informacje i komentarze
Restytuowana w 2009 r., nadawana jest za działalność naukową i dobroczynną. Prof. Limon – anglista,
teatrolog, literaturoznawca i tłumacz, znany jest przede
wszystkim ze swoich działań na rzecz budowy Teatru
Szekspirowskiego w Gdańsku. Jako naukowiec i wykładowca akademicki jest związany z Uniwersytetem
Gdańskim; w ostatnich latach współtworzył nowy kierunek na UG – zarządzanie instytucjami artystycznymi; obecnie jest kierownikiem Katedry Sztuk Scenicznych na Wydziale Filologicznym UG.

Pneumobil na podium
EGER/GDAŃSK Drużyna PG Power z koła naukowego Mechanik z Politechniki Gdańskiej zajęła III miejsce w konkurencji „Przyspieszenie” w VIII International Aventics Pneumobile Competition w Egerze na

Węgrzech. Po raz pierwszy Polacy stanęli na podium
w konkursie przeznaczonym dla studenckich konstruktorów pojazdów napędzanych sprężonym powietrzem. Pneumobil sylwetką przypomina motocykl (na
fot. z nr. 48), ale napędza go inne paliwo – sprężone powietrze o ciśnieniu 10 barów. Każda z 50 drużyn startujących w zawodach miała do dyspozycji jedną, dziesięciolitrową butlę z takim paliwem oraz potrzebne do
skonstruowania pojazdu części pneumatyczne. W konkurencji startowali Węgrzy, Rumuni, Niemcy, Litwini,
Estończycy. Z Polski przyjechało siedem reprezentacji.
Drużyna z PG debiutowała w zawodach i odniosła sukces. Pneumobil osiągnął prędkość 40 km/h w czasie 26
s na dystansie 220 m (odcinek składał się z długiej prostej i łuku).

Zarządzanie organizacjami
DĄBROWA GÓRNICZA 9 maja w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbyła się II Ogólnopolska konferencja naukowa doktorantów „Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami”,
w której wzięło udział 120 uczestników z najważniejszych uczelni kształcących i prowadzących nadania
w zakresie zarządzania, m.in. ALK, SGH i uniwersytetów ekonomicznych. Formuła konferencji ma na celu
doskonalenie warsztatu metodologicznego doktorantów oraz umiejętności prowadzenia dyskusji naukowej,
a obejmuje następujące etapy: wystąpienie doktoranta,
ocenę dokonywaną przez recenzenta bezpośrednio po
wygłoszeniu referatu, a także dyskusję z recenzentem
oraz uczestnikami konferencji.
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Początek łódzkiego posiedzenia KRASP
(21-23 maja) dotyczył sposobu postępowania z wnioskami o przekazanie informacji publicznej. Uczelnie coraz częściej
spotykają się z taką sytuacją i często nie
wiedzą, jak się zachować, co należy traktować jako informację publiczną, a co nią
z całą pewnością nie jest. Sposób postępowania w tych sytuacjach to kwestia otwartości uczelni oraz jej pozycji jako instytucji publicznej, której działalność musi być
przejrzysta dla otoczenia.
Z wielkim zainteresowaniem przyjęto
wystąpienie min. Leny Kolarskiej-Bobińskiej. Powiedziała ona, że buduje koalicję
krajów europejskich niezadowolonych ze
sposobu finansowania wynagrodzeń w Horyzoncie 2020 (więcej na str. 7). Zapowiedziała start pierwszych konkursów w programie „Uczelnie przyszłości”, finansowanym ze środków PO Wiedza, Edukacja,
Rozwój – są tam m.in. pieniądze dla PWSZ-etów na praktyki oraz na konsolidację
uczelni. Przypomniała o staraniach wspólnie z KRPUT o akredytacje amerykańskie
dla polskich uczelni technicznych – na razie w programie uczestniczy 7 politechnik.
Prof. Wiesław Banyś, przewodniczący
KRASP, zwrócił uwagę na problem przeniesienia środków z Horyzontu 2020 do
tzw. planu Junkera. Jednak zdaniem minister nauki, także w tym projekcie będą
środki na naukę. Prof. Banyś zauważył też
konieczność wzmocnienia finansowania
badań podstawowych.
Prof. Witold Bielecki, rektor ALK,
stwierdził, że zamiast finansować wyjazdy najlepszych polskich maturzystów
i studentów na uczelnie zagraniczne, należało umożliwić im kształcenie bezpłatne
na najlepszych polskich uczelniach.
Prof. Bronisław Marciniak, rektor
UAM, zwrócił uwagę na konieczność
wzmocnienia finansowania zadań statutowych – obecnie wobec zmniejszania
tzw. kosztów pośrednich w programach
NCN utrzymanie aparatury staje się wysoce kłopotliwe, zwłaszcza na wydziałach
przyrodniczych i technicznych.
Prof. Stanisław Michałowski, rektor
UMCS, wskazał na problemy wynikające
z przyjęcia Europejskiej Kary Naukowca
w kwestii płac badaczy. Mówił o trudnościach związanych z wprowadzeniem do
repozytorium cyfrowego prac dyplomowych do 5 lat wstecz oraz upomniał się
o możliwość swobodnego kształtowania
czesnego dla studentów zagranicznych,
które uczelniom publicznym pozwoliłoby
konkurować z niepublicznymi.
Prof. Tadeusz Więckowski, rektor
PWr, zwrócił uwagę na konieczność wysokiego wkładu szkół wyższych w programy europejskie w nowej perspekty-

wie, w programach regionalnych nawet do
50%. – Na to nas nie stać – mówił.
Prof. Jerzy Woźnicki, przewodniczący
RGNiSW i prezes FRP, przedstawił 5-tomowy program zmian w szkolnictwie
wyższym do roku 2020. Zwracano uwagę
(m.in. prof. Jan Szmidt, rektor PW) na
to, że strategia powinna być opracowana
w dłuższej perspektywie.
Prof. Jerzy Buzek mówił o konieczności niwelowania różnic między wschodnią i zachodnią Europą. Jako zadania strategiczne określił: mobilność naukowców,
wsparcie studiów doktoranckich, transfer
wiedzy, wsparcie karier naukowych kobiet.
Prof. Marek Zimak, rektor Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina, upomniał
się o kulturę. – Mamy znakomite uczelnie
muzyczne, które otrzymują na działalność
coraz mniej środków. Rektorzy poparli jego
stanowisko w specjalnej uchwale.
Gość z Francji mówił o tym, jak rewolucja francuska zlikwidowała uniwersytety, zastępując je szkołami „profesjonalnymi”. Zakończyło się to klęską. Instytuty naukowe
skupione w CRNS nie zastąpiły prawdziwych uniwersytetów. Dziś kraj próbuje odbudować to, co ponad 200 lat temu zniszczyli
rewolucjoniści. Dokonuje się konsolidacja
uczelni i odbudowa klasycznych uniwersytetów, które są niezbędne dla funkcjonowania
i rozwoju państwa. Referent pokazał przykład budowania uniwersytetu regionalnego
metodą konsolidacji istniejących uczelni
na przykładzie Lotaryngii. Pojawiła się też
oferta stypendialno-grantowa dla działań
naukowych w języku francuskim.
Prof. Andrzej Zoll, przewodniczący
Komisji ds. Etyki w Nauce PAN, mówił
o patologiach trapiących Centralną Komisję, grzechach nieuczciwego pomnażania dorobku, plagiatach, które stają się
coraz częstsze, wyłudzaniu awansów, pomnażaniu dorobku placówki przez wzajemne dopisywanie się naukowców do publikacji. Mówił o widocznym obniżeniu
poziomu habilitacji – obecny stan nazwał
katastrofalnym i wskazał konieczność
zmiany procedury habilitacyjnej.
Prof. Stanisław Kistryn, prorektor UJ,
wskazał na problem nieuczciwych recenzji w postępowaniach o tytuł naukowy
oraz ocenie wniosków grantowych.
Najgorętsze dyskusje dotyczyły pieniędzy i etyki badań naukowych oraz kształcenia. Widać, że to są problemy, którymi
autentycznie żyje środowisko zarządzających szkołami wyższymi.
Rektorzy zgromadzeni w KRASP
uczestniczyli w posiedzeniu senatów łódzkich uczelni publicznych z okazji 70-lecia
życia akademickiego w Łodzi.
(p)
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