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Po cząt kiem ob cho dów ćwierć wie cza 
KRASP by ło uro czy ste od sło nię cie ta bli cy 
upa mięt nia ją cej po sie dze nie w Col le gium 

No vum Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go 7 
czerw ca 1997 r., pod czas któ re go po wo ła no 
KRASP. Jed nym z ini cja to rów in te gra cji śro do -
wi ska rek to rów i wspól ne go wy ra ża nia sta no -
wisk śro do wi ska aka de mic kie go oraz pierw -
szym prze wod ni czą cym Kon fe ren cji był 
ów cze sny rek tor Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go 
prof. Alek san der Koj. War to jed nak pod kre -
ślić, że ideę tę po par li rek to rzy Uni wer sy te tu 
War szaw skie go, Po li tech ni ki War szaw skiej 
i Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej. Uro czy stość 
od sło nię cia mia ła miej sce do kład nie w 25 lat 
po spo tka niu rek to rów uczel ni aka de mic kich 
po wo łu ją cych KRASP. Kon fe ren cja roz po czę ła 
swo ją dzia łal ność w gro nie 73 rek to rów uczel -
ni. Dziś two rzą ją rek to rzy 109 szkół wyż szych, 
w tym 10 uczel ni nie pu blicz nych a po nad to 8 
szkół po sia da sta tus uczel ni sto wa rzy szo nych. 
Jest to obec nie naj więk sza ogól no pol ska in sty -
tu cja przed sta wi ciel ska śro do wi ska szkol nic twa 
wyż sze go i na uki w ro zu mie niu Usta wy – Pra -
wo o szkol nic twie wyż szym i na uce. Ob cho dy 
Ju bi le uszu Kon fe ren cji Rek to rów Aka de mic kich 
Szkół Pol skich zo sta ły ob ję te ho no ro wym pa -
tro na tem Pre zy den ta RP An drze ja Du dy.  

 
 KON FE REN CJA ROZ PO CZĘ ŁA  

SWO JĄ DZIA ŁAL NOŚĆ W GRO NIE 73 
REK TO RÓW UCZEL NI. DZIŚ TWO RZĄ 
JĄ REK TO RZY 109 SZKÓŁ WYŻ SZYCH. 

 
Świę to KRASP to czas pod su mo wań, ale 

i pla nów na dal szy roz wój, a tak że wy jąt ko -
wa spo sob ność do wy ra że nia wdzięcz no ści 
i uzna nia dla osób oraz in sty tu cji, któ re współ -
pra cu ją przez te la ta z Kon fe ren cją. Po szcze -
gól ne eta py w hi sto rii KRASP mia ły swo ją spe -
cy fi kę, osią gnię cia oraz zre ali zo wa ne ce le. 
Po cząw szy od kształ to wa nia się me ry to rycz nej 
toż sa mo ści, struk tur or ga ni za cyj nych, a tak że 

wy pra co wa nia for mu ły ja ko or ga ni za cji obec -
nej w ży ciu pu blicz nym i wy wie ra ją cej wpływ 
na kie run ki roz wo ju szkol nic twa wyż sze go czy 
ba dań na uko wych, do po dej mo wa nia naj waż -
niej szych wy zwań współ cze sno ści, współ pra cy 
i bu do wy po zy cji na are nie mię dzy na ro do wej.  

Pierw sze ka den cje to czas umac nia nia 
się KRASP ja ko waż ne go part ne ra in sty -
tu cji rzą do wych i spo łecz nych oraz przy -
go to wa nia pro jek tów roz wią zań le gi sla -
cyj nych. Na stęp nie kon ty nu owa no pra ce 
nad kształ to wa niem sta tu su praw ne go, przy -
go to wa no m.in. Re gu la min, de fi niu ją cy uczest -
nic two rek to rów ja ko przed sta wi cie li uczel ni 
aka de mic kich. Du żym suk ce sem sta ło się 
umo co wa nie usta wo we KRASP w ro li in sty tu -
cji przed sta wi ciel skiej opi niu ją cej spra wy zwią -
za ne z usta wo wy mi za da nia mi szkół wyż szych, 
w tym pro jek ta mi bu dże tu pań stwa w czę ści 
do ty czą cej szkol nic twa wyż sze go. KRASP 
współ uczest ni czy ła swo ją wie dzą eks perc ką 
w przy go to wa niu stra te gii roz wo ju spo łe czeń -
stwa opar te go na wie dzy. Wią zał się z tym sze -
reg dzia łań in te gru ją cych śro do wi sko na uko -
we z oto cze niem spo łecz no -go spo dar czym, 
tak że na po zio mie mię dzy na ro do wym. 
W efek cie ów cze snej pra cy KRASP po wsta ła 
m.in. kon cep cja agen cji, któ rą utoż sa mia obec -
nie Na ro do wa Agen cja Wy mia ny Aka de mic -
kiej.  

Współ cze śnie ob sza ra mi dzia łal no ści KRASP 
są przede wszyst kim me ry to rycz na pra ca 
nad do sko na le niem sys te mu szkol nic twa wyż -
sze go w Pol sce oraz bu do wa nie pre sti żu na -
szych uczel ni w kra ju i za gra ni cą. Naj now sze 
i naj więk sze wy zwa nie obec nej ka den cji oraz 
naj bliż szej przy szło ści, to wal ka ze skut ka mi 
pan de mii oraz kon se kwen cja mi woj ny 
w Ukra inie, któ re prze kła da ją się tak że na sy -
tu ację w szkol nic twie wyż szym. Na le ży pod -
kre ślić, iż uni ka to wym przed się wzię ciem 
w ska li mię dzy na ro do wej jest po wsta nie i za -
kres dzia łal no ści sie ci ko or dy na to rów re gio nal -
nych KRASP, po cząt ko wo w za kre sie re ago wa -
nia na za gro że nie COVID-19, a obec nie 
– po mo cy śro do wi sku aka de mic kie mu 
i uchodź com z Ukra iny. 

Dla wspól not aka de mic kich to czas wy tę -
żo nej pra cy i wdra ża nia bez pre ce den so -
wych roz wią zań. War to za zna czyć, że KRASP 
Uchwa łą Pre zy dium z 31 mar ca 2022 r. zde fi -
nio wa ła nie zbęd ne dzia ła nia w ra mach sys te mu 
szkol nic twa wyż sze go, któ rych ce lem jest 

do brych tra dy cji aka de mic kich oraz za sad ety ki 
za wo du. Roz wi ja nie pro gra mów do sko na ło ści na -
uko wej i dy dak tycz nej, za pew nie nie wła ści we go 
fi nan so wa nia i wa run ków dla ba dań na uko wych 
to przy szłość KRASP. Przed na mi sze reg dzia łań 
na rzecz trans for ma cji cy fro wej, wpro wa dza nia 
roz wią zań dla ochro ny kli ma tu, rów no ści płci, 
otwar tej na uki czy współ pra cy w ra mach so ju szy 
uni wer sy te tów eu ro pej skich. Wszyst kie te kwe -
stie są w rów nym stop niu dla nas istot ne.  

Kon fe ren cja w bie żą cej ka den cji pro wa -
dzi in ten syw ne dzia ła nia zwią za ne 
z wdra ża niem i do sko na le niem za pi sów 
Usta wy 2.0, a w szcze gól no ści do ty czą ce 
pro ce su ewa lu acji i dys ku sji nad je go ewo lu -
cją. Pro wa dzi my ak tyw ność w ce lu zwięk sze -
nia na kła dów na szkol nic two wyż sze i na ukę, 
w tym na wy na gro dze nia pra cow ni ków, do -
sko na li my wy tycz ne do ko dek su ety ki na uczy -
cie la aka de mic kie go i ak tu ali zu je my ko deks 
do brych prak tyk w szko łach wyż szych. Waż -
nym za da niem obec nej ka den cji jest opra co -
wa nie do ku men tu do ty czą ce go pro gno zy roz -
wo ju szkol nic twa wyż sze go do 2030 ro ku. 
Wciąż bu du je my re la cje i współ pra cę m.in. 
z Ra dą Głów ną Na uki i Szkol nic twa Wyż sze -
go, Kon fe ren cją Rek to rów Pu blicz nych Uczel -
ni Za wo do wych, Kon fe ren cją Rek to rów Za -
wo do wych Szkół Pol skich, Par la men tem 
Stu den tów Rze czy po spo li tej Pol skiej, Kra jo wą 
Re pre zen ta cją Dok to ran tów, Pol ską Aka de -
mią Na uk, Fun da cją na rzecz Na uki Pol skiej, 
Na ro do wą Agen cją Wy mia ny Aka de mic kiej 
oraz Fun da cją Rek to rów Pol skich, Fun da cją 
Edu ka cyj ną „Per spek ty wy” czy ze związ ka mi 
za wo do wy mi. 

 
PRO WA DZI MY AK TYW NOŚĆ W CE LU 

ZWIĘK SZE NIA NA KŁA DÓW 
NA SZKOL NIC TWO WYŻ SZE I NA UKĘ, 

W TYM NA WY NA GRO DZE NIA  
PRA COW NI KÓW.  

 
Po nad to w róż nych ośrod kach aka de mic kich 

po ja wia ją się re gio nal ne ini cja ty wy in te gru ją ce 
uczel nie sku pia jąc po ten cjał wo kół wspól nych 
przed się wzięć or ga ni za cyj nych, na uko wych 
i dy dak tycz nych. Pod su mo wu jąc za tem na sze 
do tych cza so we dzia ła nia oraz bio rąc pod uwa -
gę na sze pla ny, w ro ku 25-le cia KRASP ma my 
wie le osią gnięć, a przed na mi są wciąż no we 
wy zwa nia, z któ ry mi sku tecz nie mie rzy my się 
dzię ki in te gra cji i współ pra cy śro do wi ska rek -
to rów na szych uczel ni, wy mia nie do brych 
prak tyk oraz kon sen su so wi wy pra co wy wa ne -
mu przy de fi nio wa niu wspól nych ce lów. 

ARKADIUSZ MĘŻYK

wspar cie wy sił ków Ukra iny w wal ce o za cho -
wa nie su we ren no ści, nie za leż no ści i szans roz -
wo jo wych. W tym wzglę dzie ko niecz ne jest 
włą cze nie sys te mu szkol nic twa wyż sze go i na -
uki Ukra iny do Eu ro pej skie go Ob sza ru Szkol -
nic twa Wyż sze go i Eu ro pej skiej Prze strze ni Ba -
daw czej. Sta łe kon tak ty KRASP i Związ ku 
Rek to rów Uczel ni Ukra iny (ZRUU) owo cu je 
no wy mi for ma mi współ pra cy pol sko -ukra iń -
skiej. Pol skie uczel nie do raź nie przy go to wa ły 
licz ne dzia ła nia po mo co we dla uchodź ców 
– stu den tów i na ukow ców oraz szkół wyż szych 
z Ukra iny.  

 
KRASP ZDE FI NIO WA ŁA NIE ZBĘD NE 
DZIA ŁA NIA W RA MACH SYS TE MU 

SZKOL NIC TWA WYŻ SZE GO,  
KTÓ RYCH CE LEM JEST WSPAR CIE  
WY SIŁ KÓW UKRA INY W WAL CE 

O ZA CHO WA NIE SU WE REN NO ŚCI, 
NIE ZA LEŻ NO ŚCI I SZANS  

ROZ WO JO WYCH. 
 
Na dzia łal ność KRASP w ostat nich la -

tach mia ła wpływ sy tu acja wy ni ka ją ca 
z pan de mii. W tym cza sie oka za ło się jak waż -
ne są in te gra cja i współ dzia ła nie śro do wi ska 
aka de mic kie go, a tak że upo wszech nia nie do -
brych prak tyk i wie dzy za rząd czej. Dzię ki so li -
dar no ści i ko ope ra cji po wsta ło wie le roz wią -
zań w za kre sie or ga ni za cji kształ ce nia. Uczel nie 
zrze szo ne w Kon fe ren cji pro wa dzą dzia ła nia 
m.in. w za kre sie roz wi ja nia plat form do sko or -
dy no wa ne go za rzą dza nia jed nost ka mi szkol nic -
twa wyż sze go oraz in for ma ty za cji uczel ni czy 
sys te mów in for ma tycz nych w kształ ce niu.  

Naj now sza hi sto ria KRASP ja ko in sty tu cji 
dzia ła ją cej w ob sza rze na uki i szkol nic twa 
wyż sze go, po twier dza traf ność zde fi nio wa -
nia prio ry te tów – po trze by współ pra cy, 
wspól ne go two rze nia po ten cja łu ba daw cze -
go i dy dak tycz ne go pol skich szkół wyż szych 
oraz utrwa le nia re la cji z oto cze niem spo -
łecz no -go spo dar czym. Dal szy roz wój za so bów 
szkol nic twa wyż sze go bę dzie wy ma gał umac nia -
nia au to ry te tu i pre sti żu pol skich uczel ni w kra ju 
i za gra ni cą. Nie za leż nie od zmien no ści wa run -
ków oto cze nia uczel ni, na szy mi głów ny mi ce la mi 
po zo sta ją bu do wa nie wi ze run ku KRASP ja ko in -
sty tu cji re pre zen tu ją cej in te re sy i po glą dy śro do -
wi ska aka de mic kie go, a tak że pro wa dze nie dzia -
łal no ści opi nio twór czej i opi nio daw czej, dba łość 
o za cho wa nie au to no mii uczel ni i kul ty wo wa nie 
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25 lat KRASP

WCZORAJ,   DZIŚ, JUTRO 
Ju bi le usz 25-le cia Kon fe ren cji Rek to rów Aka de mic kich 

Szkół Pol skich, to oka zja do pod su mo wań  
i wspól nych spo tkań rek to rów, przed sta wi cie li  

in sty tu cji na uki i szkol nic twa wyż sze go oraz in sty tu cji 
współ pra cu ją cych, jak rów nież przy po mnie nia  

naj waż niej szych mo men tów w hi sto rii Kon fe ren cji. 


