
Zdal ne na ucza nie – w no wym świe tle 
 
– Szanowny Pa nie Pro fe so rze, po dwóch mie sią cach pra cy zdal nej uczel nie wró ci ły do ży cia – ad -
mi ni stra cja od 18 ma ja, a część stu den tów i na ukow ców od 24 ma ja roz po czę ła re ali za cję nie -
zbęd nych im ba dań i za jęć la bo ra to ryj nych. Jak ten okres od bił się na na szych szko łach wyż szych? 
 
– To nie szczę ście, któ re w nas tra fi ło, za ra za czy pan de mia, wy wo ła ło bar dzo ne ga tyw ne skut ki tak że 
w szko łach wyż szych. Choć za ra zem wy glą da na to, że pra ca zdal na zu peł nie nie źle zda ła eg za min! Ale 
nie ma się co oszu ki wać – na ucza nie wy łącz nie na od le głość ni gdy nie za stą pi na ucza nia bez po śred nie -
go, je śli cho dzi o ja kość kształ ce nia, zresz tą ta kie są ba da nia świa to we. Na to miast w wie lu miej scach 
na świe cie sta no wi ono bar dzo po waż ne uzu peł nie nie co dzien nej dzia łal no ści fa ce to fa ce. 
 
Oka za ło się, że ma my du że po kła dy moż li wo ści – o dzi wo – rów nież do pro wa dze nia za jęć o cha rak te -
rze prak tycz nym, la bo ra to ryj nym, po nie waż ist nie je bar dzo wie le pro gra mów sy mu la cyj nych. Nie ko -
niecz nie stu dent sam mu si krę cić gał ka mi ja kie goś urzą dze nia, to tyl ko ta część tech nicz na za jęć. Je śli 
na to miast stu dent ma wy ni ki po mia ru i po tra fi wy cią gnąć z nich wła ści we wnio ski, opra co wać su ro we 
wy ni ki, to nie jest mu po trzeb na sa la la bo ra to ryj na, mo że to ro bić w do mu. 
 
Na si stu den ci na gle za czę li ro zu mieć, że mu szą się uczyć, a nie że ich się uczy, że stu dia wyż sze to przede 
wszyst kim sa mo kształ ce nie – i to jest ele ment klu czo wy. Tak jest na do brych uczel niach na ca łym świe -
cie, np. stu den ci Uni wer sy te tu Stan for da bez po śred nich za jęć obo wiąz ko wych ma ją 12-15 go dzin w ty -
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go dniu, a po tem idą do bi blio te ki i pra cu ją wie le go dzin zgłę bia jąc te mat. To są stu dia, nie szko ła. Na si 
stu den ci obec nie ma ją 24 go dzi ny ty go dnio wo i czy to da je lep sze efek ty? 
 
To nie szczę ście po ka za ło, że w na ucza niu zdal nym je ste śmy bar dzo spraw ni: pro szę so bie wy obra zić, że 
w okre sie pan de mii nie któ rzy wy kła dow cy mo jej uczel ni zin ten sy fi ko wa li pra cę. Np. zro bi li stu den tom 
do dat ko wy cykl wy kła dów, już na przy szły se mestr, a stu den ci z chę cią w tym uczest ni czą i pi szą zdal nie 
ko lo kwia! 
 
– Czy li opa no wa nie zdal ne go na ucza nia jest głów nym „zy skiem” z te go okre su? 
 
– Na sze uczel nie na uczy ły się, że wie le moż li wo ści zdal ne go na ucza nia, do brze wy ko rzy sta nych, mo że 
dać bar dzo do bre efek ty, ja ko waż ne uzu peł nie nie bez po śred nie go pro ce su ucze nia się, zwłasz cza 
na wyż szych se me strach. A pro ces na ucza nia bez po śred nie go po wi nien być ta ki, ja ki jest na naj lep szych 
uni wer sy te tach na świe cie – po le gać na se mi na riach, kon sul ta cjach i roz mo wach. Bo są oczy wi ście ob -
sza ry, w któ rych ko niecz nie trze ba za cho wać bez po śred ni kon takt, np. na ma te ma ty ce, kie dy trze ba ze 
stu den tem roz wią zać bar dziej skom pli ko wa ne za da nie. 
  
–  To o ile lat ko ro na wi rus przy spie szył te go ty pu dzia łal ność? 
 
– O wie le lat. Po twier dza to te zę, że wy jąt ko we cza sy wy ma ga ją wy jąt ko wych roz wią zań i je ge ne ru ją. 
 
– A czy to do świad cze nie uzy ska ne w pierw szym okre sie pan de mii sta nie się trwa łym ele men -
tem dzia łal no ści szkół wyż szych? 
 
– Tak, to bę dzie trwa ły ele ment dzia łal no ści szkół wyż szych, oczy wi ście nie ja ko je dy na for ma kształ ce -
nia, ale uzu peł nia ją ca. Do tąd kształ ce nie zdal ne by ło tyl ko spe cjal nym spo so bem kształ ce nia, któ ry wpro -
wa dzi li śmy na Po li tech ni ce, te raz sta nie się bar dziej po wszech ne. Do tej po ry wie lu na uczy cie li 
aka de mic kich wy ko rzy sty wa ło kom pu ter do ta kiej dzia łal no ści jak wy sy ła nie pocz ty, dziś mu sie li się prze -
ła mać, zro bi li to i mó wią, że to jest su per. 
 
 

Infrastruktuta informatyczna – czynnik krytyczny 
 
– Mó wi Pan o swo jej uczel ni. A w in nych? Po kil ku ty go dniach edu ka cji on -li ne oka za ło się, że nie 
wszy scy umie ją to ro bić jed na ko wo do brze. Bra ku je edu ka cyj nych za so bów in ter ne to wych do na -
ucza nia w tym try bie, część ka dry nie ma wła ści we go przy go to wa nia, a sys te mom kom pu te ro -
wym wie lu uczel ni da le ko do do sko na ło ści, choć by w za kre sie bez pie czeń stwa cy ber ne tycz ne go. 
Jak to po pra wić? 
 
– W in nych uczel niach też tak się sta nie, choć w każ dej są lu dzie bar dziej i mniej od po wie dzial ni. Ci od -
po wie dzial ni po trak to wa li to bar dzo po waż nie i wszy scy ma ją z te go du że ko rzy ści. Ci mniej od po wie -
dzial ni al bo nie chcie li, al bo nie po tra fi li te go ro bić z róż nych po wo dów i za pew ne nie bę dą go tak sze ro ko 
sto so wa li, a szko da. Ma my oko ło 400 szkół wyż szych, te, któ re po tra fi ły spro stać te mu wy zwa niu to 10 
pro cent, oko ło 40-50 uczel ni sta ra się i chce to zro bić. Na to miast po zo sta łe też się sta ra ją, ale nie ma ją 
ta kie go na po ru, są uczel nia mi mniej szy mi, lo kal ny mi. 
 
Pro szę też za uwa żyć, że na przy kład uczel nie me dycz ne czy pe da go gicz ne wy ma ga ją kon tak tu bez po -
śred nie go w bar dzo du żym stop niu, za to w znacz nie mniej szym stop niu przy rod ni cze, tech nicz ne czy 
eko no micz ne. Za tem nie wi dzę po waż ne go za gro że nia ja ko ścio we go w pro wa dze niu te go ty pu kształ -
ce nia, je że li po dej dzie się do te go od po wie dzial nie. 
 
– A je śli cho dzi o sprzęt? 
 
– W za sa dzie wszy scy go ma ją, tym bar dziej, że nie mu si być skom pli ko wa ny. Każ dy kom pu ter wy pro du -
ko wa ny w cią gu ostat nich kil ku lat po do ła te mu wy zwa niu, pra wie wszyst kie ma ją ka mer ki, pro gra mów 
jest wie le i wszyst kie są przy naj mniej po cząt ko wo bez płat ne. W do dat ku ta kie fir my jak As se co czy Mi -
cro soft bar dzo się za an ga żo wa ły w na ucza nie on -li ne i udo stęp nia ją wie le pro fe sjo nal nych plat form edu -
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ka cyj nych, więc je śli uczel nia chce to zro bić od po wie dzial ne i do brze, to zro bi. A jak nie chce, to nikt jej 
nie zmu si! 
 
– Pre zy dent Eu ro pej skie go Sto wa rzy sze nia Uni wer sy te tów (EUA), prof. Mi cha el Mur phy, ape lu je 
pu blicz nie o in we sty cje w in fra struk tu rę in for ma tycz ną uczel ni. Czy jest Pan go tów do łą czyć się 
do tych ape li? 
 
– Oczy wi ście, in fra struk tu ra in for ma tycz na uczel ni jest w mar nym sta nie, po nie waż to kosz tu je, z ro ku 
na rok co raz dro żej. Uczel nie mu szą przede wszyst kim za pew nić bie żą ce funk cjo no wa nie, a do pie ro po -
tem in we sto wać. Do ty czy to za rów no in fra struk tu ry, jak i bu dyn ków do sto so wa nych do te go sie cio wa -
nia. Jak naj bar dziej je stem,, za”, tu cho dzi nie tyl ko o in fra struk tu rę w sen sie urzą dzeń, ale też 
opro gra mo wa nia, gwa ran tu ją ce go bez pie czeń stwo, taj ność, po uf ność – a to kosz tu je. 
 
 

Uczelnie w walce z koronawirusem 
 

– Trans fer wie dzy do go spo dar ki i spo łe czeń stwa to in te gral na część mi sji współ cze snych uni wer -
sy te tów. Jak w tym kon tek ście moż na oce nić wkład pol skich uczel ni w prze zwy cię ża nie kry zy su 
zwią za ne go z ko ro na wi ru sem? Wie my, że stu den ci spon ta nicz nie i ma so wo wy ko rzy sty wa li dru -
kar ki 3D do pro duk cji przy łbic dla le ka rzy, pie lę gnia rek i ra tow ni ków me dycz nych... ale to prze -
cież nie wszyst ko. Co wnio sła i wno si pol ska na uka w po ko na nie pan de mii? 
 
– Ten wkład jest bar dzo du ży, uczel nie spon ta nicz nie pod ję ły bar dzo wie le dzia łań i od ty go dni po ma ga -
ją w wal ce z ko ro na wi ru sem, Rze czy wi ście, naj czę ściej są to dość pro ste rze czy, jak choć by przy go to wa -
nie przy łbic ochron nych w opar ciu o druk 3D czy ma sek ochron nych. Ale po sia da ją po ten cjał do re ali za cji 
bar dziej skom pli ko wa nych dzia łań, na przy kład wy twa rza nia re spi ra to rów spe cjal nych za sto so wań, cze -
go pod ję ła się rów nież Po li tech ni ka War szaw ska. Wie lu lu dzi, któ rzy wyj dą z tej cho ro by z moc no uszko -
dzo ny mi płu ca mi, bę dzie mu sia ło wspo ma gać się re spi ra to ra mi, np. na spa ce rze, kie dy na gle zro bi 
dusz no i trze ba do star czyć efek tyw nie po wie trze do płuc. Pod ję li śmy ta kie wy zwa nie, pra ce trwa ją, my -
ślę, że za rok bę dą efek ty. Oczy wi ście, że by do pu ścić ten pro dukt do użyt ku ko niecz ne bę dzie prze ba da -
nie go, ba da nia kli nicz ne, spraw no ścio we, to nie są pro ce sy, któ re da się zro bić w mie siąc. Na uka przy no si 
efek ty po pew nym cza sie, te go nie da się,, strze lić z pal ca”. 
 
– Na czym bę dą kon cen tro wa ne głów ne wy sił ki? 
 
– W wie lu miej scach pod ję to dzi siaj pra ce zwią za ne z mi kro bio lo gią, ba da niem wi ru sów, pa to ge nów, od -
por no ści or ga ni zmu. To za rok, dwa przy nie sie efek ty… Nie któ re uczel nie ro bi ły to wcze śniej, a te raz zin -
ten sy fi ko wa ły te dzia ła nia, po ja wi ło się wie le no wych ini cja tyw, tak że na PW. W na szym cen trum Ce za mat 
po wsta je la bo ra to rium, któ re już funk cjo no wa ło w okre ślo nym za kre sie, ale wi dzi my po po ja wie niu się 
pan de mii, że trze ba zin ten sy fi ko wać ba da nia z za kre su in ży nie rii i bio in ży nie rii. Oka za ło się, że wie lu 
stu den tów jest tym za in te re so wa nych, bę dą ro bio ne dok to ra ty, co wy ma ga do fi nan so wa nia la bo ra to -
rium – przede wszyst kim za ku pów apa ra tu ro wych. I tak to się roz wi ja, ludz kość zro zu mia ła, że trze ba 
in ten sy fi ko wać te go ro dza ju ba da nia.  
 
  

Zagrożenia dla finansów uczelni 
 
– Co jest naj więk szym za gro że niem dla uczel ni w obec nym cza sie? Oba wia cie się cięć bu dże to -
wych, utra ty stu den tów? 
 
– Mi ni ster stwo Na uki i Szkolnictwa Wyższego za pew nia, że nie prze wi du je cięć bu dże to wych w du żym 
stop niu. Zo ba czy my, na ra zie nie ma po pra wek do bu dże tu pań stwa... Naj bar dziej nie bez piecz na by ła -
by utra ta środ ków fi nan so wych, wy ni ka ją ca z ko lej ne go za gro że nia, ja kim jest utra ta stu den tów, zwłasz -
cza stu diów nie sta cjo nar nych i po dy plo mo wych, a tak że stu den tów za gra nicz nych. To bę dzie ewi dent ne, 
stra ty w tym za kre sie są w tej chwi li sza co wa ne przez uczel nie i na przy kład w du żych uczel niach me -
dycz nych się ga ją mie sięcz nie mi lio nów zło tych. 
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– W każ dym świa to wym ser wi sie in for ma cyj nym po świę co nym szkol nic twu wyż sze mu te ma tem 
nu mer je den są za gro że nia fi nan so we, przed ja ki mi sta ją uczel nie. Uni wer sy te ty i or ga ni za cje 
rek to rów ape lu ją do rzą dów, czę sto sku tecz nie, o uru cho mie nie nie zbęd ne go wspar cia. W Pol -
sce obie stro ny – uczel nie i rząd – po mi ja ją na ra zie ten aspekt, przy naj mniej pu blicz nie, dys kret -
nym mil cze niem… 
 
– Był sy gnał ze stro ny MNiSW, że by to osza co wać. W KRASP ze bra li śmy ta kie ze sta wie nia od stu zrze szo -
nych uczel ni i prze ka za li śmy mi ni ster stwu. Ta kie ze sta wie nia zro bi ły tak że uczel nie za wo do we i nie pu -
blicz ne. Na ile w ko lej nej tar czy znaj dą się środ ki na ochro nę bie żą cej dzia łal no ści uczel ni – zo ba czy my. 
 
– Ja ka po moc uczel niom jest te raz naj waż niej sza? Zwią za na z fi nan sa mi, dzia łal no ścią na uko wą, 
dy dak ty ką? Od ja kich in sty tu cji ocze ku je cie po mo cy? 
 
– Naj bar dziej po trzeb ne jest to, od cze go roz po czę li śmy roz mo wę – za bez pie cze nie do stę pu do zdal ne -
go na ucza nia po przez ta nie al bo bez płat ne opro gra mo wa nie oraz przy zna nie co naj mniej zbli żo ne 
do ubie gło rocz nych środ ków na bie żą cą dzia łal ność. 
 
– Był Pan Pro fe sor za an ga żo wa ny w wy pra co wa nie wie lu sys te mo wych roz wią zań, któ re zło ży ły 
się w su mie na no we „Pra wo o szkol nic twie wyż szym i na uce”. Czy nie oba wia się Pan, że pan de -
mia mo że spo wol nić lub ogra ni czyć po zy tyw ne efek ty, któ rych usta wo daw ca ocze ku je po tej re -
for mie – przede wszyst kim w za kre sie pod nie sie nia po zio mu ba dań na uko wych i ich więk sze go 
umię dzy na ro do wie nia? 
 
– Do pó ki nie bę dą otwar te gra ni ce, sa mo lo ty nie bę dą la tać, to trud no mó wić o więk szym umię dzy na -
ro do wie niu na uki. Na to miast je śli cho dzi o sa me ba da nia, to nie wi dzę spe cjal ne go związ ku. Ba da nia 
mu szą się to czyć i się to czą. Na sze la bo ra to ria pra cu ją, oczy wi ście są ogra ni cze nia, na przy kład do la bo -
ra to rium mo że wcho dzić nie czte rech lu dzi tyl ko dwóch, ale to nie zmie nia na szych pla nów. 
 
 

Internacjonalizacja na rozdrożu 
 
– Jak kry zys zwią za ny z COVID-19 wpły nie na re ali za cję pro gra mu „Ini cja ty wa Do sko na ło ści 
– Uczel nia Ba daw cza”? Czy jej nie wstrzy ma lub jej nie spo wol ni? 
 
– Oczy wi ście wpły nie, po nie waż jed nym z istot nych ele men tów te go pro gra mu jest wła śnie umię dzy na -
ro do wie nie ba dań po przez wy mia nę i za trud nia nie lu dzi z za gra ni cy. Dzi siaj nie jest to moż li we, pro fe -
so ro wie, któ rych bra li śmy pod uwa gę, sie dzą za mknię ci we Fran cji, Wło szech, Hisz pa nii i za po wie dzie li, 
że nie wy sta wią no sa przez dwa la ta... Pro ces ba daw czy zo stał spo wol nio ny nie tyl ko u nas, ale na ca łym 
świe cie. Moż na współ pra co wać zdal nie, co jed nak wca le nie przy spie sza osią ga nia re zul ta tów ba dań. 
Trze ba bę dzie zmie niać swo je pla ny. Jed nak umię dzy na ro do wie nie i wy mia na mię dzy na ro do wa nie za -
le żą od uczel ni, a od ogól no świa to wych czy eu ro pej skich ogra ni czeń w tym za kre sie. 
 
Na wi sem mó wiąc, co raz le piej ro zu mie my, że pan de mia wie le zmie ni. Na przy kład to, że sa mo lo ty nie 
bę dą la tać tak czę sto i z tak du żą licz bą pa sa że rów jak wcze śniej, wiel kie sa mo lo ty mo gą wyjść z uży cia, 
bę dą mniej sze na wet na dłu gie tra sy. Bo ten wi rus bę dzie żył, bę dzie mu to wał, nie po zbę dzie my się go, 
a jest wy jąt ko wo zja dli wy. 
 
– KRASP i Fun da cja Edu ka cyj na „Per spek ty wy” pro wa dzą od 15 lat pro gram „Stu dy in Po land”, 
któ ry przy czy nił się do 10-krot ne go wzro stu licz by stu den tów za gra nicz nych w Pol sce (od po nad 8 
ty się cy ob co kra jow ców w ro ku 2005 do 85 ty się cy obec nie). Czy ta im po nu ją ca dy na mi ka wzro -
stu ule gnie za ha mo wa niu? 
 
– W pew nym za kre sie jest to za pew ne nie unik nio ne. Trud no prze cież prze wi dzieć, jak się roz wi nie sy tu -
acja, czy bę dą otwar te gra ni ce, na ja kich wa run kach bę dą mo gli przy jeż dżać stu den ci, czy bę dzie my ro -
bi li te sty, kto za te te sty za pła ci, czy bę dzie my ro bi li kwa ran tan nę, gdzie ją zro bi my – to mnó stwo py tań, 
nad któ ry mi dys ku tu je my i po wo li zbli ża my się do od po wie dzi. Mi ni ster stwo po wo ła ło ze spół kry zy so -
wy, KRASP i Prze wod ni czą cy in nych kon fe ren cji rek to rów bio rą w nim udział, przed sta wia my swo je punk -
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ty wi dze nia i my ślę, że to zo sta nie roz wią za ne, zwłasz cza je śli cho dzi o stu den tów za gra nicz nych. A gdy 
go spo dar ka za cznie funk cjo no wać, to za pew ne i stu den ci kra jo wi ze chcą się do kształ cać i wszyst ko wró -
ci do nor my. 
  

Jak po móc uczel niom nie pu blicz nym 
 
– Uczel nie nie pu blicz ne mu sia ły się zmie rzyć nie tyl ko ze zdal nym na ucza niem, ale też z za cho -
wa niem rów no wa gi fi nan so wej, rów nież za gro żo nej przez ko ro na wi ru sa. Czy Pa na zda niem, mo -
gą li czyć na po moc ze stro ny pań stwa? 
 
– Uczel nie nie pu blicz ne mu szą się zmie rzyć w tym cza sie z wie lo ma pro ble ma mi, choć za pew ne w in -
nym stop niu do ty czy to aka de mic kich nie pu blicz nych i w in nym stop niu za wo do wych nie pu blicz nych. 
Uczel nie aka de mic kie po pa dły w kło po ty, ale nie ta kie, któ re mo gły by je do pro wa dzić do ru iny. Na to -
miast za wo do we nie pu blicz ne są w bar dzo złej sy tu acji, ich stu den ci nie bar dzo ma ją środ ki na to, że by 
pła cić cze sne, z któ re go głów nie utrzy mu ją się te uczel nie. 
 
Mi ni ster stwo chce pod jąć dzia ła nia, aby w ra mach środ ków na szkol nic two wyż sze do ko nać pew nych 
prze su nięć, umoż li wia ją cych zwłasz cza po moc stu den tom uczel ni nie pu blicz nych, a po śred nio sa mym 
uczel niom. MNiSW wy cho dzi z za ło że nia – ja ko KRASP to po pie ra my – że szkol nic two wyż sze w Pol sce 
jest jed no, choć dzie li się na pu blicz ne i nie pu blicz ne, ale prze cież wszy scy kształ cą mło dych lu dzi dla 
do bra ogól ne go. 
 
Oczy wi ście ist nie je pew na nie rów ność, wie lo krot nie by ła o tym mo wa, że je że li uczel nie nie pu blicz ne 
mia ły by ko rzy stać z sub wen cji, to wte dy ko niecz ne by ło by, że by uczel nie pu blicz ne mo gły ko rzy stać z róż -
nych form od płat no ści za stu dia, czy li cze sne go. To jest na to miast, jak wia do mo, nie re ali zo wal ne, de cy -
du je o tym na sza kon sty tu cja i w tym mo men cie koń czy ła się każ da dys ku sja. 
 
Te raz jest ta ka sy tu acja i zo sta ło to ja sno wy ra żo ne na ostat nim spo tka niu mi ni ste rial ne go ze spo łu kry -
zy so we go, że w re zul ta cie róż nych za gro żeń mo gą utrzy mać się bar dzo do bre uczel nie nie pu blicz ne, 
głów nie aka de mic kie, i bar dzo sła be. Za tem w naj gor szej sy tu acji mo gą zna leźć się uczel nie, któ re zu -
peł nie nie źle kształ cą na śred nim po zio mie, tam mo że być naj więk szy od pływ stu den tów. Je śli znik ną 
sła be, to trud no, na to miast bar dzo szko da tych, któ re ma ją już pe wien do ro bek, roz wi ja ły się, pod no si -
ły ja kość kształ ce nia, mia ły do bry „na ry bek”, czy li do brych ma tu rzy stów. Mi ni ster stwo zu peł nie słusz nie 
bę dzie chcia ło wes przeć te uczel nie. 
 
– Z Pa na po par ciem! 
 
– Mo im zda niem to jest do bry po mysł i wie rzę, że się uda go wdro żyć. W tym przy pad ku mu si my wszy scy 
za ci snąć zę by i po wie dzieć: OK! Sko ro ja ko uczel nie pu blicz ne ma my do brą sy tu ację, bo ma my za gwa ran -
to wa ne fi nan so wa nie i za ra zem stać pań stwo na po moc uczel niom nie pu blicz nym – to je ste śmy,, za”. 
 
– A ja kie miej sce wi dzi Pan dla pu blicz nych uczel ni za wo do wych? 
 
– Je stem zda nia, cza sa mi od osob nio ne go, że ogrom ną ro lę speł ni ły i na dal speł nia ją wyż sze szko ły za -
wo do we – i te pu blicz ne, i te nie pu blicz ne. Bo po ję cie szko ła wyż sza, to jest „coś” waż ne go dla wie lu stu -
den tów, któ rzy z róż nych po wo dów wła śnie je wy bie ra ją. Wy peł nia ją one bar dzo waż ną ro lę w re gio nach, 
przede wszyst kim kul tu ro twór czą, od po wia da ją na kon kret ne za po trze bo wa nie, zwłasz cza w przy pad -
ku uczel ni tech nicz nych, me dycz nych, rol ni czych, pe da go gicz nych, po tra fią spraw nie kształ cić spe cja li -
stów na re gio nal ne po trze by. War to do dać, że w wie lu uczel niach aka de mic kich mia ły one sprzy ja ją cy 
kli mat, w tym na pew no w Po li tech ni ce War szaw skiej, zwłasz cza w sen sie wspie ra nia roz wo ju ka dry. 
Uczel nie te są bar dzo po trzeb ne w pol skim pej za żu szkol nic twa wyż sze go. Choć uwa żam za ra zem, że 
po win ny one pro wa dzić wy łącz nie stu dia I stop nia, a ma gi ste rium po win no się zdo by wać już w uczel -
niach aka de mic kich. 
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Rada dla nowego ministra nauki 
 
– Mi ni ster Woj ciech Mur dzek w swo im pierw szym li ście do rek to rów na pi sał, że jest otwar ty 
na war to ścio we ini cja ty wy, uwa gi i su ge stie. Co po ra dził by mu Pan w pierw szej ko lej no ści? 
 
– To bar dzo trud no po wie dzieć, bo je ste śmy w nad zwy czaj nym cza sie. W tej chwi li naj waż niej sze jest 
zdro wie i ży cie ludz kie, a nie roz wój – to po pierw sze. Po dru gie, naj waż niej sza jest go spo dar ka, bo gdy 
ru szy, to znaj dą się rów nież środ ki na na ukę. Prze cież na ukow cy nie pro du ku ją dóbr bez po śred nio 
do sprze da ży, pro wa dzą ba da nia, któ re przy nio są efek ty w przy szło ści. A go spo dar ka mu si ru szyć. 
 
Je śli już miał bym coś ra dzić, to… przede wszyst kim nie prze szka dzać i wspie rać nasz do brze po ję ty in te -
res wszę dzie tam, gdzie za pa da ją de cy zje fi nan so we, go spo dar cze, roz wo jo we. My ślę, że jest to ro la mi -
ni stra. Na ile so bie z tym po ra dzi? Je śli ze chce, to so bie po ra dzi, ma do dys po zy cji czte rech wi ce mi ni strów, 
któ rzy by li w po przed niej eki pie i do sko na le da wa li so bie ra dę, jest KRASP, kon fe ren cje rek to rów uczel -
ni za wo do wych, Ra da Głów na Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go. Je że li ze chce z te go sko rzy stać, a wszyst ko 
wska zu je, że tak, bo wiem zło żył ta kie de kla ra cje, to nie wi dzę prze szkód we wza jem nej współ pra cy. 
 
– A czy zmia na na sta no wi sku mi ni stra na uki i szkol nic twa wyż sze go w tak trud nym cza sie ma 
wpływ na bie żą cą sy tu ację uczel ni i po zy cję szkol nic twa wyż sze go w hie rar chii po trzeb kra ju? 
 
– Na pew no nic nie zo sta ło za trzy ma ne, na stą pi ła zmia na, ale de fac to jej nie za uwa ży li śmy. Na dal współ -
pra cu je my z każ dym z człon ków kie row nic twa MNiSW w swo im za kre sie. 
  
 

Rekrutacja na studia 2020/21 
 
– Jak w sy mu la cjach har mo no gra mu aka de mic kie go uwzględ nia na jest moż li wość po ja wia nia się 
dru giej fa li pan de mii? 
 
– Nie ro bi my ta kiej sy mu la cji, je że li dru ga fa la wy stą pi, to w za sa dzie je ste śmy przy go to wa ni aby na stęp -
ny se mestr też w du żej czę ści pro wa dzić w spo sób zdal ny. A je śli nie bę dzie ta kiej ko niecz no ści, to zdal -
ne kształ ce nie wy ko rzy sta my do więk szej efek tyw no ści kształ ce nia, uzu peł nie nia kształ ce nia 
sta cjo nar ne go.  
 
– Prze su nię ty na 8 czerw ca ter min roz po czę cia ma tu ry spo wo du je rów nież okre ślo ny po ślizg w re -
kru ta cji na stu dia. Ja kie do dat ko we trud no ści mo gą po ja wić się w ter mi no wym roz po czę ciu no -
we go ro ku aka de mic kie go? 
 
– Zwią za ne jest to z cza sem, czas tu bę dzie kry tycz ny. Ma tu ry bę dą opóź nio ne, w związ ku z tym z pew -
nym opóź nie niem do sta nie my nie zbęd ne in for ma cje, ale je że li utrzy ma my ten ry gor, ja ki jest w tej chwi li 
na rzu co ny je śli cho dzi o ma tu ry, to nie wi dzę spe cjal nych za gro żeń. 
  
 

Wybory rektorów – pierwsze wnioski 
 
– W mar cu wie le uczel ni za wie si ło wy bo ry no wych władz, któ re we dług wcze śniej szych har mo -
no gra mów mia ły się za koń czyć do koń ca ma ja. Czy już uda je się uczel niom wzno wić pro ce du ry 
wy bor cze i cze go to ew. wy ma ga? 
 
– Pra wie wszyst kie uczel nie wzno wi ły te pro ce du ry, wy da je się, że w więk szo ści do koń ca czerw ca wy bo -
ry rek to ra i no we go se na tu bę dą za koń czo ne. W po ło wie mar ca był pro blem. Nie wie dzie li śmy, jak się to 
wszyst ko da lej po to czy, trze ba by ło tro chę cza su na zmia nę spo so bu pra cy na zdal ną, przy go to wa nie 
do te go czę ści pra cow ni ków, wy bo ru od po wied nie go sys te mu gwa ran tu ją ce go taj ność i bez pie czeń stwo 
gło so wa nia i te raz do brze to prze bie ga. 
 
– W więk szo ści uczel ni w wy bo rach na rek to ra star tu je tyl ko je den kan dy dat – czy są ku te mu ja -
kieś szcze gól ne po wo dy? 
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– Nie oce niam te go ja ko ja kiejś nad zwy czaj nej sy tu acji, za wsze tak by ło. Choć nie któ re sta tu ty uczel ni 
nie do pusz cza ją ta kiej sy tu acji… 
 
– Ale cza sa mi sy tu acja wy mu sza zmia nę sta tu tu, jak wy da rzy ło się w te go rocz nych wy bo rach … 
 
– No wła śnie. Usta wa po zo sta wi ła to w ge stii spo łecz no ści aka de mic kiej i jak wi dać do sko na le so bie 
z tym ra dzą. Nie wi dzę spe cjal nych za gro żeń wy ni ka ją cych z fak tu, że star tu je tyl ko je den kan dy dat 
na rek to ra. Oczy wi ście te wy bo ry z ko niecz no ści wy mu si ły róż ne go ro dza ju dzia ła nia zdal ne, w miej sce 
tych, któ re do tąd sta no wi ły isto tę aka de mic ko ści, ta kie jak de ba ta przed wy bor cza czy spo tka nia z wy -
bor ca mi. Ale oka za ło się, że i to moż na by ło prze pro wa dzić zdal nie z za cho wa niem wszyst kich za sad. 
U nas w jed nej z de bat uczest ni czy ło 200 osób rów no cze śnie. A sa mo gło so wa nie moż na prze pro wa -
dzić tra dy cyj nie, pro blem jest tyl ko z elek to ra mi stu denc ki mi, bo nie któ rzy mu szą przy je chać na gło so -
wa nie. 
 
– Ja kie naj waż niej sze wy zwa nia sta ną przed no wo wy bra ny mi rek to ra mi, gdy 1 wrze śnia obej mą 
na czte ry la ta wła dzę w uczel niach? 
 
– No wi rek to rzy, je śli bę dą mą drzy i roz sąd ni, i ze chcą współ pra co wać z by ły mi rek to ra mi, szyb ko przy -
sto su ją się do no wych wa run ków. Po za tym, oni ca ły czas ży li mię dzy na mi, nie spa dli z ob cej pla ne ty, 
więc ma ją po gląd jak funk cjo no wać w tym trud nym cza sie. Na to miast – po wta rzam – bę dą mu sie li od -
ro bić lek cję ko mu ni ko wa nia się z by ły mi rek to ra mi, po zna nia wdra ża nych me cha ni zmów, ale nie wi dzę 
tu nie bez pie czeństw. No chy ba, że ist nie ją ja kieś kon flik ty, wro gie na sta wie nia, nie chęć do współ pra cy, 
wów czas mo gą być kło po ty... 
 
Uczel nie się zmie ni ły, na pew no jest to czas znacz nie trud niej szy niż ten sprzed pan de mii i po zmia nach 
wy ni ka ją cych z usta wy o szkol nic twie wyż szym, in ne są kom pe ten cje se na tu, po ja wia ły się ra dy uczel ni, 
dzi siaj trze ba szyb ko i spraw nie po dej mo wać de cy zje i to wszyst ko spraw dzić w bo ju. 
  
 

Dwie trudne kadencje 
 
– Koń czy Pan dwie ka den cje na funk cji rek to ra naj lep sze go uni wer sy te tu tech no lo gicz ne go w Pol -
sce, któ ry umoc nił swo je miej sce w Eu ro pie – po twier dzo ne choć by zwy cię stwem w ran kin gu 
EngiRank – oraz uzy skał sta tus uczel ni ba daw czej. Jed no cze śnie przez ostat nie czte ry la ta, ja ko 
prze wod ni czą cy KRASP, był Pan naj bar dziej roz po zna wal ną twa rzą pol skie go szkol nic twa wyż sze -
go. Jak Pan oce nia ten okres – z sa tys fak cją, tro ską, czy mo że już tyl ko z ulgą? 
 
– Z sa tys fak cją, bo wie le do bre go uda ło się zro bić i z ulgą, bo to był bar dzo trud ny okres, nie zwy kle cięż -
ka pra ca. Pew nie gdy bym to prze wi dział, to i tak bym się zde cy do wał kan dy do wać na rek to ra, bo lu bię 
cięż ką pra cę i lu bię, kie dy da je ona efek ty. Ta da wa ła. 
 
– Wszyst kie pla ny uda ło się Pa nu zre ali zo wać? 
 
– I tak, i nie, bo chcia ło by się tro chę wię cej zro bić, le piej wy ko rzy stać ten czas. Ale z dru giej stro ny trze -
ba mieć za mia ry x, że by zro bić cho ciaż pół -x, bo jak się bę dzie mia ło pół -x, to się zro bi ćwierć -x. Wia do -
mo, że za mia ry za wsze mu szą być więk sze, że by osią gnąć przy naj mniej ich część. Ale na pew no te osiem 
lat to był trud ny okres. 
 
Pierw sze czte ry la ta by ły zwią za ne przede wszyst kim z prze or ga ni zo wa niem dy dak ty ki w kie run ku ucze -
nia pro jek to we go, bar dziej no wo cze sne go, w któ rym stu den ci, zwłasz cza wyż szych lat, ma ją ogra ni czo -
ne su che wy kła dy i prze cho dzą na sys te my se mi na ryj ne i kształ ce nie pro jek to we. Z ko lei w dzie dzi nie 
ba dań na uko wych Pol ska w tym cza sie mia ła wiel ką szan sę na wy raź ną po pra wę in fra struk tu ry ba daw -
czej. Szła wal ka o zdo by wa nie środ ków na pro jek ty apa ra tu ro we, roz wo jo we, któ re nie by ły bez po śred -
nio zwią za ne z osią gnię cia mi ba daw czy mi, ale two rzy ły do nich pod sta wę. Tak zresz tą by ły po my śla ne 
fun du sze struk tu ral ne – naj pierw uzu peł nia my in fra struk tu rę i two rzy my ba zę, a w ko lej nym roz da niu 
jest wię cej środ ków na in no wa cyj ne, am bit ne pro jek ty ba daw cze, roz wo jo we, mię dzy na ro do we, ba da -
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nia prze my sło we, bo czę sto prze mysł, a wła ści wie sze ro ko ro zu mia ny biz nes, stał się li de rem pro jek tów. 
Za tem był to ogrom ny wy si łek prze war to ścio wa nia ca łe go ro dza ju zda rzeń. 
 
– A ko lej ne czte ry la ta? 
 
– Ma my już apa ra tu rę, czę sto lep szą niż prze cięt na na świe cie, po bu do wa li śmy spo ro bu dyn ków, wy po -
sa ży li śmy je, część wy re mon to wa li śmy, a w ko lej nych czte rech la tach za pro si li śmy przed się bior ców 
do wspól ne go dzia ła nia, in no wa cyj nych roz wią zań, któ re bę dą bez po śred nio skut ko wa ły w pro ce sach 
go spo dar czych za dwa, trzy la ta. 
 
Przy tym trze ba mieć kon takt ze świa tem. To wszyst ko by ły pro ce sy, któ re wy ma ga ły kon tak tu, co dzien -
nej dzia łal no ści, czę sto na po zio mie mię dzy na ro do wym. Uwa żam, że to by ły prze ło mo we la ta dla szkol -
nic twa wyż sze go w Pol sce i nie tyl ko, tak że dla mo jej uczel ni. Prze cież w Eu ro pie ni gdy nie by ło ta kie go 
na po ru, że by włą czyć nie tyl ko ośrod ki ba daw czo -roz wo jo we firm, ale sze ro ko ro zu mia ną na ukę do co -
dzien nej prak ty ki i roz wo ju in no wa cyj no ści. To się wy da rzy ło w cią gu ostat nich lat! 
 
– Czy li tak wy glą da trze cia mi sja w prak ty ce? 
 
– Na stą pi ło po waż ne prze war to ścio wa nie ro li uni wer sy te tów ja ko miej sca nie tyl ko two rze nia na uki – wy ni -
ka ją cej z we wnętrz nej po trze by po szu ku ją ce go czło wie ka – ale rów nież ta kiej or ga ni za cji kształ ce nia i na -
uki, któ ra bę dzie bez po śred nio prze kła da ła się na roz wój in no wa cyj no ści i go spo dar ki. Tu chciał bym 
wspo mnieć o nie zwy kle waż nych dzia ła niach pod ję tych przez Per spek ty wy, a do ty czą cych na rzę dzi po zy -
cjo no wa nia pol skie go szkol nic twa wyż sze go w Eu ro pie i na świe cie. To bar dzo waż ne, bo Pol ska jest spo -
strze ga na na świe cie tak jak każ dy in ny kraj, po przez do ro bek na uko wy, kul tu ral ny, roz wój edu ka cji, 
szkol nic twa wyż sze go, w każ dej dzie dzi nie. Do brze, że po tra fi my pro fe sjo nal nie pre zen to wać na sze atu ty! 
 
Na ostat nie la ta zło ży ła się tak że dzia łal ność zwią za na z fun da men tal ny mi zmia na mi, je śli cho dzi o szkol -
nic two wyż sze, wy ni ka ją cy mi z no wej usta wy, co tak że wy ma ga ło po waż nych zmian na uczel ni i ogrom -
ne go wkła du pra cy. A na ko niec przy szedł czas pan de mii i du że emo cje… Więc, w mo im ży ciu nad szedł 
czas na pew ną ulgę po tej in ten syw nej pra cy, po wrót do dy dak ty ki, in ten sy fi ka cji kon tak tów z mo imi stu -
den ta mi i na uko wych za in te re so wań. 
 
– I te go ser decz nie Pa nu Pro fe so ro wi ży czy my! 
 

Roz ma wia ła LI DIA JA STRZĘB SKA 
 

 
 
 
 
 
 
28 maja 2020
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