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Jak wypadamy na tle innych?
Święto Uczelni to dobra okazja do re-

fleksji nad tym, jak nasza uczelnia pre-
zentuje się w porównaniu z innymi szko-
łami wyższymi. 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika od 
lat zajmuje czołowe miejsca w  rankin-
gach polskich ośrodków akademickich. 
W  corocznym opracowaniu miesięczni-
ka „Perspektywy” i  dziennika „Rzeczpo-
spolita”, uznawanym za jeden z najbar-
dziej miarodajnych wskaźników, nasza 
uczelnia w ubiegłym roku zajęła 5 miej-
sce wśród uniwersytetów i  9 miejsce 
wśród wszystkich uczelni akademic-
kich. Ranking prowadzony jest według 
sześciu głównych kryteriów, a  tymi są: 
prestiż, potencjał naukowy, efektyw-
ność naukowa, innowacyjność, warunki 
studiowania oraz umiędzynarodowienie 
studiów. Najlepiej wypadamy w  działce 
efektywności naukowej, gdzie zajmuje-
my trzecie miejsce, zaraz po Uniwersyte-
cie Jagiellońskim i Śląskim Uniwersytecie 

Medycznym w  Katowicach (na wysokie 
noty w  tym obszarze wpłynęła m. in. 
liczba nadanych stopni i  tytułów na-
ukowych, efektywność w  pozyskiwaniu 
zewnętrznych środków finansowych, pu-
blikacje i  cytowania, uczestnictwo w  7. 
Programie Ramowym UE, a także liczba 
uczestników studiów doktoranckich). 

Istotnym punktem odniesienia dla 
oceny działalności naszej uczelni jest ze-
stawienie Narodowego Centrum Nauki 
(NCN), przedstawiające listę wszystkich 
jednostek korzystających z grantów w la-
tach 2011–2012. NCN jest jedną z  naj-
ważniejszych polskich agencji dysponu-
jących środkami na badania naukowe. 
Wśród wszystkich jednostek korzysta-
jących ze środków NCN nasza uczelnia 
zajmuje 11 miejsce pod względem licz-
by przyznanych grantów (87 projektów 
zakwalifikowanych do finansowania). 
Warto w tym miejscu zauważyć, że ozna-
cza to silną pozycję UMK w regionie (w 

całym województwie kujawsko-pomor-
skim przyznano 113 grantów). W zesta-
wieniu uwzględniającym tylko uniwersy-
tety znaleźliśmy się na miejscu 8. 

Powyższe klasyfikacje nie są jedynymi 
wskaźnikami potencjału badawczego 
i dydaktycznego jednostki. Warto pamię-
tać również o indywidualnych sukcesach 
naszych uczonych (w tym o  Nagrodzie 
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przy-
znanej prof. Maciejowi Wojtkowskiemu 
z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informa-
tyki Stosowanej w  obszarze nauk ma-
tematyczno-fizycznych i  inżynierskich), 
niemniej jednak ciągle jest jeszcze wiele 
do zrobienia w zakresie umacniania po-
zycji naszego uniwersytetu wśród krajo-
wych i  zagranicznych ośrodków nauko-
wych. Istotnym sprawdzianem będzie 
dla nas zbliżająca się ocena parametrycz-
na jednostek naukowych, w której każ-
dy z  naszych wydziałów porównywany 
będzie z jednostkami działającymi w tej 
samej dziedzinie.

Katarzyna Lis

Wystartowała!

Platforma Czasopism UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika stwo-

rzył pierwszą tego typu w Polsce cyfro-
wą platformę czasopism naukowych. Do 
2015  r. znajdą się na niej publikowane 
obecnie w tradycyjnej formie tytuły, przy 
jednoczesnym zachowaniu wersji papie-
rowej (druk na zlecenie). Od 4 stycznia 
2013  r. Uniwersytet staje się wydawcą 
wszystkich publikowanych w uczelni cza-
sopism. 

Idea

Program cyfrowej platformy został 
przygotowany w  oparciu o  platformę 
Open Journal Systems (OJS) realizowaną 
w ramach Public Knowledge Project. OJS 
jest inicjatywą badawczą i  rozwojową, 
która powstała w  University of British 
Columbia, a następnie została wdrożona 
przez wiele amerykańskich i  zachodnio-
europejskich uczelni. System ma postać 
wielofunkcyjnego i  elastycznego edy-
tora kierującego pracami redakcyjnymi 
i  wydawniczymi czasopisma. Został za-
projektowany nie tylko w celu skrócenia 
okresu przygotowania edycji czasopisma 
i zapewnienia nieograniczonego dostępu 
do wiedzy naukowej. Zwiększa on także 
transparentność ocen periodyku i dorob-
ku naukowego badaczy.

Realizacja

Cyfrowa Platforma Czasopism UMK 
to nowoczesny system informatyczny 
wspomagający zarządzanie, obieg in-

formacji, system komunikacji, recen-
zowanie oraz indeksowanie publikacji. 
Projekt zapewni nieograniczony dostęp 
do wyników badań naukowych, prezen-
towanych we wszystkich czasopismach 
Uniwersytetu – w formie elektronicznej, 
bezpłatnej, w  systemie Open Access na 
zasadach licencji niewyłącznej Creative 
Commons (CC BY-ND 3.0). Istnieje także 
możliwość zlecenia druku 
całego numeru czasopisma 
(usługa płatna). 

Uniwersytecki projekt służy 
nowoczesnemu zarządzaniu 
ruchem czasopism uczelni, 
wspiera pracę redaktorów, 
autorów, recenzentów i  uła-
twia czytelnikom dotarcie 
do poszukiwanych publika-
cji. Każdy tekst jest bowiem 
opatrzony metadanymi, któ-
re zapewnią jego widoczność 
w  internetowych wyszuki-
warkach. System funkcjonuje 
od stycznia 2013 r., jest na 
bieżąco i  nieodpłatnie aktu-
alizowany – z  wykorzysta-
niem wszelkich dobrodziejstw 
Open Journal Systems.

Organizacja pracy

Od stycznia 2013  r. Wy-
dawnictwo Naukowe UMK 
przestało pełnić funkcję wy-
dawcy czasopism, którą prze-

jął Uniwersytet, a  w jego imieniu – re-
dakcje. Wydawnictwo utrzymuje jednak 
Platformę oraz wspiera prace redakto-
rów. W tym celu powołano koordynato-
ra do spraw czasopism elektronicznych, 
którym został mgr Grzegorz Kopcewicz, 
czuwający nad całością procesów tech-
nicznych. Merytoryczną opiekę nad pro-
jektem sprawuje zaś redaktor naczelna 
Wydawnictwa mgr Mirosława Buczyńska. 

Zapraszamy na stronę: www.wydaw-
nictwoumk.pl/czasopisma/ 

 Marcin Lutomierski
Wydawnictwo Naukowe UMK
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