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Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP
z dnia 6 maja 2000 r.

w sprawie kierunków działalności KRASP

Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, uwzględniając
dotychczasowe doświadczenia związane z działalnością KRASP, biorąc pod uwagę aktualny stan
systemu szkolnictwa w kraju oraz procesy zachodzące w europejskim szkolnictwie wyższym u
progu XXI wieku i towarzyszące im wyzwania, wskazuje następujące główne kierunki
działalności KRASP:

inicjowanie dyskusji nad modelem szkolnictwa wyższego w Polsce;
promowanie nowych rozwiązań w szkolnictwie wyższym, obejmujących kwestie
systemowe i instytucjonalne, przyjętych w popieranym przez KRASP projekcie ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 18 stycznia 2000 r.;
działania na rzecz zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na poziomie wyższym;
aktywne uczestnictwo w procesie integracji systemu edukacji narodowej, w szczególności
poprzez:

uczestnictwo w pracach nad modelem kształcenia pogimnazjalnego, a
zwłaszcza nad zapewnieniem więzi programowych pomiędzy kształceniem na
poziomie licealnym i wyższym oraz rozwiązaniami dotyczącymi nowej formuły
egzaminów maturalnych;
działaniach na rzecz integracji różnych sektorów szkolnictwa wyższego - szkół
publicznych i niepublicznych, szkół akademickich i zawodowych, szkół
działających dotychczas w ramach różnych resortów;

działania na rzecz wprowadzania nowych technologii kształcenia i rozwiązań
organizacyjnych prowadzących do zwiększenia elastyczności i drożności systemu studiów
w poszczególnych uczelniach oraz systemu studiów wyższych w kraju, w oparciu m.in. o
kształtujące się standardy Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego;
zacieśnianie więzów współpracy z konferencjami rektorów krajów europejskich.

Dla zrealizowania tych zadań KRASP powinien dysponować odpowiednim zapleczem
merytorycznym.

Biorąc aktywny udział w życiu publicznym i wnosząc istotny wkład w dzieło eliminowania barier
cywilizacyjnych dzielących społeczeństwo polskie od krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo,
a zwłaszcza działając na rzecz poprawy szans edukacyjnych młodzieży polskiej, KRASP pragnie
pozostać organizacją neutralną politycznie i bezstronną w życiu publicznym, współdziałającą ze
wszystkimi instytucjami deklarującymi podobne cele. W szczególności KRASP współdziała z
Ministerstwem Edukacji Narodowej, organami przedstawicielskimi szkolnictwa wyższego i nauki,
innymi instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi oraz organizacjami
środowiskowymi i pracowniczymi. Naturalnym partnerem KRASP w realizacji zadań dotyczących
systemu szkolnictwa wyższego jest Parlament Studentów RP; do współpracy z tym
ogólnokrajowym przedstawicielstwem wszystkich polskich studentów KRASP przywiązuje
szczególną uwagę.
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