
Uchwala nr 104
Senatu Uniwersytetu w Bia\'mstoku

z dnia 19 krvietnia 2000 r. w sprawie ustawy
rrprowo o szkolnictrvie wy2szym"

Senat LJniwersytetu w Bialymstoku urvaza, ze obecny projekt ustawy d-vskutorva.l
przez srodowisko szkolnict$'a rvyzszego slanowi wyrazny krok naprzod w stosunku do
rstnreJ4cego stanu prar!nego. a proponowane rozui4zania, dotycz4ce ztylaszcza
zarz4dzania uczelniE oraz gospodarki uczelni s4 rcalistyczne

Sennt Uniwersytetu w Billymstoku uwaLa, Le nale2y bez nieuzasadnionej
zwfoki, po kilku poprawkach obecnego t€kstu ustawy pr6eo o szkolnichvie wyis4.nt,
kt6re nie zmieni4 istotnych osi4gnipd tego projektu inie oprifni4 procedur
uchwalarria ustawy, przyst4pid do uchwalenia ustnwy pruez polski parlament.

W szczeg6lnoSci Senat Uniwerslletu rv Bialymstoku uwaia, ze chodzi o
nastppuj4ce kwestie.

I W trosce o zachorvanie egzystencji mniejszych uczelni panstwowych Senat
l,ini\.vers]tetu w Biatymstoku uwaZa, ze w przepisach prawnych dotycz4cych rozdzialu
dotacji dydaktycznej z budzetu pahstwa powinno sig znaleic sfbrmulor.lanre
rcspektq4ce zasadg rownego dostQpu do edukacji w naszym kraju.

2. Realizacja idei samorz4dno6ci Srodowiska akademickiego nie moZe polegac na
szczegolowej regulacji prawnej funkcjonowania Konlerencji Rektorow Akademickich
Szkol Polskich (KRASP). W szczegolnodci nie powinna polegac na trvorzeniu
obor'vi4zkowej przynaleznosci do tej organizacji oraz na ustawowym przydzielaniu
kompetencji poszczeg6lnym organom KRASP. Kwestie dotycz4ce struktury r

mechanizmow funkcjonowania KRASP winny byc nornrowane przez wewngtrznv
rcgulamin KRASP. Ustaworve przyznanie kompetencji prezydium KRASp ogranrczy
autonomig uczelni wynikaj4c4 rownieZ z ustawy oraz ucz.yni z KRASp-u duz4.
zbiurokraN zowan4 organizacj g

3 Senat [-'niwersytetu w Bialymstoku uwaza, ze kryteria udzielania akredy,tacji porvinnv
byc okrcSlone przepisami prawnymi. Kryteria te powinny sip znalelc b4dz w sarncj
ustar,,ie b4dZ rv akcie prawnym wynikaj4cym z delegacji ustawowej

Senat []niwers]tetu w Bialymstoku uwaia,2e wej6cie w i1'cie przepis6w rrchwalonej
jrri rrstlwv powinno poprzedzld dostatecznie dlugie.,vacatio legis",:rby dostosoryatt
obecny model gospodarowania irnoiliwosci finnnsowe uczelni do rvszclkich skutk6w
prawnych ifinansowvch wyniknj4cych z rrowej ustnwy.
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