
Opinia
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 3l marca 2010 r.

w sprawie projektfw strotegii rozwoju szkolnictwa wy|szego na lata 2010_2020

Senat Uniwersytetu w Bialymstoku wyra2a opinip, Ze projekt strategii szkolnictwa\ryzszego na lata 2010-2020, przygotowany przez Emit &- young oraz r"rty"ru,-aoaui 
"uaGospodark4 Rynkow4 przedstawia zasluguj4ce na akceptacjp ccle" strategiczne,'d" ;;;,.ruszereg propozycji rozwi4zan szczeg6lowych, kt6re mog4 wzbv<Jzii zaniepokojenie

Srodowiska akademickiego, poniewa2 nie uwzglgdniai4 reali<iw, w jakich to ,riotni,.rro
szych jako sferE aktywnodci, w kt6rei
efektywnoSci ekonomicznej i dostosou.ania

sztalcenia i prowadzonych baclari naukowych.

L Proponowana koncepcja w spos6b z

ograszania i przeprowadzania konkursu ff :?ffiirff?"'1#f,l,.J,i!1"*'eniem 
do

2. Koncepcja ta deprecjonuje. a ym wysilkiem,
funkcj onuj 4ce na uczelniach
wyboru organ6w uczerni n 

nle w postaci

ministerstwri rub organom bezpoirednio podlegai4cym ,ninir,".r,#lltl"ilt:t#
diagnoza jakoSci i moZliwoSci ,ocjonaln'ego funkcjonowania org"no*

owna, nie podparta Zadny mi badaniami
spostrzezone braki, a pomija rzeczywiste

nie poziomu i warunkow pracy naukowej

3. Zaproponowana koncepcja realizacji c
dotychczas. w spos6b organiciny,
i organizacyjne poszczeg6lnych ucz
naukowych, nawi4zaniem do tradycii
Polsce, a takZe autonomi4, or-.koni..rnym dy,stansem akadernickjm wzglqdemprzemijai4cych trcnd6w ideologicznych i poliiycznych, zro2nicorvaniem. ktorcdotychczas gwarantowalo studentom pelnq ofertg naukowo_dl tlakt\ czn4 n polqczcniu
z wysokq jakoSciq ksztalcenia.

-1. Wqtplir,r'q jcst tak2e propozycja wpror.r a
gospodarczego poszczeg6lnych
decydowania o podstawowych kie
jedynie swych opinii wskazuj4cych na
i funkcjonowania instytucji publ icznyc

5 Spcrlecznodi akademicka nie moze. wyrazit zgo,Jy, abv uczr:lnie byly traktorvane
podobnie do przedsigbiorstw w pelni podporzEdkorianych logice ,ynt, i tont rr.*1,.



6.

Uw'2amy, 2e 
.uczelnie powirury iledzii mechanizmy rynkowe i mie6 zagwarantowane

rontriryzria instytucjonalne,. aby .reagowai na wyzwania rynku z' ,zsadniczyi
dystansem oraz logikq okeSlonymi spicyfik4 instyucji akademickich, ..gut*iiit
funkcjonowania i rozwoju.

lang
ania
anie
iane

uslugi. akademickie. Propozycje w tym zakresie zmierzai4do takiego scentralizowania
zarz4dzania publicznymi szkolami wy2szymi, jakiego nie-bylo nu*it - czasach pRL.
wlrazamy stanowisko, 2e bezpo(rednie i szybkie wdra2anie w uczelniach w polsce
rozwi1zan organizacyjnych, 

_finansowych i naukowo-dydaktycznych pochodzenia
zewngtrznego, bez uwzglgdnienia naszej specyfiki, naszych iotychczasowychi sprawdzonych dodwiadczen, spowoduje napig.iu i konflikty, kt6r; w anzsiyi
okesie czasu bgd4 strukturaln4 cechq funicjonowania uczelni w polsce.

Przewodnicztlcy

7.

, w naszej ocenie, bli2sz4 reariom i daiqc4 wiEksze prawdopodobienstwo osiqgniecia
zakladanych, podobnych cel6w strategiczny"i, ;irt toncepcia straiegii rozwolu ,rtJni"r*u
WZszego przygotowana przez Konferen
Aczkolwiek r6wnie2 w tej koncepcji d

e prac nad zmian4 Konstytucji RP.

ze oprac powodzenie strategii rozwoJ usz w polsce
z akademi 

rocesie otwartych konsultacji

reprezentacj4. pracom tym nie powinien towarz 
formaln4 b4d2 nieformaln4


