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Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Uchwała Prezydium KRASP
z dnia 1 grudnia 2001 r.

w sprawie najważniejszych problemów szkolnictwa wyższego
oraz proponowanych kierunków działań zmierzających do ich rozwiązania

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), odwołując się do
treści  przyjętych  w  ostatnich  latach  uchwał  Zgromadzenia  Plenarnego  oraz  swoich
wcześniejszych dokumentów, uznaje za najważniejsze następujące problemy szkół wyższych i
zwraca się do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu o pilne podjęcie działań zmierzających do
ich rozwiązania.

I. Utrzymanie przyjętych rozwiązań i regulacji prawnych:

Realizowanie  przyjętych  w  ustawie  zasad  i  harmonogramu  podwyżek  wynagrodzeń
pracowników uczelni publicznych

1.

Stosowanie opartego na zobiektywizowanych kryteriach zadaniowego sposobu rozdziału
środków finansowych pomiędzy uczelnie publiczne

2.

Określenie  w  ustawie  budżetowej  na  rok  2002  wymiaru  finansowania  nauki
odpowiadającego zasadzie przyjętej dla budżetu szkolnictwa wyższego

3.

II. Nowelizacja prawa dotyczącego szkolnictwa wyższego, obejmująca m.in. następujące
sprawy:

Wyłączenie  uczelni  publicznych  spod  skutków  nowelizacji  ustawy  o  zamówieniach
publicznych - ta sprawa wymaga rozwiązania w trybie bardzo pilnym

1.

Uregulowanie statusu doktorantów2.

Uregulowania  dotyczące  tworzenia  związków  uczelni  oraz  tworzenia  przez  szkoły
wyższe filii, wydziałów zamiejscowych i punktów konsultacyjnych

3.

Przyjęcie zasady dopuszczalności dwuetatowości w szkołach wyższych4.

Zastąpienie  przewodów kwalifikacyjnych  I  i  II  stopnia  w  szkolnictwie  artystycznym
nadawaniem stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego sztuki

5.

Przyjęcie  nowych  regulacji  dotyczących  czasu  trwania  kadencji  i  liczby  kadencji
jednoosobowych organów uczelni publicznych

6.

W pracach legislacyjnych mogłyby być wykorzystane m.in. następujące projekty ustaw:

projekt  będący przedmiotem Oświadczenia wspólnego Ministra Edukacji  Narodowej i
Prezydium KRASP w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 9 stycznia
2000 r.



rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych
szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wniesiony 9 maja 2001 r.
(druk sejmowy nr 2877)

poselski  projekt  ustawy  o  zmianie  ustawy  o  szkolnictwie  wyższym  wniesiony  22
października 1999 r. (druk sejmowy 1544)

III.  Podjęcie  działań  zmierzających  do  ukształtowania  nowego  ładu  systemowego  w
szkolnictwie wyższym, zakładającego istnienie następujących podmiotów

Państwowa Komisja Akredytacyjna - zgodnie z obowiązująca ustawą

Środowiskowe  komisje  akredytacyjne  (ewaluacyjne)  oraz  Komisja  Akredytacyjna
KRASP - zgodnie z treścią Regulaminu KRASP

Konferencja  Rektorów  Akademickich  Szkół  Polskich  -  zgodnie  z  odpowiednimi
regulacjami zawartymi w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie
wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw wniesionym 9 maja 2001 r.

Konferencja  Rektorów  Uczelni  Niepaństwowych  -  umocowanie  analogicznie,  z
uwzględnieniem zakresu działalności

Narodowa  Rada  Edukacji  -  zgodnie  z  formułą  określoną  w  uchwale  Zgromadzenia
Plenarnego KRASP z 6 maja 2000 r.  lub jako organ działający przy Prezydencie RP
(organ ten powinien odwoływać się do zadań i doświadczeń Rady Głównej Szkolnictwa
Wyższego oraz Rady Konsultacyjnej ds. Reformy Edukacji Narodowej działającej przy
ministrze)
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