filia UwB w Wilnie jest tylko wydziałem, któremu samodzielnie ciężko konkurować
z uczelniami.

„Nie zważając na niektóre nieścisłości i wynikające z tego niskie miejsce, jest to pierwszy nasz udział w
rankingu, mamy materiał do przestudiowania, ale najważniejsze, że jesteśmy na rynku edukacyjnym Litwy. Po
wyjaśnieniu wszystkich nieścisłości otrzymamy dokładne dane i będziemy wiedzieli w jakim kierunku musimy
pracować, aby w następnym roku wypaść lepiej” -  podsumował Wołkonowski.

Ranking uczelni wyższych na Litwie: 

1. Uniwersytet Wileński
2. Kowieński Uniwersytet Technologiczny
3. Uniwersytet Witolda Wielkiego
4. Uniwersytet Michała Romera
5. Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina
6. Litewski Uniwersytet Nauk Zdrowotnych
7. Uniwersytet Szawelski
8. Litewska Akademia Muzyczna i Teatralna
9. Uniwersytetu Kłajpedzki
10. Litewski Uniwersytet Nauk Edukacyjnych
11. Wileńska Akademia Sztuk Pięknych
12. Uniwersytet Aleksandrasa Stulginskisa
13. Litewski Uniwersytet Sportu
14. SM Uniwersytet Zarządzania i Ekonomii
15. Uniwersytet Międzynarodowy LCC
16. Szkoła Międzynarodowego Biznesu UW
17. Uniwersytet Kazimiera Simonavičiausa
18. Europejski Uniwersytet Humanistyczny
19. Wydział Ekonomiczno – Inf ormatyczny Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie

Wszelkie inf ormacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach internetowych,
w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli zgoda DELFI
zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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