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Deklaracja Warszawska
w sprawie wykorzystania technik informacyjnych dla zapewniania powszechnego i

równego dostępu do wyższego wykształcenia

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, w uroczystym dniu obchodów 175-lecia
tradycji Politechniki Warszawskiej, wyraża uznanie dla ogromnej roli, jaką uczelnia ta odegrała
w rozwoju polskiej myśli technicznej.

Zgromadzenie  Plenarne  KRASP,  zebrane  w  murach  Politechniki  Warszawskiej,  pragnie
zaapelować  do  władz Państwa o  wspieranie  działań  na  rzecz  zapewnienia  powszechnego i
równego dostępu do wyższego wykształcenia.

Koniec  XX  wieku  przyniósł  ogromny  postęp  w  zakresie  technik  informacyjnych.
Zapoczątkowało to zmiany cywilizacyjne: systemy gospodarcze krajów wysoko rozwiniętych
zmierzają  do  modelu  gospodarki  opartej  na  wiedzy,  a  relacje  społeczne  są  coraz  bliższe
modelowi społeczeństwa informacyjnego. Nasz kraj musi wejść na tę drogę. Niezbędne są w
tym  celu  konkretne  działania  Rządu  i  Parlamentu  na  rzecz  szybszego  postępu  w
upowszechnianiu technik informacyjnych w społeczeństwie.

Realną  możliwość  włączenia  się  naszego  kraju  w  nurt  przemian  cywilizacyjnych  stwarza
szybkie podnoszenie poziomu wykształcenia całego społeczeństwa. W naszym kraju wymaga
to  aktywnego  wyrównywania  szans  edukacyjnych.  Szczególne  możliwości  w  tym zakresie
otwiera powszechny dostęp do Internetu oraz wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowych
technik umożliwiających kształcenie ustawiczne.

Uczelnie  akademickie  stają  wobec  wyzwań  wynikających  z  konieczności  rozbudowy
infrastruktury informatycznej, tak aby studenci mogli bez ograniczeń korzystać z dostępu do
baz wiedzy, a uczelnie mogły udostępniać  w Internecie swoją  ofertę  edukacyjną  wszystkim
zainteresowanym.

Konferencja  Rektorów  Akademickich  Szkół  Polskich  podkreśla  znaczenie  i  potrzebę
uruchamiania studiów "na odległość", prowadzonych za pośrednictwem Internetu i telewizji
cyfrowej, stwarzających możliwości kształcenia się osobom, które nie są w stanie skorzystać z
konwencjonalnych form studiów wyższych.

Rozwój  tych  form studiów i  zaangażowanie  się  w  ich  prowadzenie  uczelni  akademickich
stwarza warunki do rozwoju oferty studiów w formule uniwersytetu otwartego. Zapewnienie
odpowiedniego  poziomu  i  jakości  kształcenia  w  takim  trybie  wymaga  zagwarantowania
studentom kształconym "na odległość" dostępu do zasobów szkół wyższych oraz możliwości
kontaktu z uczelnią - jej kadrą oraz innymi studentami.

Konferencja  Rektorów Akademickich  Szkół  Polskich  deklaruje  gotowość  uczestniczenia  w



przedsięwzięciach zmierzających do wykorzystania technik informacyjnych dla zapewniania
powszechnego i równego dostępu do wyższego wykształcenia.
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