
Przedsięwzięcie pn. Opracowanie dokumentu pt: 
„PROJEKT STRATEGII ROZWOJU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DO 2020 R." 

Uchwała Komitetu Sterującego z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
dotycząca przebiegu i wyników debaty publicznej 

nad środowiskowym projektem Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20 

Komitet Sterujący, nadzorujący działania mające na celu opracowanie przez Fundację Rektorów 

Polskich w imieniu Konsorcjum KRASP(KRePSZ)-FRP-KRZaSP, wspólnie z organizacjami i instytucjami 

partnerskimi, a w tym KIG i ZBP, projektu środowiskowego Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-

2020, obradując pod przewodnictwem Przewodniczącej KRASP prof. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow, 

zapoznał się z informacjami o debacie publicznej nad przyszłą strategią szkolnictwa wyższego. 

Komitet Sterujący z satysfakcją przyjmuje przebieg i wyniki tej bezprecedensowej debaty, która w 

okresie 2 grudnia 2009 r. - 30 kwietnia 2010 r. obejmowała dyskusje organizowane zarówno w uczelniach 

zlokalizowanych w różnych ośrodkach akademickich (25 debat w 13 miastach), jak i w instytucjach spoza 

szkolnictwa wyższego (10 takich debat). 

Komitet Sterujący z zadowoleniem przyjmuje dorobek przeprowadzonej dyskusji, która przyniosła 

wiele uwag i wniosków zmierzających do rozwinięcia lub skorygowania propozycji zawartych w projekcie 

środowiskowym Strategii. Wnioski te, umieszczone w protokołach opracowanych przez gospodarzy 

poszczególnych debat, powinny zostać wykorzystane w dalszych pracach nad Strategią. W tym kontekście, 

Komitet odnotowuje pozytywne przyjęcie przez społeczność akademicką środowiskowego projektu Strategii 

oraz wyrażane w debatach poczucie satysfakcji, że naszym wspólnym wysiłkiem zostało opracowane dzieło 

otwierające nowe horyzonty przed szkolnictwem wyższym w Polsce. 

Komitet Sterujący, witając uchwały Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Zgromadzenia 

Plenarnego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, a także opinię Krajowej Reprezentacji 

Doktorantów, zawierające wskazanie projektu środowiskowego jako podstawy przyszłych prac rządowych 

nad narodową strategią rozwoju szkolnictwa wyższego, podkreśla wagę i znaczenie tego stanowiska, pod 

którym członkowie Komitetu w pełni się podpisują. 

Komitet Sterujący wskazuje na osiągnięcie, jakim stało się wykreowanie wspólnoty celów i 

nawiązanie współdziałania pomiędzy instytucjami przedstawicielskimi w szkolnictwie wyższym, przy 

wsparciu ważnych organizacji reprezentujących zewnętrznych interesariuszy szkolnictwa wyższego. To 

wielka wartość, która powinna być zachowana. 

Komitet uważa, że projekt Strategii powinien zostać przedłożony, w celu nadania jej ostatecznego 

kształtu, Rządowi oraz przedstawicielom wszystkich głównych podmiotów życia społecznego i politycznego 

kraju. Doprowadziłoby to do traktowania Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego jako zadania stojącego 

przed całym narodem. 



Przedstawiając Zgromadzeniu Plenarnemu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich tę 

uchwałę, Komitet Sterujący uznaje swoje zadanie za wypełnione. Komitet składa podziękowanie wszystkim 

organizacjom, instytucjom i osobom, które przyczyniły się do zrealizowania naszego wspólnego 

przedsięwzięcia. 
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