Wileńska filia UwB pozytywnie oceniona przez litewską
komisję akredytacyjną
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Filia UwB w Wilnie uzyskała akredytację litewskiego Centrum Oceny Jakości Studiów - COJS (odpowiednik PKA). Komisja
oceniająca brała pod uwagę 4 kryteria: zarządzanie strategiczne, studia i nauka przez całe życie, badania naukowe oraz wpływ
funkcjonowania uczelni na region. Dodatkowo eksperci analizowali bazę materialną i finanse. To była pierwsza ocena
instytucjonalna Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB dokonana przez litewskie władze oświatowe.
Eksperci docenili nie tylko rozwój kadry naukowej i oferty dydaktycznej wydziału, ale także to, jak dobrze na lokalnym i
regionalnym rynku pracy radzą sobie jej absolwenci. Żaden z absolwentów filii nie jest zarejestrowany na giełdzie pracy Litwy.
Komisja stwierdziła również, że pracodawcy bardzo dobrze oceniają kompetencje zawodowe studentów i absolwentów.
W swym raporcie eksperci odnotowali jednak także, że stan bazy materialnej osiągnął poziom niemal krytyczny (filia nie posiada
własnej, dostosowanej do potrzeb kształcenia siedziby, a powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń nie jest wystarczająca;
uczelnia nie ma pieniędzy na taką inwestycję).
Akredytację przeprowadzał powołany przez COJS międzynarodowy zespół ekspertów z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Polski i
Litwy. Uzyskanie pozytywnego wyniku nie było łatwe, o czym najlepiej świadczy fakt, że na 23 oceniane uniwersytety co trzeci
(8) uzyskał ocenę negatywną. Zgodnie z litewskimi przepisami jeśli uczelnia po negatywnej ocenie nie nadrobi zaległości w
określonym czasie - traci uprawnienia do kształcenia.
Akredytacja dla Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB w Wilnie będzie ważna 6 lat.
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku powstał w 2007 roku. Był nie tylko pierwszą filią
uczelni zagranicznej na Litwie, ale też pierwszym zagranicznym wydziałem polskiej uczelni. Obecnie studiuje tam ponad 450
studentów. Od tego roku uczelnia prowadzi nie tylko studia licencjackie (ekonomia, informatyka), ale także magisterskie
(ekonomia). Od nowego roku akademickiego planuje uruchomić na studiach pierwszego stopnia nowy kierunek – europeistykę.
W ocenie władz wydziału aktualna sytuacja na Litwie oraz w tym regionie Europy wymaga wzmocnienia wartości europejskich –
z tych przesłanek wynika potrzeba utworzenia kierunku. Ponadto takie wykształcenie polskiej młodzieży przyczyni się do
podniesienia prestiżu polskiej mniejszości na Litwie oraz pomoże w jej integracji ze społecznością litewską. Trwają procedury
związane z uzyskaniem stosownych pozwoleń polskich i litewskich władz.

