
STRA TE GIA ROZ WO JU SZKOL NIC TWA WYŻ SZE GO DO 2020 r. – PRO JEKT ŚRO DO WI SKO WY

Ko mi tet Ste ru ją cy, re pre zen tu ją cy Kon sor cjum z udzia łem Kon fe ren cji Rek to rów Aka de mic kich Szkół Pol skich, Kon fe ren cji Rek to rów Za wo do wych Szkół Pol skich, Kon fe ren cji Rek to rów Pu blicz -
nych Szkół Za wo do wych oraz Fun da cji Rek to rów Pol skich, nad zo ru ją cy dzia ła nia ma ją ce na ce lu opra co wa nie pro jek tu Stra te gii roz wo ju szkol nic twa wyż sze go 2010-2020, w uchwa le z dnia
16 li sto pa da br. stwier dził, że opra co wa nie pt.: „Stra te gia roz wo ju szkol nic twa wyż sze go 2010-20 – pro jekt śro do wi sko wy” po win no zo stać przed sta wio ne pu blicz nie i skie ro wa ne pod de ba -
tę spo łecz ną, pro wa dzo ną z udzia łem m.in. śro do wisk aka de mic kich i ze wnętrz nych in te re sa riu szy uczel ni. Pro jekt Stra te gii zo stał przed sta wio ny pu blicz nie w dniu 2 grud nia br.

TĄ DRO GĄ CZŁON KO WIE KON SOR CJUM ZA PRA SZA JĄ DO UDZIA ŁU W DE BA CIE PU BLICZ NEJ 
NAD ŚRO DO WI SKO WYM PRO JEK TEM STRA TE GII

(ma te ria ły do stęp ne na www.krasp.org.pl, www.frp.org.pl oraz www.krzasp.pl)

***
OD PO WIE DZI NA NAJ CZĘ ŚCIEJ ZA DA WA NE PY TA NIA

Jak oce nia my ak tu al ny stan szkol nic twa wyż sze go?

Ja ko nie sa tys fak cjo nu ją cy.

Ja kie są te go naj waż niej sze prze ja wy?

Ni ski po ziom roz wo ju ka pi ta łu in te lek tu al ne go oraz ni skie po zy cje
pol skich uczel ni w ran kin gach za gra nicz nych.

Ja kie są głów ne przy czy ny ta kie go sta nu?

Zbyt ni skie na kła dy na kształ ce nie w prze li cze niu na stu den ta, dra ma -
tycz ne nie do fi nan so wa nie ba dań na u ko wych oraz nie do sta tecz nie
efek tyw ne roz wią za nia sy ste mo we w per spek ty wie do 2020 r.

Co po win no w związ ku z tym stać się prio ry te tem na naj bliż szą de -
ka dę?

1. Za pew nia nie do stęp no ści (rów no ści szans) i po wszech no ści wyż -
sze go wy kształ ce nia i jego lep szej ja ko ści.

2. Ogło sze nie i wdro że nie no wej mi sji spo łecz nej szkol nic twa wyż sze -
go, za kła da ją cej har mo ni za cję idei uni wersytetu z wy mo ga mi je go
po słan nic twa i no wej słu żeb no ści w XXI wie ku.

3. Osią gnię cie przez pol skie uczel nie wy so kiej po zy cji mię dzy na ro do -
wej, od po wia da ją cej po ten cja ło wi in te lek tu al ne mu, gos po dar cze -
mu i kul tu ro we mu Pol ski, po twier dzo nej w ran kin gach
za gra nicz nych, tak aby szkol nic two wyż sze sta ło się atu tem roz wo -
jo wym i źró dłem pre sti żu na sze go kra ju. 

Aby to osią gnąć, nie zbęd ne jest wpro wa dze nie pro roz wo jo wych roz -
wią zań sy ste mo wych.

Cze go do ty czą wnio sko wa ne zmia ny w sy ste mie szkol nic twa wyż -
sze go?

Obej mu ją one pa kiet do tąd nie pro po no wa nych, no wych roz wią zań,
któ re sta no wią ory gi nal ną pro po zy cję spo so bów osią ga nia za ło żo -
nych ce lów stra te gicz nych.

Cze go do ty czą za sad ni cze, no we pro po zy cje?

Wśród wie lu pro po no wa nych roz wią zań znaj du ją się m.in.:

• Zmia na za kre su dzia ła nia mi ni ster stwa i in nych in sty tu cji cen tral -
nych – prze kształ ce nie ich w or ga ny bar dziej szta bo we, aby ła twiej
by ło osią gać stra te gicz ne ce le roz wo jo we w szkol nic twie wyż szym.

• Jed no li ty nad zór mi ni stra na u ki i szkol nic twa wyż sze go nad uczel -
nia mi, tak że pod leg ły mi obec nie in nym mi ni strom (z wy ko rzy sta -
niem op cjo nal nych i ob li ga to ryj nych rad po wier ni czych),
z utrzy ma niem czę ści do tych cza so wych za dań mi ni strów bran żo -
wych (np. fi nan so wa nia szpi ta li kli nicz nych i kształ ce nia pod y plo -
mo we go le ka rzy, współ fi nan so wa nia za dań uczel ni ar ty stycz nych
zwią za nych z dzia łal no ścią kul tu ral ną).

• Zrów ny wa nie re guł kon ku ro wa nia uczel ni pu blicz nych i nie pub licz -
nych (w ra mach ogól nych uwa run ko wań praw nych), z wpro wa dze -
niem wspól nej za sa dy re pre zen ta tyw no ści obu sek to rów oraz
usu nię ciem prze pi sów dy skry mi nu ją cych wza jem nie uczel nie pu -
blicz ne i uczel nie nie pub licz ne.

• Przy zna wa nie środ ków bu dże to wych uczel niom przez no wą Agen cję
Rzą do wą pn. Na ro do wy Fun dusz Szkol nic twa Wyż sze go (NFSW), w
oparciu o czytelne reguły o cha rak te rze kra jo wym i mię dzy na ro do -
wym, umoż li wia ją cych wpro wa dze nie obiek tyw nych kry te riów 
oce ny apli ka cji uczel ni o środ ki (ty po lo gia, kla sy fi ka cja, ben chmar -
king).

• Wpro wa dze nie za sa dy sy me trii w kon kur so wym fi nan so wa niu
uczel ni pu blicz nych i nie pub licz nych w za kre sie stu diów sta cjo nar -
nych: uczel nie sek to ra pu blicz ne go by ły by fi nan so wa ne (przez
Agen cję Rzą do wą) ze środ ków pu blicz nych i do fi nan so wy wa ne ze
środ ków nie pub licz nych (czę ścio wa od płat ność za stu dia); uczel nie
sek to ra nie pub licz ne go by ły by fi nan so wa ne ze środ ków nie pub licz -
nych (op ła ty za stu dia) i do fi nan so wy wa ne ze środ ków pu blicz nych
(przez Agen cję Rzą do wą). Tym sa mym wpro wa dzo na zo sta ła by po -
wszech na za sa da współ fi nan so wa nia stu diów sta cjo nar nych ze
środ ków pu blicz nych i nie pub licz nych. 

• Stwo rze nie moż li wo ści trans for ma cji uczel ni (w try bie wła ści wym
dla two rze nia lub prze kształ ca nia szko ły wyż szej da ne go ty pu)
– uczel ni pu blicz nej w nie pub licz ną uczel nię Skar bu Pań stwa oraz
uczel ni nie pub licz nej w pu blicz ną, z par tner stwem pu blicz no-pry -
wat nym, któ re sta nie się moż li we w na stęp stwie tych pro ce sów.

• Wpro wa dze nie moż li wo ści nad zo ro wa nia uczel ni przez se nat (mi sja)
i ra dę po wier ni czą (za rzą dza nie za so ba mi), z no wą wi zją or ga nów
uczel ni (op cjo nal na ra da po wier ni cza z wy ma ga nia mi kwa li fi ka cyj ny -
mi człon ko stwa, zwię kszo ne kom pe ten cje rek to ra wy bie ra ne go op cjo -
nal nie z udzia łem „se arch com mit tee” i ra dy po wier ni czej,

ogra ni cze nie nad ko le gial no ści w spra wach pra cow ni czych). 

• Wpro wa dze nie sta tu su tzw. uczel ni fla go wych i uczel ni ba daw -
czych, któ re (dzię ki swo je mu do rob ko wi na u ko we mu) osią gną wy -
so ką po zy cję mię dzy na ro do wą, po twier dzo ną wy so ki mi miej sca mi
w ran kin gach mię dzy na ro do wych, w na stęp stwie zróż ni co wa nych
me cha niz mów i pro ce dur kon kur so wych, uru cha mia ją cych pro ce sy
kon so li da cji in sty tu cjo nal nej (związ ki i fu zje uczel ni).

• Dwie ścież ki awan su na u ko we go: obok kla sycz nej, no wa ścież ka
– dla do kto rów wy róż nia ją cych się do rob kiem na u ko wym i za wo -
do wym – osią ga nia sta no wi ska pro fe so ra nad zwy czaj ne go oraz
przy zna wa nych przez Cen tral ną Ko mi sję upraw nień pro mo tor skich
i re cen zen ckich w prze wo dach do ktor skich, bez ko niecz no ści uzy -
ski wa nia ha bi li ta cji lub ty tu łu pro fe so ra.

• Roz po czę cie pro ce su two rze nia ka pi ta łu że laz ne go uczel ni (en dow ment).

• Wpro wa dze nie zre de fi nio wa ne go, za da nio we go bu dże tu pań stwa z kil -
ku let nią per spek ty wą bu dże to wa nia, z na stę pu ją cy mi pro po zy cja mi
do ty czą cy mi po zio mu fi nan so wa nia szkol nic twa wyż sze go i na u ki:

• Wpro wa dze nie za sa dy po wszech nej czę ścio wej od płat no ści za stu dia
sta cjo nar ne w pu blicz nym szkol nic twie wyż szym na po zio mie ok.
Ľ śred nich kosz tów stu diów, z do stę pem do sty pen diów i po wszech -
nym sy ste mem po ży czek i kre dy tów stu den ckich (ofe ro wa nych przez
ban ki, z gwa ran cja mi rzą do wy mi) – od 2015 r. 

• Wpro wa dze nie roz wią zań sy ste mo wych sty mu lu ją cych udział pod -
mio tów gos po dar czych w re a li za cji pro jek tów ba daw czych, przy jed -
no czes nej zmia nie pro por cji w za kre sie bu dże to we go fi nan so wa nia
na u ki – pod mio to we go i przed mio to we go (kon kur so we go) z ok. 
2: 1 na ok. 1: 2, od po wied nio.

Ja kie są in ne waż ne pro po zy cje, w szcze gól no ści do ty czą ce pro ce su
kształ ce nia?

• Usu nię cie kil ku let nie go za póź nie nia Pol ski we wdra ża niu Kra jo wych
Ram Kwa li fi ka cji oraz wie lo let nie go w upo wszech nia niu idei ucze -
nia się przez ca łe ży cie (LLL).

• Zwię ksze nie za dań Ra dy Głów nej Szkol nic twa Wyż sze go i Pań stwo -
wej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej, roz wój mi sji kon fe ren cji rek to rów, zmia -
na za dań Cen tral nej Ko mi sji oraz usta no wie nie no wych in sty tu cji
po śred ni czą cych: Kra jo we go Pun ktu Ko or dy na cyj ne go dla Ram Kwa -
li fi ka cji, Pol skiej Agen cji Wy mia ny Aka de mic kiej – ze zin sty tu cjo na -
li zo wa nym udzia łem in te re sa riu szy ze wnętrz nych.

• Wpro wa dze nie jed noe ta to wo ści (z va ca tio le gis), ogra ni cze nie mia -
no wa nia do pro fe so rów zwy czaj nych i nad zwy czaj nych, we wnętrz -
na eta ty za cja, uczel nia ne sy ste my pła co wo-za da nio we, stan
spo czyn ku dla pro fe so rów. 

• In te gra cja sy ste mów ja ko ści w za rzą dza niu uczel nią i wal ka z pa to -
lo gia mi.

Ja kie są pro po no wa ne za da nia no wej in sty tu cji – Agen cji Rzą do wej
NFSW?

Fi nan so wa nie bu dże to we stu diów sta cjo nar nych (I, II i III stopnia), po -
mo c ma te rial na, roz wój i trans for ma cja uczel ni, w tym in we sty cje, gran -
ty na utrzy ma nie za so bów pu blicz nych – po roz pa trze niu w try bie
kon kur so wym apli ka cji uczel ni o środki znajdujące się w zróżnicowanych
strumieniach dedykowanych funkcjonalnie różnym typom uczelni (np.
branżowym, flagowym, badawczym, niepublicznym...).

Czym to się bę dzie róż nić od ak tu al ne go sy ste mu?

Pie nię dzy nie bę dzie przy zna wał, jak obec nie, mi ni ster na okres ro ku
na pod sta wie al go ryt mu, któ ry w nie wiel kim stop niu uwzględ nia
zróż ni co wa nie uczel ni, ale pro fe sjo nal na, wol na od wpły wów ze -
wnętrz nych, wy spe cja li zo wa na Agen cja, któ ra bę dzie ne go cjo wać 
3-5-let nie kon trak ty na zre a li zo wa nie kon kret nych za dań. Za pew ni to
nie zbęd ną dy wer sy fi ka cję uczel ni, bę dą cą na stęp stwem zróż ni co wa -
nia źró deł/stru mie ni fi nan so wa nia kon kret nych za dań. Zhar mo ni zu -
je to za sa dy fi nan so wa nia dzia łal no ści edu ka cyj nej, ba daw czej
i roz wo jo wej uczel ni ze środ ków pu blicz nych.

Co bę dzie ozna czać osią gnię cie przez wy bra ne pod mio ty sta tu su
uczel ni fla go wych lub uczel ni ba daw czych?

Cho dzi o to, aby gru pa 15-20 uczel ni, w wy ni ku pro wa dzo nych (w na -

stęp stwie pro ce dur kon kur so wych) pro ce sów kon so li da cyj nych i roz -
wo jo wych, fi nan so wa nych ze środ ków UE, uzy ska ła sta tus uczel ni fla -
go wych lub uczel ni ba daw czych, ze zo bo wią za niem do:
• na da nia ba da niom na u ko wym, a nie jak do tąd kształ ce niu, do mi -

nu ją cej po zy cji w mi sji,
• uzy ska nia, za spra wą su my swych osią gnięć na u ko wych, roz poz na -

wal nej, zde cy do wa nie lep szej niż dziś, po zy cji wśród uczel ni eu ro -
pej skich, w tym okre ślo ne go awan su w uzna wa nych ran kin gach
mię dzy na ro do wych.

Obec nie nie ma ta kich uczel ni i bez pla no wa nych dzia łań nie bę dzie!
A są one nie zbęd ne ja ko wi zy tów ki pol skie go szkol nic twa wyż sze go.

Ja kie są pro po zy cje dla szkół wyż szych, któ re nie sta ną się uczel nia -
mi fla go wy mi lub ba daw czy mi?

Za kła da my, że bę dzie ist nieć ścież ka kon kur so wa dla kon so li do wa -
nych (w ce lu uzy ska nia sy ner gii za so bów ba daw czych) jed no stek pod -
sta wo wych o cha rak te rze szkół na u ko wych (fe de ru ją cych wy dzia ły
i in ne jed nost ki na u ko we), dzia ła ją cych w da nej uczel ni, pro wa dzą -
ca do osią gnię cia przez nie sta tu su fla go we go lub ba daw cze go (z do -
stę pem dla ta kich jed no stek do de dy ko wa ne go dla uczel ni fla go wych
i ba daw czych stru mie nia środ ków z Agen cji Rzą do wej).

Ja kie by ły by skut ki tych dzia łań dla szkol nic twa wyż sze go?

– Wy kre o wa nie się sil nych uczel nia nych (uni wersyteckich) oś rod ków
na u ko wych i za sad ni czy wzrost ja ko ści kształ ce nia po wią za ne go
z ba da nia mi na u ko wy mi.

– Zmia na roz kła du po pu la cji stu den tów  mię dzy uczel nie – za kła da
się, że 10-20% stu den tów mniej niż dziś (w ska li sy ste mu szkol nic -
twa wyż sze go) bę dą kształ cić no we pod mio ty (uczelnie fla go we
i ba daw cze) – stu den ci ci po ja wią się w po zo sta łych uczel niach.

– Awans pol skie go szkol nic twa wyż sze go w wy mia rze mię dzy na ro do -
wym (ra dy kal na po pra wa pre sti żu uczel ni, wzrost za in te re so wa nia
stu dia mi w Pol sce, itd.).

Dla cze go po stu lu je się wpro wa dze nie za sa dy po wszech nej, czę ścio -
wej od płat no ści za stu dia sta cjo nar ne w uczel niach pu blicz nych do -
pie ro za 6 lat?

Pro po nu je my wpro wa dza nie po wszech ne go czes ne go od 2015 r.
Wcześ niej mu si być opra co wa ny w szcze gó łach, po wszech ny sy stem
ofe ro wa nych przez ban ki po ży czek i kre dy tów stu den ckich, do stęp -
nych dla wszyst kich a spła ca nych przez ab sol wen tów ma ją cych pra -
cę (np. z dwu let nim okre sem ka ren cji). Nie zbęd na jest tak że
pu blicz na de ba ta z udzia łem stu den tów, do kto ran tów i par la men ta -
rzy stów oraz ko rek ta art. 70 Kon sty tu cji. Na to trze ba cza su.

Jak uza sad nia się tę pro po zy cję współ płat no ści za stu dia?

Roz wią za nie ta kie zwię ksza pod mio to wość i od po wie dzial ność stu den -
tów, w tym ich wpływ na uczel nie, umoż li wia w na tu ral ny spo sób re gu -
lo wa nie sy ste mu po przez zwol nie nia z czes ne go lub z obo wiąz ku je go
spła ty w czę ści lub ca ło ści przez oso by speł nia ją ce okre ślo ne wa run ki, np.
stu diu ją ce na kie run kach pre fe ro wa nych lub osią ga ją ce wy róż nia ją ce się
wy ni ki kształcenia. Po nad to, zwię ksze nie przy cho dów uczel ni przy czy ni
się do po pra wy ja ko ści kształ ce nia, sprzy ja jąc wal ce z „by le ja ko ścią”.

Czy coś się zmie ni w od nie sie niu do stu diów nie sta cjo nar nych?

Pro po nu je my utrzy ma nie obec nych roz wią zań.

Czy te pro po zy cje są zgod ne z za ło że nia mi zmian usta wo wych, za -
po wie dzia nych przez mi ni ster Barbarą Ku dryc ką?

Nie ma my za strze żeń do czę ści pro po zy cji za war tych w tych za ło że -
niach. Za ło że nia ma łej no we li za cji usta wy to jed nak nie to sa mo co
stra te gia, któ ra mu si mieć wy czer pu ją cy i ca ło ścio wy cha rak ter. Na sze
pro po zy cje są zu peł nie in ne w od nie sie niu do wię kszo ści oma wia nych
przez nas kwe stii: po słan nic twa i słu żeb no ści uczel ni w XXI wie ku, ro -
li mi ni ster stwa i in sty tu cji cen tral nych, pro po zy cji fi nan so wa nia na u -
ki i szkol nic twa wyż sze go oraz spo so bu roz dzia łu środ ków  mię dzy
uczel nie, kon wer gen cji sek to rów, sta tu su uczel ni i ła du in sty tu cjo nal -
ne go, uczel ni fla go wych i ba daw czych, or ga nów uczel ni, a w tym ro -
li i for mu ły rad po wier ni czych itd. 

Do ty czy to tak że ogło szo nej przez MNiSW pro po zy cji tzw. KNOW-ów,
któ rym mia ły by być przy zna wa ne do dat ko we środ ki za to tyl ko, ja kie
te jed nost ki są obecnie. By ło by to za tem zwię ksze nie fi nan so wa nia
sta tu to we go, co jest nie zgod ne na wet z wcześ niej szy mi mi ni ste rial -
ny mi za ło że nia mi tzw. pa kie tu ustaw o na u ce. Za sa dą pro mo wa ną
przez OECD i uzna wa ną w Eu ro pie jest nie op ła ca nie do dat ko wy mi
środ ka mi utrzy my wa nia sta tus quo – tak że wte dy, gdy do ty czy to ja -
ko ści stu diów – bez wy ma ga nia re a li za cji kon kret nych do dat ko wych
za dań. Zawsze po pie ra my pro po zy cje, zmie rza ją ce do po pra wy ja ko -
ści i roz wo ju szkol nic twa wyż sze go i na u ki.

Środki budżetowe Środki pozabudżetowe

obecnie 
zgodnie z

wnioskiem 
obecnie 

zgodnie z
wnioskiem 

Szkolnictwo wyższe 0,88% 1% 0,4% 1%

Nauka 0,34% 1% 0,2% 1%


