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– Po raz pierw szy w hi sto rii
pre sti żo wą funk cję prze wod ni -

czą ce go Kon fe ren cji Rek to rów 
Aka de mic kich Szkół Pol skich peł ni 

rek tor Po li tech ni ki Ślą skiej. To du że uzna -
nie dla Pa na, ale rów nież dla uczel ni i jej 
osią gnięć, wśród któ rych jest wej ście, dla 
wie lu nie spo dzie wa ne, do eli tar nej dzie -
siąt ki lau re atów kon kur su „Ini cja ty wa Do -
sko na ło ści – Uczel nia Ba daw cza”. Jak się 
do cho dzi do ta kich suk ce sów? 

– Suk ce sy za wsze są wy ni kiem pod ję tych
wcze śniej dzia łań, i tak by ło tak że w przy pad ku 
Po li tech ni ki Ślą skiej. W 2016 ro ku przed sta wi -
łem plan dzia łań w pro gra mie wy bor czym 
i póź niej kon se kwent nie, wspól nie z ko le gium 
rek tor skim, je wdra ża łem. By ła to pod sta wa 
stra te gii roz wo ju uczel ni w la tach 2016-2020. 
Po sta wi li śmy na roz wój po ten cja łu ludz kie go, 
ba dań na uko wych, umię dzy na ro do wie nie i do -
sko na le nie kształ ce nia, po nad to okre śli li śmy 10 
klu czo wych ob sza rów ba daw czych dla uczel ni 
i wo kół nich sku pi li śmy ak tyw ność.  

W tym cza sie, w no wej usta wie Pra wo o szkol -
nic twie wyż szym i na uce po ja wił się za pis o pro -
gra mie „Ini cja ty wa Do sko na ło ści – Uczel nia Ba -
daw cza”, a tak że wy ło nie niu i wspie ra niu uczel ni, 
któ re bę dą dą żyć do osią gnię cia sta tu su uczel ni 
ba daw czej i sku tecz nie kon ku ro wać z naj lep szy -
mi ośrod ka mi aka de mic ki mi w Eu ro pie i na świe -
cie. Na sza stra te gia do brze wpi sy wa ła się w te 
pla ny i na tej, re ali zo wa nej już pod sta wie, przy -
ję li śmy 6 prio ry te to wych ob sza rów ba daw czych, 
przy go to wa li śmy wnio sek, któ ry wraz z no wym 
sta tu tem zo stał po zy tyw nie za opi nio wa ny przez 
ko mi sję kon kur so wą. W efek cie zna leź li śmy się 
w gro nie 10 lau re atów.  

Te raz kon se kwent nie re ali zu je my za pi sy 
IDUB, przede wszyst kim mo bi li zu je my wspól -
no tę aka de mic ką po przez re ali za cję pro gra -
mów pro ja ko ścio wych pro mu ją cych dzia łal -
ność ba daw czą, ak tyw ność na uko wą 
i współ pra cę mię dzy na ro do wą.  

– W za kre sie umac nia nia po zio mu na uko -
wo -ba daw cze go uczel ni – już „ma cie z gór -
ki”, czy ra czej co raz wię cej jest do zro bie nia?  

– To pro ces, co ozna cza, że do zro bie nia jest
cią gle du żo. Kon ku ren cja jest so lid na, wie le 
uczel ni po sta wi ło na ja kość, co jest do bre 
z punk tu wi dze nia roz wo ju szkol nic twa wyż -
sze go i na uki w na szym kra ju. Za tem sta ra my 
się utrzy mać na szą po zy cję, a to wy ma ga cią -
głe go wy sił ku, mo ni to ro wa nia wskaź ni ków 
i sty mu lo wa nia lu dzi. Wi dać, że co raz wię cej 
osób jest za an ga żo wa nych w no wa tor skie dzia -
ła nia na na szej uczel ni.  

– Pan de mia nie uła twi ła za pew ne pro wa -
dze nia tych dzia łań? 

– Rok 2020 był trud ny, je śli cho dzi o dzia łal ność
ba daw czą i dy dak tycz ną. Uczel nie, w tym tak że 
na sza, od czu ły te go skut ki. Pan de mia spo wo do -
wa ła też mo bi li za cję ca łej wspól no ty uczel ni wo -
kół te ma tów zwią za nych ze zwal cze niem jej 
skut ków. Ma my sze ro ko zde fi nio wa ne prio ry te -
to we ob sza ry ba daw cze, któ re in te gru ją pra -
cow ni ków na uko wych, dok to ran tów, stu den tów 
z róż nych jed no stek na szej uczel ni. Sta ra my się, 
że by dzia ła nia pro ja ko ścio we tra fia ły do pra cow -
ni ków, aby jed no czyć śro do wi sko, za chę cać 
do do sko na le nia pro gra mów kształ ce nia i pro -
wa dze nia no wych, in ter dy scy pli nar nych ba dań. 
Sta ra my się fi nan so wać po my sły, któ re już po ja -
wi ły się w gło wach na ukow ców, ale jesz cze nie 
są na ty le doj rza łe, że by wnio sko wać o gran ty.  

– Co uda ło się zre ali zo wać w tym trud -
nym, pan de micz nym ro ku je śli cho dzi 
o kształ ce nie?

– Pra co wa li śmy nad do sko na le niem pro gra mów 
stu diów. Na przy kład w paź dzier ni ku te go ro ku 
po raz pierw szy uru cha mia my kie ru nek in ży nie ria 
ogól na. Stu dent mo że roz po cząć stu dia na pierw -
szym ro ku, w je go trak cie spre cy zo wać swo je za -
in te re so wa nia i prze nieść się na in ny wy bra ny kie -
ru nek al bo skoń czyć ten kie ru nek w wy bra nej 
spe cjal no ści. Sta ra my się, że by ścież ka kształ ce nia 
by ła mak sy mal nie ela stycz na, wpro wa dza my wie -
le no wa tor skich roz wią zań kształ ce nia w ra mach 
pro gra mu IDUB, fi nan su je my 100 pro jek tów 
w try bie Pro ject Ba sed Le ar ning na se mestr i dru -
gie 100 dla stu denc kich kół na uko wych. Stu den ci 
chęt nie uczest ni czą w tych pro jek tach. Li czy my, 
że od no we go ro ku aka de mic kie go bę dzie my mo -

gli wró cić do kształ ce nia kon tak to we go i my ślę, 
że wte dy ten sys tem jesz cze bar dziej się roz wi -
nie. Dba my też o ta len ty, któ re po ja wia ją się 
w mu rach uczel ni, ma my pro gram „O zło ty in deks 
Po li tech ni ki Ślą skiej”, pro gram men tor ski „Roz wiń 
skrzy dła”, w któ rych ota cza my szcze gól ną opie -
ką naj zdol niej szych stu den tów.  

– A Pan Pro fe sor chciał by tak stu dio wać?
– Oczy wi ście, uwa żam, że jest to naj lep szy

spo sób stu dio wa nia – po przez re ali zo wa nie kon -
kret nych pro jek tów. Wte dy naj ła twiej przy swa -
ja się wie dzę, w tym prak tycz ną, wi dać za leż no -
ści po mię dzy teo rią i prak ty ką, a pro ces ucze nia 
się jest bar dzo efek tyw ny. Sprzy ja ją te mu tak że 
stu dia du al ne, obec nie w try bie du al nym po li -
tech ni ka pro wa dzi czte ry kie run ki, tam stu den ci 
zu peł nie ina czej przy swa ja ją wie dzę, ina czej pod -
cho dzą do pro ce su kształ ce nia. Jest to wpraw -
dzie trud na i kosz tow na for ma kształ ce nia, ale 
spraw dza się zna ko mi cie.  

– Na szą in ten cją jest stwo rze nie szkół śred -
nich, gdzie in no wa cyj ne my śle nie po łą czy edu -
ka cję z wie dzą aka de mic ką – mó wił Pan 
do uczniów dwóch li ce ów pro wa dzo nych 
przez uczel nię. Pro wa dze nie li ceum to też 
część stra te gii roz wo ju po li tech ni ki? 

– Wspie ra nie roz wo ju ta len tów to waż ny ele -
ment re ali za cji trze ciej mi sji uczel ni. Aka de mic -
kie Li cea Ogól no kształ cą ce, to szko ły, któ re ma -
ją przy cią gnąć oso by cie ka we świa ta, cie ka we 
na uki i chcą ce ina czej zdo by wać wie dzę już 
na po zio mie śred nim. Pro gram men tor ski po li -
tech ni ki obej mu je rów nież uczniów na szych aka -
de mic kich li ce ów. W tym ro ku do cze ka li śmy się 
pierw szych ab sol wen tów i nie cier pli wie cze ka -
my na ogło sze nie wy ni ków ma tur, ale je stem 
prze ko na ny, że bę dą bar dzo do bre!  

– Tra fią na Po li tech ni kę Ślą ską?
– Cześć de kla ru je chęć stu dio wa nia na po li -

tech ni ce, ale ma my świa do mość, że wie le osób 
pój dzie na in ne uczel nie, głów nie ze wzglę du 
na sze ro kie za in te re so wa nia, co by ło wi dać 
w licz bie wy bra nych przed mio tów roz sze rzo -
nej ma tu ry. Ale to do brze, że po li tech ni ka po -
mo gła im roz wi jać za in te re so wa nia – na wet je -
śli wy bio rą in ną uczel nię.  



Jesteśmy otwarci 
NA DIALOG

Roz mo wa z prof. dr. hab. inż. AR KA DIU SZEM MĘ ŻY KIEM, prze wod ni czą cym Kon fe ren cji 
Rek to rów Aka de mic kich Szkół Pol skich (KRASP), rek to rem Po li tech ni ki Ślą skiej
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Prof. dr hab. inż. Ar ka diusz Mę żyk 
Ab sol went kie run ku me cha ni ka i bu do wa 

ma szyn na Wy dzia le Me cha nicz nym Tech no lo -
gicz nym Po li tech ni ki Ślą skiej. Ty tuł pro fe so ra 
otrzy mał w 2007. Rek tor Po li tech ni ki Ślą skiej 
w ka den cjach 2016-2020 i 2020-2024. 
W sierp niu 2020 zo stał prze wod ni czą cym 
Kon fe ren cji Rek to rów Aka de mic kich Szkół 
Pol skich (KRASP) na ka den cję 2020-2024.

– Pod czas we bi na rium z oka zji 80-le cia 
uro dzin prof. An drze ja Koź miń skie go mó -
wił Pan o ro li rek to ra: To sztu ka zwią za -
na z kre owa niem, re ali za cją mi sji oraz wi zji 
uczel ni, to sty mu lo wa nie roz wo ju, bu do wa nie 
re la cji ca łej wspól no ty, wzmac nia nie po staw 
etycz nych z jed no cze snym za pew nie niem au -
to no mii uczel ni, wol no ści aka de mic kiej oraz 
po sza no wa niem praw kon sty tu cyj nych wszyst -
kich człon ków wspól no ty i bu do wa niem pre -
sti żu szko ły wyż szej. Jak się do cho dzi do mi -
strzo stwa w tej sztu ce?  

– W funk cjo no wa niu rek to ra ja ko oso by, któ ra 
kie ru je uczel nią, są dwa aspek ty: z jed nej stro ny 
jest to rze mio sło, czy li za rzą dza nie, wszyst kie 
pro ce sy za rząd cze, któ re funk cjo nu ją w uczel ni, 
pro ce du ry, struk tu ry or ga ni za cyj ne. Ale dru ga, 
nie zwy kle waż na dla roz wo ju uczel ni część jest 
rze czy wi ście zwią za na ze sztu ką, ja ką jest kre -
owa nie roz wo ju, for mu ło wa nie mi sji i ce lów.  

To kwe stia otwar to ści na oto cze nie, ob ser wo -
wa nia za cho dzą cych w nim zmian, wpi sy wa nia 
się w roz wój cy wi li za cyj ny i tech no lo gicz ny oraz 
kon se kwent na re ali za cja stra te gii, któ rą przede 
wszyst kim trze ba do brze na pi sać i do brze wy -
zna czyć ce le, mi sję i wi zję uczel ni. Ale za nim tę 
stra te gię się przy go tu je i przyj mie ją se nat, trze -
ba prze ko nać wspól no tę aka de mic ką, że pro po -
no wa ne roz wią za nia ma ją sens i ro ku ją po wo -
dze nie. Je że li lu dzie są prze ko na ni, że ta wi zja, 
któ rą przed ni mi roz ta cza my, jest re al na, chęt nie 
się włą cza ją we wszyst kie dzia ła nia i ła twiej się 
wów czas za rzą dza szko łą wyż szą.  

– Jak okre ślił by Pan ro lę prze wod ni czą ce -
go KRASP? Czy w tej ro li jed nym z wa lo rów 
jest sztu ka kom pro mi su? 

– Kon fe ren cja Rek to rów Aka de mic kich Szkół Pol -
skich sku pia po nad 100 szkół wyż szych o bar dzo 
zróż ni co wa nej struk tu rze i ro dza ju dzia łal no ści, dla -
te go już sa mo re pre zen to wa nie te go śro do wi ska 
wy ma ga kon cy lia cyj no ści, otwar to ści, ale przede 
wszyst kim kon se kwen cji w dą że niu do ce lu. 
Na pew no przy da je się sztu ka kom pro mi su, ale 
trze ba wal czyć o swo je ra cje i ja sno te ra cje pre cy -
zo wać. Tak też KRASP sta ra się dzia łać – ja sno pre -
cy zo wać swo je po glą dy, uni ka jąc upo li tycz nie nia 
sta no wisk, a po ka zu jąc stro nę me ry to rycz ną na -
szych opi nii w kon kret nych spra wach i wska zu jąc 
na po ja wia ją ce się na szym zda niem za gro że nia.  

– Przejdź my do tzw. go rą cych te ma tów. 
Sta no wi sko KRASP i in nych in sty tu cji przed -
sta wi ciel skich śro do wi ska aka de mic kie go 
do tzw. pa kie tu wol no ścio we go mi ni ster Prze -
my sław Czar nek spu en to wał stwier dze niem: 
KRASP wy stę pu je prze ciw ko Kon sty tu cji RP i już 
to sa mo w so bie uwa żam za skan dal oraz że Pa -
kiet Wol no ści Aka de mic kiej wy cho dzi na prze ciw 
ocze ki wa niom śro do wisk aka de mic kich w tym 
za kre sie. Dys ku sja wo kół te go „pa kie tu” trwa 
już pół ro ku. I co da lej? 
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– KRASP nie jest prze ciw ny dzia ła niom do sko -
na lą cym sys tem szkol nic twa wyż sze go, nam cho -
dzi o to, że by wpro wa dza ne zmia ny za pew nia ły 
pew ną rów no wa gę i jed na ko we trak to wa nie 
wszyst kich pod mio tów. We wspo mnia nej no we -
li za cji zmia ny do ty czą głów nie kształ ce nia na -
uczy cie li i w myśl tych za pi sów uczel nie za wo -
do we by ły by pre fe ro wa ne w sto sun ku do uczel ni 
aka de mic kich, bo uczel nie aka de mic kie pod le ga -
ły by da lej za pi som usta wy o szkol nic twie wyż -
szym, czy li do kształ ce nia na uczy cie li wy ma ga -
na jest ka te go ria na uko wa, na to miast uczel nie 
za wo do we mia ły by moż li wość kształ ce nia na -
uczy cie li bez te go wa run ku, je że li zo sta ną aka -
de mia mi prak tycz ny mi.  

Chciał bym przy po mnieć, że KRASP do strze gał 
już wcze śniej pro ble my w za kre sie kształ ce nia 
na uczy cie li, bo rze czy wi ście prze pi sy w obo wią -
zu ją cej usta wie są bar dzo ry go ry stycz ne, co nie -
sie za gro że nie, że licz ba pod mio tów, któ re bę dą 
mo gły kształ cić na uczy cie li bę dzie się zmniej sza -
ła. Ale pa mię ta my tak że dys ku sję pro wa dzo ną, 
kie dy te za pi sy by ły wpro wa dza ne, głów nie do -
ty czą cą ja ko ści kształ ce nia na uczy cie li. Ana li zu jąc 
wszyst kie te pro ble my, do strze ga jąc za gro że nia 
wy ni ka ją ce z re ali za cji za pi sów usta wy 2.0, 
w mar cu 2021 ro ku przed sta wi li śmy swo je sta -
no wi sko w spra wie kształ ce nia przy go to wu ją ce -
go do za wo du na uczy cie la. Za pro po no wa li śmy, 
aby kie run ki przy go to wu ją ce do za wo du na uczy -
cie la two rzyć na za sa dach ogól nych, a na stęp nie 
do ko ny wać szcze gó ło wej ich akre dy ta cji przez 
PKA, tak jak w od nie sie niu do po zo sta łych kie -
run ków, jed na ko wo dla uczel ni aka de mic kich 
i za wo do wych. To, co zo sta ło przed sta wio ne 
w pro jek cie zmia ny usta wy od no si ło się tyl ko 
do jed nej gru py – do pań stwo wych wyż szych 
szkół za wo do wych. Wy da je się, że me cha nizm, 
któ ry za pro po no wa li śmy jest du żo lep szy, spra -
wie dli wy i za pew nia ją cy kształ ce nie na uczy cie li 
w więk szej licz bie szkół wyż szych, a jed no cze -

– Je ste śmy otwar ci na dia log. KRASP de kla ru je 
chęć współ pra cy w roz wią zy wa niu pro ble mów 
szkol nic twa wyż sze go, tym bar dziej, że ma my wie -
le po my słów na ich roz wią za nie. Za rzą dza jąc na bie -
żą co uczel nia mi, ma my w tym za kre sie swo je do -
świad cze nia i prze my śle nia. Jed no jest pew ne 
– ni gdy nie wy stę po wa li śmy prze ciw ko kon sty tu cji, 
na sze śro do wi sko wno si ło je dy nie o wy co fa nie pro -
po no wa nych zmian w usta wie. Kon sty tu cja jest naj -
waż niej szym do ku men tem w kra ju, sto imy 
i na pew no bę dzie my sta li na stra ży prze pi sów kon -
sty tu cyj nych. Zresz tą w sta no wi sku, któ re KRASP 
prze sta wi ła, na pi sa li śmy, że na szym zda niem nie ma 
w tej chwi li za gro żeń od no śnie do na ru sza nia prze -
pi sów kon sty tu cyj nych, a przed sta wio ne pro po zy -
cje nie wno szą żad nych istot nych zmian w sto sun -
ku do już ist nie ją cych prze pi sów.  

– Cze go moż na się oba wiać w przy pad ku 
po ja wie nia się zmian w ta kim brzmie niu, ja -
kie za pro po no wa no w no we li za cji usta wy 
do ty czą cym te go pa kie tu?  

– Oba wia my się pew nej nad in ter pre ta cji 
prze pi sów, któ re się tam po ja wi ły i sto so wa nia 
prze pi sów do ty czą cych wol no ści aka de mic kiej 
do róż nych spraw, któ re nie ko niecz nie z wol -
no ścią aka de mic ką ma ją coś wspól ne go. Zresz -
tą w do ku men tach, któ re mi ni ster Prze my sław 
Czar nek pod pi sy wał w ze szłym ro ku w Rzy -
mie, pod czas kon fe ren cji eu ro pej skich mi ni -
strów szkol nic twa wyż sze go jest za pis, na któ -
ry po wo łu je my się w na szych opi niach, że 
wol ność wy po wie dzi w de ba cie aka de mic kiej 
mu si się łą czyć z od po wie dzial no ścią na ukow -
ca i prze strze ga niem kry te riów na uko wo ści 
w pra cy ba daw czej i dy dak tycz nej.  

Je że li mó wi my o wol no ściach kon sty tu cyj nych 
na uczy cie li aka de mic kich, to rów nież trze ba pa -

mię tać o wol no ściach kon sty tu cyj nych stu den -
tów, oni tak że w więk szo ści są oby wa te la mi na -
sze go kra ju. To po wo du je, że przed sta wia nie 
wła snych po glą dów w trak cie pro ce su dy dak -
tycz ne go mo że być w pew nych przy pad kach 
trak to wa ne przez stu den tów ja ko na ru sza nie ich 
swo bód oby wa tel skich, zwłasz cza je że li pod czas 
za li cza nia przed mio tu bę dą mu sie li pre zen to wać 
po glą dy sprzecz ne ze swo imi po glą da mi, oczy -
wi ście, je że li to nie by ło wcze śniej za pi sa ne w sy -
la bu sie i pro gra mie stu diów.  

Wy da je się, że do tych cza so we prze pi sy, za rów -
no za war te w Kon sty tu cji RP, w usta wie Pra wo 
o szkol nic twie wyż szym i na uce, jak i w prze pi sach 
we wnętrz nych uczel ni re gu lu ją pra wo do wol no -

ści wy po wie dzi w wy star cza ją cym stop niu. 
W ostat nich la tach w uczel niach zo sta ło pod ję tych 
wie le dzia łań z tym zwią za nych, po wsta ły ko dek -
sy ety ki, po wo ła no rzecz ni ków praw aka de mic -
kich. Tych me cha ni zmów za pew nia ją cych wol ność 
jest wie le, ale wol ność w gra ni cach od po wie dzial -
no ści na ukow ca i prze strze ga nia kry te riów na uko -
wo ści w pra cy ba daw czej i dy dak tycz nej.  

– Na ścież ce le gi sla cyj nej znaj du je się też 
zmia na usta wy do ty czą ca tzw. aka de mii 
prak tycz nych i kształ ce nia na uczy cie li. I po -
now nie ne ga tyw na opi nia KRASP i in nych 
przed sta wi cielstw śro do wi ska aka de mic kie -
go. Czy to czą się też roz mo wy na ten te mat 
z rek to ra mi z kon fe ren cji uczel ni za wo do -
wych – pu blicz nych i nie pu blicz nych?  

<

Jesteśmy otwarci 
NA DIALOG 

KRASP nie było  
i nie jest stowarzyszeniem  
o charakterze politycznym.  
Nie oznacza to okazywania  

słabości i „chowania  
głowy w piasek”. 
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ze so bą wszyst kie jed nost ki, stąd po ja wia się 
kwe stia, jak uwzględ nić ich spe cy fi kę. In sty tu ty 
PAN za trud nia ją głów nie na eta tach ba daw czych 
pra cow ni ków, któ rzy na ba da nia na uko we po -
świę ca ją pra wie ca ły swój czas pra cy, w uczel -
niach na to miast do mi nu je za trud nie nie na eta -
tach ba daw czo -dy dak tycz nych, za tem znacz ną 
część cza su pra cy na uczy cie li aka de mic kich po -
chła nia ją za ję cia dy dak tycz ne.  

Za tem ta część do rob ku, któ ra jest od no szo -
na do licz by pra cow ni ków, po win na być w ja kiś 
spo sób znor ma li zo wa na. Ta kie pro po zy cje skła -

da li śmy, ale te raz wy co fa li śmy się z nich, bo 
już jest za póź no, że by zmie niać roz -

po rzą dze nia. Za pro po no wa li śmy 
je dy nie, aby jed nost ki re fe ren -
cyj ne w po szcze gól nych dys cy -
pli nach wy zna czać tyl ko 
na pod sta wie do rob ku szkół 
wyż szych. Ta ką pro po zy cję ak -

cep tu je tak że PAN. Osta tecz -
na de cy zja jest oczy wi ście 

po stro nie mi ni ster stwa.  
– KRASP nie by ło i nie jest sto wa rzy -

sze niem o cha rak te rze po li tycz nym. Nie ozna -
cza to oka zy wa nia sła bo ści i „cho wa nia gło wy 
w pia sek”. To sil na in sty tu cja przed sta wi ciel -
ska o ja snych i nie za leż nych po glą dach, któ rej 
mą drość wy ni ka z mą dro ści i nie za leż nych po -
staw zrze szo nych rek to rów uczel ni aka de mic -
kich. Co za po wia da ten moc ny cy tat z Pa -
na wy stą pie nia na ma jo wym Zgro ma dze niu 
Ple nar nym KRASP? 

– Ten frag ment pod su mo wu je do tych cza so we
dzia ła nia i po sta wę przyj mo wa ną przez KRASP 
w spra wach klu czo wych dla śro do wi ska aka de -
mic kie go i za po wia da ich kon ty nu owa nie. 
W każ dej spra wie do ty czą cej szkol nic twa wyż -
sze go, w któ rej za bie ra my głos uży wa my i bę -
dzie my uży wać ar gu men ta cji prag ma tycz nej, 
wska zu jąc na kon kret ne skut ki po ten cjal nych 
de cy zji le gi sla cyj nych. Wkra cza my w waż ny dla 
uczel ni okres, w któ rym wciąż zma ga my się ze 
skut ka mi pan de mii, przed na mi tak że ewa lu acja 
jed no stek na uko wych, re for ma Pol skiej Aka de -
mii Na uk, a tak że sze ro ka dys ku sja nad zmia na -
mi w usta wie Pra wo o szkol nic twie wyż szym 
i na uce. No i wy zwa nie, ja kim bę dzie powrót 
do kon tak to we go na ucza nia w no wym ro ku 
aka de mic kim w nie prze wi dy wal nych wa run -
kach wy ni ka ją cych z pan de mii.  

– Jest Pan opty mi stą co do spro sta nia te -
mu wy zwa niu? 

– Tak, trze ba ana li zo wać stan obec ny, prze wi -
dzieć skut ki dzia łań i zro bić wszyst ko, aby nam 
się uda ło! 

– Dzię ku ję za roz mo wę.
Roz ma wia ła: LI DIA JA STRZĘB SKA

śnie za pew nia ją cy od po wied nią ja kość kształ ce -
nia. Roz ma wia łem w tej spra wie z prze wod ni -
czą cy mi KRePUZ oraz KRZaSP. Gdy wszyst kie te 
pro jek ty ustaw tra fią pod ob ra dy Sej mu, bę dzie 
moż na do tych dys ku sji wró cić.  

– Te de ba ty to czą się wir tu al nie, w me -
diach, ale czy tym ży je śro do wi sko aka de -
mic kie? 

– Śro do wi sko przy go to wu je się do roz po czę -
cia no we go ro ku aka de mic kie go, ma jąc na dzie -
ję, że wresz cie wró ci my do nor mal ne go, kon -
tak to we go kształ ce nia. Tu taj klu czo wą spra wą 
są szcze pie nia prze ciw ko Co vid -19. Na uczy -
cie le aka de mic cy roz po czę li szcze pie nia w lu -
tym br., te raz za le ży nam na za szcze pie niu jak 
naj więk szej licz by stu den tów. KRASP pod ję ło 
w tej spra wie sto sow ną uchwa łę pod czas 
ostat nie go zgro ma dze nia ple nar ne go w ma ju. 
Po win ni śmy jak naj więk szy na cisk po ło żyć 
na za chę tę do szcze pień. Licz ba po nad mi lio -
na stu den tów w ska li kra ju jest zna czą ca. Bez -
pie czeń stwo funk cjo no wa nia uczel ni i ca łych 
śro do wisk wo kół uczel ni bę dzie w du żej czę -
ści uza leż nio ne od te go, na ile bę dzie my chro -
nie ni przed za ka że nia mi, a przede wszyst kim 
przez dra ma tycz nym prze bie giem ewen tu al -
nych za ka żeń. To nie jest tyl ko kwe stia bez pie -
czeń stwa we wnątrz uczel ni, ale tak że od po -
wie dzial no ści wo bec wszyst kich, z któ ry mi 
ma my kon takt. Mu si my upo wszech niać rze tel -
ną wie dzę na te mat szcze pień, prze ko ny wać, 
ar gu men to wać pa mię ta jąc jed nak, że stu den ci 
to oso by do ro słe, więc sa mo dziel nie po dej mu -
ją de cy zje. Cie szy my się ze zmian w za sa dach 
szcze pień wpro wa dza ją cych po wszech ny 
i swo bod ny do stęp do nich. Jed nak nie moż -
na za po mnieć o ze szło rocz nej du żej fa li za cho -
ro wań, któ ra na stą pi ła po wa ka cjach. Mu si my 
przy go to wać się rów nież na ta ki sce na riusz, że -
by spraw nie za re ago wać i funk cjo no wać.  

– Ko lej ny go rą cy pro blem dla uczel ni i rek -
to rów: ewa lu acja! 

– Ewa lu acja i jej dłu go fa lo we skut ki to rze czy -
wi ście spra wa klu czo wa. To pro blem, któ ry spę -
dza sen z po wiek więk szo ści rek to rów, bo po raz 
pierw szy wy nik ewa lu acji bę dzie wpły wał 
na upraw nie nia do nada wa nia stop ni na uko wych, 
a nie zna my skut ków za sto so wa nia al go ryt mów 
w ta kiej po sta ci, jak w roz po rzą dze niu. Nie wia -
do mo, jak za dzia ła trze cie kry te rium, po nad to 
po dział okre su roz pa try wa nia pu bli ka cji na dwa 
pod okre sy z od ręb ną punk ta cją rów nież utrud -
nia oce nę. Pro ble mem jest wspól na oce -
na w ra mach dys cy plin uczel ni i in sty -
tu tów PAN oraz do bór jed no stek 
re fe ren cyj nych.  

To są głów ne spra wy, 
nad któ ry mi te raz się sku pia -
my, bo prak tycz nie ca ły pro ces 
ewa lu acji roz pocz nie się we 
wrze śniu br., co ozna cza, że 
wszyst kie do ku men ty po win ny 
być przed wrze śniem zna ne i opu -
bli ko wa ne. Chy ba już wszy scy są zgod ni 
co do te go, że nie po win ni śmy prze su wać ter -
mi nu ewa lu acji, po nie waż spo wo do wa ło by to 
zna czą ce za bu rze nia w funk cjo no wa niu sys te mu 
szkol nic twa wyż sze go i na uki. Wszyst kim nam 
za le ży, aby oce na dys cy plin na uki oraz nada wa -
ne im ka te go rie by ły na po szcze gól nych uczel -
niach i w in sty tu tach ba daw czych po rów ny wal -
ne, a wy nik ewa lu acji obiek tyw ny. Zda je my so bie 
jed nak spra wę, że nie któ rym uczel niom gro zi 
utra ta upraw nień, po trzeb ny bę dzie pro gram 
osło no wy i dys ku sja nad tym, co po ewa lu acji.  

– Uchwa ła KRASP z 29 ma ja w spra wie
ewa lu acji i ka te go ry za cji pod mio tów w dys -
cy pli nach na uki jest jed no znacz na: nie 
zmie niać za sad „w przeded niu ewa lu acji”.  

– Pro po zy cje do ty czą ce ewa lu acji przed sta wia -
li śmy już w ze szłym ro ku, na to miast do szli śmy 
do ta kie go mo men tu, że na kil ka mie się cy 
przed ewa lu acją nie ma sen su za sta na wiać się 
nad ko rek ta mi w do ku men tach obec nie obo wią -
zu ją cych. Po win ni śmy ten pro ces prze pro wa dzić 
w ta ki spo sób, że by był jak naj bar dziej zo biek ty -
wi zo wa ny. Oczy wi ście trze ba bę dzie wy cią gnąć 
wnio ski z obec nej ewa lu acji i prze ło żyć je na do -
sko na le nie al go ryt mów w ko lej nej.  

Obec nie pro ces oce ny w po szcze gól nych dys -
cy pli nach na uki jest zu peł nie in ny niż po przed -
nio, gdzie oce nia ne by ły pod sta wo we jed nost ki 
or ga ni za cyj ne, re pe zen tu ją ce czę sto po kil ka dys -
cy plin. Pew ne ob sza ry ba daw cze by ły pod sta wą 
do wy zna cza nia grup wspól nej oce ny, a tam, 
gdzie się nie da ło ich wy zna czyć, by ły two rzo ne 
gru py nie jed no rod ne. Te raz w da nej dys cy pli nie 
na uki są jed no cze śnie oce nia ne i po rów ny wa ne 

ROZMOWA NUMERU

Prezydium KRASP  
na Uniwersytecie Jagiellońskim, maj 2021


	I okładka maj czerwiec_2021
	II okladka
	1 PWr
	2-3 Przymorze_Uniwersytet Gdanski
	4-5 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
	6-7 UTH
	8-9 UWM + spis tresci maj-czerwiec 2021
	10-13 Mężyk wywiad
	14-15 OPI
	16-17 Huawei_ partner rankingu
	18 SGGW + Okładka RSW 2021
	20-21 Wstep RSW
	22-23 at a glance 2021
	24-25 ALK + Metodologia AKADEMICKIE
	26-29 TABELA_Akademickie 2021
	30-31 TABELE wg typow uczelni + VISTULA
	32-33 Prestiż + Potencjał Naukowy
	34-35  Efektywność naukowa
	36-37 Warunki studiowania + UAM + PŚl
	38-39 Innowacyjność
	40-41 Absolwenci
	42-43 Umiędzynarodowienie
	44-45 CC + Metodologia NIEPUBLICZNE new
	46-47 TABELA_niepubliczne 2021
	48-49 WSB Dabrowa sponsorowany
	50-51 Student depot
	52-53 coventry i reklamy
	54-55 DAAD + Metodologia PUZ new
	56-57 TABELA_PUZ_2021 + Reklama
	58-59 PUZx4 + Rektor Teofil
	60-61 Shesnovation Academy TEKST + reklama Shes
	62 SWWS_Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
	63 Okladka RKS
	64-65 Wstep RKS
	66-67 Metodologia KIERUNKÓW STUDIÓW new
	68-71 Humanistyczne
	72-83 Teologiczne i Społeczne
	84-94 Ekonomiczne Ścisłe Przyrodnicze i Rolnicze
	95-121 Medyczne i Inżynierskie
	122-127 Maturzyści 2021 + IT for She
	128-129 Chetkowski czerwiec 2021
	130-132 E-studia, E-uczelnia, E-rzeczywistość
	133 Salon
	134-135 Studia z migania
	136-137 GALERIA czerwiec 2021x
	138 Informator
	_III okladka reklama KONFERENCJA
	IV okaldka



