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Informacje o Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich

nauki i kultury oraz kwestiach dotyczących środowiska akademickiego. Wyraża
z własnej inicjatywy opinie oraz przedstawia wnioski w sprawach szkolnictwa
wyższego, nauki i kultury.
	Organy władzy publicznej mają natomiast obowiązek zasięgać opinii KRASP
w zakresie:
––
––
––
––
––
––
––

zasad działania i kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego;
systemu badań naukowych;
kształcenia oraz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów;
zarządzania uczelniami;
kształcenia kadr i polityki naukowej oraz bazy materialnej szkół wyższych;
projektu budżetu państwa w części dotyczącej szkolnictwa wyższego;
projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, a także promocji nauki polskiej za granicą;
–– rozwiązań w systemie oświaty, mających znaczenie dla szkół wyższych.

KRASP – PODSTAWOWE FAKTY I LICZBY
Foto: M. Kaźmierczak

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)
została powołana 7 czerwca 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych. Obecnie tworzą ją rektorzy 153 szkół wyższych (96 rektorów
uczelni publicznych, 11 rektorów uczelni niepublicznych, 10 rektorów uczelni stowarzyszonych, w tym 6 rektorów uczelni niepublicznych oraz 36 rektorów uczelni z KRePSZ, mających status uczelni
stowarzyszonych). Uczelnie nasze reprezentują prawie 1,5 miliona
studentów.
Celem KRASP jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni
w Polsce, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. Konferencja podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego
i zintegrowanego systemu edukacji narodowej oraz działa na rzecz rozwoju
szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.
	Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich stoi na straży tradycyjnych wartości akademickich, w tym zasad etyki zawodowej, odpowiedzialności
i konstytucyjnej zasady autonomii szkół wyższych. W szczególności, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, KRASP występuje
do organów władzy publicznej w istotnych sprawach szkolnictwa wyższego,

Prezydium KRASP
Foto: Warszawski Uniwersytet Medyczny

	KRASP:
• utworzony przez polskie szkoły wyższe, które mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie;
• zrzesza 107 członków, w tym 11 uczelni niepublicznych + 10 członków stowarzyszonych, w tym 6 uczelni niepublicznych + 36 uczelni członkowskich
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KRePSZ, mających status członków stowarzyszonych, reprezentujących prawie 1,5 miliona studentów (ok. 70% populacji studentów);
• jest przedstawicielskim organem uczelni akademickich właściwym w zakresie
szkolnictwa wyższego i nauki;
• jest głównym reprezentantem i ciałem opiniodawczym sektora szkolnictwa
wyższego.
KRASP zrzesza konferencje rektorów poszczególnych typów szkół
wyższych:
a. uniwersytetów – Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich;
b. uczelni technicznych – Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych;
c. uczelni rolniczych – Konferencję Rektorów Uczelni Rolniczych
i Przyrodniczych;
d. uczelni pedagogicznych – Konferencję Rektorów Uczelni Pedagogicznych;
e. uczelni ekonomicznych – Konferencję Rektorów Uczelni Ekonomicznych;
f. uczelni medycznych – Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni
Medycznych;
g. uczelni artystycznych – Konferencję Rektorów Uczelni Artystycznych;
h. uczelni wychowania fizycznego – Konferencję Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego;
i. uczelni teologicznych;
j. uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych – Konferencję Rektorów
Polskich Uczelni Wojskowych;
k. akademickich uczelni niepublicznych – Konferencję Rektorów Akademickich
Uczelni Niepublicznych;
l. państwowych wyższych szkół zawodowych – Konferencję Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych, reprezentującą 36 szkół tego typu.
• W KRASP działa 7 komisji stałych: Komisja ds. Infrastruktury Informacyjnej, Komisja ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych, Komisja ds. Kształcenia,
Komisja ds. Ekonomicznych, Komisja ds. Nauki, Komisja ds. Współpracy
Międzynarodowej, Komisja ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką,
Komisja Rewizyjna oraz Komitet Dobrych Praktyk i Zespół Boloński, a także
powołane zostały 2 komisje przy KRASP: Komisja ds. Wspierania Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego, Komisja ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych.
• Odbyło się ponad 120 posiedzeń Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego.
• KRASP przedstawił 400 opinii i stanowisk na temat aktów prawnych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego.
• KRASP przygotowywuje ponad 30 uchwał, stanowisk, deklaracji i innych
dokumentów rocznie (w tym sygnowanych wspólnie z naszymi partnerami
– krajowymi i zagranicznymi).

WSTĘP

Przewodniczący KRASP prof.
Wiesław Banyś wraz z Wiceprzewodniczącymi KRASP
prof. Stanisławem Bieleckim
i prof. Ryszardem Zimakiem
Foto: Archiwum KRASP

	Oddajemy w Państwa ręce Sprawozdanie z działalności KRASP za rok 2014,
ukazujące się już tradycyjnie przed pierwszym Zgromadzeniem Plenarnym
następnego roku kalendarzowego.
W minionym roku staraliśmy się, tak jak dotychczas, aktywnie działać na
rzecz zapewnienia właściwych warunków rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki
i kultury, m.in. poprzez stymulowanie zainteresowania sprawami edukacji
i nauki w społeczeństwie oraz przekazywanie opinii publicznej informacji na
temat naszych działań.
Przykładem naszej aktywności w 2014 roku i osiągniętych celów są m.in.:
korzystne dla uczelni regulacje dotyczące nowelizacji ustawy Prawo zamówień
publicznych, wyraźnie lepsze niż pierwotne propozycje rozwiązania „uwłaszczenia” naukowców, osiągnięte między innym dzięki wspólnym ustaleniom
Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz KRASP czy rozwiązanie kwestii
opodatkowania środków przyznawanych studentom z programu Erasmus+.
	Działalność KRASP w roku 2014 była także bardzo widoczna na forum
międzynarodowym i miała wiele wymiarów. Najważniejsze dla europejskiego
obszaru szkolnictwa wyższego i nauki były przygotowania i wystosowanie do
Przewodniczącego Komisji Europejskiej – Jean-Claude’a Junckera i do Parlamentu Europejskiego dokumentu EUA „Protect Horizon 2020 from the EU
Investment Package”. KRASP wraz z Konferencjami Rektorów Francji, Niemiec,
Anglii i Holandii oraz kilkoma europejskimi instytucjami naukowymi wyrazili
stanowczy sprzeciw wobec planowanego sposobu finansowania tzw. planu
Junckera, zakładającego m.in. zmniejszenie budżetu programu Horyzont 2020.
Niezwykle ważne jest też zaangażowanie KRASP w rozwój współpracy międzykontynentalnej, m.in. w ramach Komitetu Monitorującego Współpracę
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między Ameryką Łacińską, Regionem Karaibów i Unią Europejską w części
dotyczącej współpracy akademickiej i tworzenia wspólnej przestrzeni szkolnictwa wyższego i nauki.

Association, „Akademickiego Trójkąta Weimarskiego”, naszych kontaktów z
Konferencjami Rektorów krajów Ameryki Łacińskiej i naszych najbliższych
sąsiadów, ale także i poza nimi.

	Za najważniejsze obszary aktywności Konferencji w 2014 roku uznaliśmy
m.in:

W związku z ciągle poszerzającym się zakresem działalności, musimy również
skutecznie pozyskiwać dodatkowe środki ze źródeł zewnętrznych na funkcjonowanie Konferencji, czego przykładem jest niniejsza publikacja oraz na przykład
organizowane przez KRASP warsztaty z partnerstwa publiczno-prywatnego.

–– działania na rzecz nadania edukacji, w tym szkolnictwu wyższemu, nauce
i kulturze odpowiednio wysokiej rangi w hierarchii celów społeczno-gospodarczych i stworzenia im właściwych warunków rozwoju, przede wszystkim
przez zapewnienie poziomu finansowania odpowiadającego skali realizowanych zadań. To niezbędny warunek zapewnienia wysokiej jakości kształcenia
studentów, a także godnego statusu i warunków zatrudnienia nauczycieli
akademickich oraz innych pracowników uczelni, co wiąże się z koniecznością
zapewnienia wzrostu realnych wynagrodzeń, w tym realizacji zapowiedzianych podwyżek płac;

Jesteśmy przekonani, że działalność KRASP, tak jak do tej pory, w istotnej mierze przyczyniać się będzie do rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego i nauki oraz że będzie coraz bardziej umacniać naszą pozycję na forum
międzynarodowym.
Z najlepszymi życzeniami

–– działania wspomagające przyjęcie i wdrożenie strategii rozwoju szkolnictwa
wyższego i wynikających z niej projektów legislacyjnych, zmierzających do
stworzenia w kraju nowoczesnego, dobrze osadzonego w kontekście międzynarodowym, systemu szkolnictwa wyższego;
–– wspieranie współpracy międzynarodowej w obszarze szkolnictwa wyższego
i nauki, a zwłaszcza integracji polskiego szkolnictwa wyższego ze szkolnictwem innych krajów w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego
i Europejskiej Przestrzeni Badawczej, m.in. poprzez działania na rzecz powołania Polskiej Agencji Wymiany Akademickiej;
–– prowadzenie działań na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia
w jego różnych formach, związanych m.in. z realizacją idei uczenia się przez
całe życie;
–– podejmowanie i wspieranie inicjatyw – w zakresie kształcenia i badań naukowych – zmierzających do lepszego zintegrowania uczelni akademickich
z otoczeniem społeczno-gospodarczym i wnoszenia wkładu w budowanie
Unii Innowacji;
–– działania na rzecz kształtowania dobrych praktyk działania uczelni, w szczególności w zakresie ochrony własności intelektualnej;
–– działania na rzecz uczelni członkowskich, m.in. w zakresie zapewnienia rektorom i innym członkom społeczności akademickiej odpowiedniego zaplecza
informacyjnego, szkoleniowego i doradczego.
	Zaproponowaliśmy skuteczne mechanizmy funkcjonowania Konferencji,
które będziemy rozwijać w tym roku i w najbliższych latach, m.in. w zakresie naszej współpracy międzynarodowej, i to nie tylko w ramach European University

prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

prof. zw. dr hab. Ryszard Zimak

Wiceprzewodniczący KRASP
Rektor Politechniki Łódzkiej

Przewodniczący KRASP
Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Wiceprzewodniczący KRASP
Rektor Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w Warszawie
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Sprawozdanie z działalności
Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich
za rok 2014
Charakter i główne kierunki
działalności KRASP

	Dokumenty Zgromadzenia Plenarnego i Prezydium KRASP – z wyjątkiem
tych, które dotyczą wewnętrznych spraw KRASP, takich jak: przyjmowanie
nowych członków, składki itp. – kierowane były do właściwych adresatów,
stosownie do treści i wagi sprawy – do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, odpowiednich ministrów, przewodniczących klubów parlamentarnych, przewodniczących komisji parlamentarnych, przedstawicieli
innych organów władzy państwowej oraz instytucji i organizacji działających w
obszarze szkolnictwa wyższego i nauki – a także były przekazywane do publicznej
wiadomości.

Podstawowe formy działalności
	Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, będąc – zgodnie
z regulacjami statutowymi – przedstawicielskim organem uczelni akademickich właściwym w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki, prowadziła
w 2014 r., tak jak w poprzednich latach, przede wszystkim działalność opiniotwórczą i opiniodawczą. Po nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym
KRASP od 1 października 2014 ma osobowość prawną. Konferencja zabierała
głos w sprawach istotnych dla środowiska akademickiego. Opinie rektorów
były przedstawiane w formie uchwał i stanowisk Zgromadzenia Plenarnego
i Prezydium KRASP, a także oficjalnych pism sygnowanych przez Przewodniczącego KRASP.

Posiedzenie Prezydium KRASP w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Foto: Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu

Najważniejsze uchwały, stanowiska i inne decyzje podejmowane były – po
poprzedzającej dyskusji – podczas posiedzeń organów KRASP: Zgromadzenia
Plenarnego i Prezydium. W 2014 r. odbyły się 2 posiedzenia Zgromadzenia
Plenarnego oraz 4 posiedzenia Prezydium (załącznik 1). Efektem działalności Zgromadzenia Plenarnego i Prezydium KRASP w 2014 r. były liczne
oficjalne dokumenty – uchwały, stanowiska itp. (załącznik 2).

Zgromadzenie Plenarne KRASP
w Politechnice Gdańskiej
Foto: P. Niklas

	Działalność KRASP opiera się w znacznym stopniu na sprawnym funkcjonowaniu komisji stałych. W tym kontekście należy wspomnieć o dokonanej
na początku 2014 r. zmianie przewodniczącego Komisji ds. Organizacyjnych
i Legislacyjnych (KOiL). W związku z wyborem na funkcję Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rezygnację z członkostwa
w Prezydium KRASP i pełnienia funkcji przewodniczącego tej komisji złożył
prof. Jerzy Woźnicki. Nowym przewodniczącym KOiL został wybrany Rektor
UW – prof. Marcin Pałys.
Na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego w 2014 r. Przewodniczący KRASP wręczył prof. Jerzemu Woźnickiemu pismo z podziękowaniem
za długoletnią (17-letnią) służbę na rzecz i dla dobra KRASP w roli Przewodniczącego Konferencji, a następnie Przewodniczącego KOiL.
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Główne kierunki działalności
	Działalność Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w 2014 r.
obejmowała przede wszystkim realizację zadań statutowych, w szczególności
– kontynuowanie działań uznanych za priorytetowe w kadencji 2012–2016.
Przyjęta na pierwszym posiedzeniu Prezydium KRASP w obecnej kadencji
uchwała zdefiniowała priorytetowe obszary działalności Konferencji w następujący sposób:
–– działania na rzecz nadania edukacji (w tym szkolnictwu wyższemu),
nauce i kulturze odpowiednio wysokiej rangi w hierarchii celów
społeczno-gospodarczych i stworzenie im – przede wszystkim przez zapewnienie poziomu finansowania odpowiadającego skali realizowanych zadań
– właściwych warunków rozwoju, gwarantujących:
–– wysoką jakość kształcenia studentów i ich właściwe przygotowanie do
funkcjonowania w zorientowanym na wiedzę społeczeństwie obywatelskim,
–– godny status i warunki zatrudnienia nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni, co wiąże się z koniecznością zapewnienia wzrostu
realnych wynagrodzeń, w tym realizacji zapowiedzianych podwyżek płac;
–– działania wspomagające przyjęcie i wdrożenie strategii rozwoju szkolnictwa wyższego i wynikających z niej projektów legislacyjnych,
zmierzających do stworzenia w kraju nowoczesnego, dobrze osadzonego
w kontekście międzynarodowym systemu szkolnictwa wyższego;
–– wspieranie współpracy międzynarodowej w obszarze szkolnictwa
wyższego i nauki, a zwłaszcza integracji polskiego szkolnictwa wyższego ze
szkolnictwem innych krajów w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wyższego i Europejskiej Przestrzeni Badawczej, m.in. przez działania na
rzecz powołania Polskiej Agencji Wymiany Akademickiej;
–– prowadzenie działań na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia
w jego różnych formach, związanych m.in. z realizacją idei uczenia się
przez całe życie;
–– podejmowanie i wspieranie inicjatyw – w zakresie kształcenia i badań naukowych – zmierzających do lepszego zintegrowania uczelni akademickich z otoczeniem społeczno-gospodarczym i wnoszenia wkładu
w budowanie Unii Innowacji;
–– inicjatywy na rzecz kształtowania dobrych praktyk działania uczelni,
w szczególności w zakresie ochrony własności intelektualnej;
–– działania na rzecz uczelni członkowskich, m.in. w zakresie zapewnienia rektorom i innym członkom społeczności akademickiej odpowiedniego zaplecza
informacyjnego, szkoleniowego i doradczego.

Zgromadzenie Plenarne w Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie.
Foto: Filip Radwański, Uniwersytet
Jagielloński

W dalszej części sprawozdania omówione zostaną zrealizowane w 2014 r.
przedsięwzięcia związane z ww. i innymi zadaniami. Występujące w tekście daty,
jeśli ograniczają się do podania dnia i miesiąca, odnoszą się do roku 2014.

Działalność na rzecz rozwoju systemu
szkolnictwa wyższego, nauki i kultury
Działania na rzecz określenia kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury
	Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich w całym, kilkunastoletnim okresie swojego funkcjonowania wielokrotnie inicjowała i angażowała się
w przedsięwzięcia reformatorskie na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki.
Efektem naszych działań było m.in. przyjęcie przez KRASP w 2009 r. projektu „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020”. Szybko
postępujące w otoczeniu systemu szkolnictwa wyższego zmiany skłoniły nas
do podjęcia próby aktualizacji propozycji zamieszczonych w tym dokumencie,
a jednocześnie przedstawienia nowych inicjatyw zmierzających do określenia
kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury w naszym kraju.
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Realizując podjęte wyzwanie, na posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego
w kwietniu 2013 r. przyjęliśmy ogólną wizję programu przedsięwzięć związanych z wytyczeniem kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury
w naszym kraju (określonego jako „Program rozwoju szkolnictwa wyższego do
2020 r.”), zlecając Fundacji Rektorów Polskich wykonanie następujących zadań
doprecyzowujących ten program:
–– przygotowanie opracowania poświęconego deregulacji w systemie
szkolnictwa wyższego,
–– opracowanie projektu dokumentu „Misja społeczna i nowa służebność uczelni w XXI wieku”, konkretyzującego zadania uczelni
istotne dla publicznego wizerunku i autorytetu szkolnictwa wyższego w Polsce,
–– przedstawienie uzupełnionej diagnozy stanu szkolnictwa wyższego w Polsce,
–– przygotowanie opracowania na temat finansowania szkół wyższych ze środków publicznych, obejmującego studia, analizy oraz
koncepcje realizacji.
	Zasadnicze prace związane z opracowaniem „Programu rozwoju szkolnictwa
wyższego do 2020 r.” miały miejsce w 2014 r. Informacje o postępach tych prac
były prezentowane rektorom przez Prezesa FRP – prof. Jerzego Woźnickiego
na posiedzeniach Zgromadzenia Plenarnego. Efekty realizowanego przedsięwzięcia zostały przedstawione na posiedzeniu Komitetu Sterującego Programu,
które odbyło się 8 grudnia w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich, w postaci
4 opracowań:
–– Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego,
–– Misja społeczna uniwersytetu w XXI wieku,
–– Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego,
–– Finansowanie szkół wyższych ze środków publicznych – studia, analizy,
koncepcje realizacji,
odpowiadających ww. zadaniom określonym przez Zgromadzenie Plenarne.

Komitet jednomyślnie podjął uchwałę o przyjęciu wyników przedstawionych
prac, proponując uzupełnienia w niektórych częściach przedłożonych opracowań i przedłożenie uzupełnionych opracowań do akceptacji organów KRASP
w pierwszej połowie 2015 r.

	Za element debaty na temat przyszłości szkolnictwa wyższego, nauki i kultury można także uznać przebieg dyskusji z udziałem wielu rektorów i innych
przedstawicieli uczelni podczas zorganizowanego 20–22 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim Kongresu Kultury Akademickiej, który odbywał się
pod hasłem „Idea Uniwersytetu – reaktywacja”.

Kongres Kultury Akademickiej w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
Foto: Anna Wojnar, Filip Radwański

Działania na rzecz odpowiedniego ukształtowania aktów prawnych
regulujących funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego i nauki
W roku 2014 trwała zapoczątkowana przed kilku laty gorączka legislacyjna,
a przedkładane projekty ustawodawcze dotyczyły niezwykle ważnych z punktu
widzenia uczelni aktów prawnych: ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki, czy też ustawy Prawo zamówień publicznych. Nakładało to
na KRASP obowiązek śledzenia tych projektów i odpowiedniego reagowania.
Szczególne znaczenie dla funkcjonowania uczelni mają zmiany dokonywane
w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Uczestniczyliśmy aktywnie w procesie legislacyjnym związanym z nowelizacją tej ustawy, biorąc udział w posiedzeniach właściwych podkomisji i komisji parlamentarnych. Szczególnie dużo
uwagi poświęcaliśmy prezentowaniu stanowiska dotyczącego alternatywnych
projektów przepisów dotyczących „uwłaszczenia” naukowców. Zwracaliśmy
w szczególności uwagę, że projektowane regulacje, niezbyt spójne z innymi
przepisami regulującymi m.in. kwestie własności przemysłowej czy praw
autorskich, mogą w efekcie doprowadzić – z powodów proceduralnych – nie
do oczekiwanego przyśpieszenia, lecz do zahamowania procesów komercjalizacji
wynalazków powstających w środowisku naukowym.
Sprawa okazała się na tyle poważna, że zaangażował się w nią osobiście
Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, zapraszając delegację Prezydium KRASP
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na spotkanie dotyczące tej kwestii (odbyło się ono 5 lipca).
Podczas dyskusji dotyczącej projektu nowelizacji ustawy o zasadach
finansowania nauki podnosiliśmy m.in. kwestię bardzo niskiego poziomu
finansowania nauki z budżetu państwa, zgłaszając w związku z tym postulat przeprowadzenia na forum Parlamentu debaty na temat polityki państwa
w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki. Zwracaliśmy też uwagę na brak wyraźnie określonej proporcji między środkami przeznaczanymi na badania naukowe
w ramach różnego rodzaju konkursów i środkami na utrzymanie potencjału
badawczego jednostki.

Posiedzenie Prezydium KRASP w Politechnice Łódzkiej
Foto: Jacek Szabela

Udział w procesie ustawodawczym i prezentowanie opinii odnoszących
się do projektów ustaw dotyczących systemu szkolnictwa wyższego i nauki
stanowiły oczywiście jedynie jeden aspekt działalności opiniodawczej KRASP.
Liczba przesyłanych nam przez różne organy administracji centralnej – z prośbą
o opinię – projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, a w wielu przypadkach wykraczających poza ten obszar – była
w pewnych okresach bardzo duża.

które powinny stać się przedmiotem poważnej dyskusji w środowisku naszych
uczelni członkowskich. W konsekwencji musieliśmy w niektórych przypadkach
bardzo zdecydowanie reagować na administracyjną i prawną dezynwolturę
przedstawicieli niektórych urzędów i zwracać bardzo asertywnie uwagę na
konieczność stanowienia prawa zgodnego z zasadami dobrej legislacji, której
jednym z elementów jest odpowiedni czas na poważną i odpowiedzialną dyskusję
i wymianę opinii.
Działania na rzecz zapewnienia właściwych warunków rozwoju
szkolnictwa wyższego, nauki i kultury
	Zasadniczym warunkiem rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury jest
odpowiedni poziom finansowania tych obszarów działalności państwa ze środków publicznych. W trakcie toczącej się debaty nad projektem budżetu państwa
na rok 2015 pojawiały się propozycje redukcji nakładów na te cele. Dlatego we
wspólnym piśmie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
i Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego wystosowanym we
wrześniu do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska zwróciliśmy
się z apelem o odpowiednie finansowanie sektora wiedzy, którego
rozwój tworzy podstawę do realizacji prorozwojowej polityki wspierającej proces
modernizacji kraju i podnoszącej jego konkurencyjność.

W 2014 r. przygotowaliśmy łącznie 62 opinie odnoszące się do projektów
aktów prawnych (załącznik 3), przy czym okres największej aktywności w tym
zakresie przypadł – już niemal tradycyjnie – w czasie wakacji (w okresie od
1 lipca do końca września opracowaliśmy i przekazaliśmy 25 opinii). Projekty
opinii przygotowywane były najczęściej przez komisje stałe KRASP (w wielu
przypadkach przez więcej niż jedną komisję) i przekazywane jako opinie Konferencji lub właściwej komisji.
	Opiniom dotyczącym konkretnych projektów rozporządzeń towarzyszyły
niekiedy bardziej ogólne postulaty odnoszące się do procesu tworzenia tego
typu aktów prawnych. Krytycznie ocenialiśmy zwłaszcza wymagania
dotyczące konieczności przekazania w terminie zwykle krótszym
niż jeden miesiąc, nierzadko w okresie wakacji lub ferii, opinii w sprawach,

Poprawa warunków funkcjonowania uczelni i innych instytucji prowadzących badania naukowe wiąże się także z możliwościami wynikającymi z ich
udziału w programach europejskich, a w szczególności w programie Horyzont
2020.
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Ustalone zasady finansowania prac realizowanych w ramach programu
Horyzont 2020, a zwłaszcza zasady wynagradzania naukowców uczestniczących
w tym programie, nie skłaniają do inwestowania posiadanych zasobów, przede
wszystkim czasu, w przygotowywanie wniosków. Na konieczność odpowiednich
działań KRASP zwracała uwagę od samego początku uruchamiania programu
Horyzontu 2020. W ślad za zaproponowanym przez MNiSW „Paktem dla
Horyzontu 2020” nie nastąpiły konkretne działania (mające wymiar finansowy), wspierające udział polskich naukowców w projektach programu
Horyzont 2020. W związku z tym Zgromadzenie Plenarne w swym stanowisku
18 października 2014 r. zwróciło się ponownie do Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego o podjęcie zdecydowanych kroków w celu usunięcia wskazywanych
problemów, m.in. poprzez wprowadzanie odpowiednich zmian legislacyjnych.

	Istotne znaczenie dla skutecznego pozyskiwania środków z programu Horyzont 2020 ma współpraca uczelni z Krajowym Punktem Kontaktowym do
Programu Ramowego Horyzont 2020 (KPK). 18 października 2014 r. KRASP
zawarła porozumienie z KPK o wspólnych działaniach na rzecz zwiększenia
polskiego udziału w Programie Ramowym Horyzont 2020. Dokonywana jest
reorganizacja regionalnych punktów kontaktowych; zaplanowano kilkanaście
konferencji regionalnych poświęconych tematyce programu Horyzont 2020.
	Celem wspólnych działań KRASP i KPK jest promowanie i zachęcanie uczelni
do aktywnego udziału w Programie Ramowym Horyzont 2020, m.in. poprzez
działanie na rzecz umiędzynarodowienia badań oraz zwiększania mobilności
naukowców. Partnerzy porozumienia zobowiązali się do popularyzacji działalności eksperckiej w obszarze polityki badawczo-innowacyjnej, wdrażania
„Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” oraz wspierania w zakresie poszukiwania partnerów do tworzenia konsorcjów projektów.

KRASP zawarł porozumienie z Krajowym
Punktem Kontaktowym
Foto: P. Niklas

	Możliwości prowadzenia na uczelniach badań naukowych są obecnie w
znacznym stopniu uwarunkowane zaangażowaniem w te przedsięwzięcia instytucji zewnętrznych. Stopień ich zainteresowania współpracą z uczelniami
zależy m.in. od prowadzonej przez państwo polityki fiskalnej. Dlatego – w formie
uchwały Prezydium KRASP z 3 grudnia 2014 r. – zwróciliśmy się do Rządu RP
o wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie polityki podatkowej,
które wspierałyby innowacyjne działania przedsiębiorców, realizowane we współpracy ze środowiskiem naukowym. Kwestie te zostały także
poruszone przez przedstawicieli KRASP w trakcie debat w ramach Polskiego
Kongresu Gospodarczego, organizowanego przez Pracodawców RP – „Nauka
dla Biznesu, Biznes dla Nauki”.

Polski Kongres Gospodarczy „Nauka dla
Biznesu, Biznes dla Nauki”
Foto: Katarzyna Rainka

Działalność zmierzająca do usuwania barier utrudniających efektywną gospodarkę finansową i rozwój uczelni
	Istotnym obszarem działalności KRASP w roku 2014 – tak jak
w poprzednich latach – było podejmowanie działań zmierzających do usuwania barier utrudniających efektywną gospodarkę finansową i rozwój
uczelni. Ten wątek naszej działalności jest w znacznym stopniu następstwem
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coraz szerszego korzystania przez uczelnie z dobrodziejstw programów finansowanych lub współfinansowanych przez Unię Europejską.
Jedną z istotnych bolączek trapiących uczelnie i inne instytucje naukowe
jest konieczność zmagania się z restrykcyjnymi przepisami ustaw dotyczących
finansów publicznych i zamówień publicznych. Kilkuletnie działania, rozpoczęte jeszcze w 2011 r. w porozumieniu z PAN, zmierzające do „wymuszenia”
odpowiednich zmian w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tak,
aby uwzględniały one specyfikę instytucji prowadzących badania naukowe,
przyniosły pożądane efekty. W znowelizowanej w lutym 2014 r. ustawie wprowadzono m.in. następujące korzystne dla uczelni regulacje:
–– podniesiono próg prowadzenia zamówień publicznych z 14 tys.
do 30 tys. euro,
–– podniesiono próg wyłączenia spod działania ustawy dostaw i usług
służących wyłącznie do celów prac badawczych: dla instytutów
naukowych – do wysokości 134 tys. euro, a dla uczelni – do wysokości 207 tys. euro.
Problemy z efektywnym korzystaniem ze środków europejskich dotyczą także programu Erasmus+. Krytyczną kwestią jest opodatkowanie środków finansowych uzyskiwanych z tego programu przez studentów
i pracowników wyjeżdżających do zagranicznych instytucji partnerskich.
W reakcji na postulaty KRASP, w wyniku negocjacji prowadzonych przez
MNiSW z Ministerstwem Finansów, udało się uzyskać interpretację prawną
rozwiązującą kwestię opodatkowania stypendiów przyznawanych studentom.
Przewidywane jest wprowadzenie regulacji zwalniających z opodatkowania także
środki przyznawane z programu Erasmus+ pracownikom uczelni.

W ramach realizacji tego programu 28 marca Fundacja zorganizowała na
SGH międzynarodowe seminarium „Quality – New Opening”, zapraszając
na nie przedstawicieli uczelni członkowskich KRASP.
4 lipca w trakcie obrad Prezydium KRASP podpisano Porozumienie
o współpracy między Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich
a Fundacją na rzecz Jakości Kształcenia.
W toku prowadzonych na posiedzeniach organów KRASP dyskusji na temat
funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia w polskich uczelniach
ukształtowała się koncepcja zainicjowania działalności Akademickiej Komisji Akredytacyjnej (AKA) w wyniku przekształcenia w AKA działającej
dotychczas Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA).
	Dążenie do uaktywnienia AKA nie oznacza jednak braku zainteresowania działalnością Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Problemy występujące w relacjach uczelni z PKA, a zwłaszcza powszechne przekonanie
o nadmiernej biurokratyzacji procedur związanych z akredytacją, skłaniają
do dialogu i podejmowania wspólnych przedsięwzięć. Przykładem takiego
przedsięwzięcia jest koordynowany przez PKA projekt Enhancing Internal Quality Assurance Systems (EIQAS), realizowany w ramach
programu Erasmus+. W projekcie uczestniczą partnerzy z czterech krajów:
Polski, Bułgarii, Portugalii i Słowenii; PKA i podobne agencje działające
w pozostałych krajach, a także konferencje zrzeszające rektorów uczelni polskich (KRASP) oraz portugalskich (CRUP – Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas). Głównym celem projektu jest porównanie i ulepszenie
wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia w uczelniach poprzez
wymianę doświadczeń, a także rozwój i upowszechnianie dobrych praktyk
oraz zwiększenie świadomości znaczenia ww. systemów wśród studentów
i pracowników.

Działania na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia i badań
Powołany we wrześniu 2013 r. decyzją Prezydium KRASP nowy Zarząd
Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia – FJK (przewodniczący: dr hab.
Jakub Brdulak, członkowie: Tomasz Lewiński i Przemysław Rzodkiewicz)
przedstawił plan działań Fundacji, obejmujący m.in. realizację we współpracy
z uczelniami projakościowych przedsięwzięć, określonych jako „Program im.
Hugona Kołłątaja”.

Enhancing Internal Quality Assurance
Systems’ (EIQAS)
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	Oprócz jakości kształcenia przedmiotem zainteresowania KRASP stała
się też sprawa zapewnienia odpowiedniej jakości procesów prowadzących do
nadania stopni naukowych i tytułu profesora. Obowiązujące regulacje prawne
stwarzają bowiem bardzo ograniczone możliwości kontroli tych procesów przez
Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów (CK). W prowadzonych
na forum Prezydium KRASP, a także na wspólnym posiedzeniu Prezydium
KRASP i Prezydium PAN dyskusjach w udziałem Przewodniczącego CK – prof.
Antoniego Tajdusia, poruszano m.in. następujące kwestie:

ma obecnie prawo do delegowania swoich wybranych przedstawicieli do Rady.
W szczególności, w rozpoczętej 1 stycznia 2014 r. kadencji Rady jej przewodniczącym został wybrany prof. Jerzy Woźnicki – jeden z członków Rady
delegowanych przez KRASP.

–– konsekwencje umowy ze Słowacją o wzajemnym uznawaniu stopni
naukowych,

Nowo wybrany Przewodniczący Rady – jako stały gość posiedzeń Prezydium
i Zgromadzenia Plenarnego KRASP – na bieżąco informował rektorów o najważniejszych działaniach i wynikach prac RGNiSW. Z kolei przedstawiciele KRASP
zapraszani na posiedzenia Rady, mieli okazję uczestniczyć w toczących się dyskusjach i prezentować na forum Rady stanowisko Konferencji. W efekcie tych
kontaktów niemal we wszystkich kluczowych dla uczelni kwestiach, w których
istotny był głos środowiska akademickiego, a zwłaszcza w pracach związanych
opiniowaniem najważniejszych aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki, KRASP i RGNiSW prezentowały podobne stanowisko.

–– nadmierne rozdrobnienie dyscyplin naukowych, utrudniające działalność
badawczą o charakterze interdyscyplinarnym,
–– odpowiedzialność recenzentów i rad wydziałów za jakość nadawanych stopni,
–– zasadność podniesienia minimów kadrowych związanych z uprawnieniami
do nadawania stopni naukowych.

Wśród partnerów KRASP szczególną rolę odgrywa Polska Akademia
Nauk. Tradycją stały się doroczne wspólne spotkania prezydiów obu organizacji.
W 2014 r. takie wspólne posiedzenie odbyło się 4 lipca w Centrum Badawczym
PAN w Jabłonnie. Plonem tego spotkania były m.in. dwa wspólne dokumenty:

Wspólne posiedzenie prezydium KRASP
oraz prezydium PAN
Foto: Janusz Pająk

Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami
	Oprócz utrzymywania odpowiednich relacji z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innymi instytucjami władzy państwowej (komisje i podkomisje Parlamentu RP) i administracji centralnej (Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), mających
zasadnicze znaczenie dla skuteczności działań na rzecz rozwoju szkolnictwa
wyższego i nauki, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich realizuje
swoje cele, współpracując z innymi instytucjami i organizacjami zaangażowanymi
w sprawy szkolnictwa wyższego i nauki.
Tak jak dotychczas, bardzo dobrze układała się współpraca KRASP z
Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Formalnie, w związku ze
zmianami ustawowymi zmienił się nieco charakter wzajemnych relacji – KRASP

–– Stanowisko Prezydium PAN i Prezydium KRASP w sprawie konieczności
nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk, w którym zwróciliśmy się do
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o podjęcie działań zmierzających do
odpowiedniej nowelizacji ustawy o PAN, która zapewniłby spójność regulacji
dotyczących uczelni i jednostek Akademii;
–– Stanowisko Prezydium PAN i Prezydium KRASP w sprawie udziału budżetu
państwa w finansowaniu skutków roszczeń do nieruchomości stanowiących własność uczelni i Polskiej Akademii Nauk, w którym stwierdziliśmy,
że środki finansowe na zaspokojenie zasądzonych roszczeń powinny pochodzić z budżetu państwa, a możliwym rozwiązaniem prawnym byłoby traktowanie uczelni oraz Akademii i jej instytutów jako beneficjentów istniejącego
Funduszu Reprywatyzacyjnego – na podobnych zasadach, jak to ma miejsce
np. w odniesieniu do m.st. Warszawy.
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Szczególne relacje łączą Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich
z jej „dzieckiem” – Fundacją Rektorów Polskich (FRP). Istotne znaczenie mają zwłaszcza działania FRP o charakterze eksperckim, informacyjnym
i szkoleniowym służące przede wszystkim uczelniom członkowskim KRASP.
W 2014 r. FRP odegrała kluczową rolę w następujących przedsięwzięciach:

–– Izby gospodarcze, w tym Krajowa Izba Gospodarcza;
–– Związek Banków Polskich.

–– opracowanie – na zlecenie KRASP – „Programu rozwoju szkolnictwa
wyższego do 2020 r.”,
–– organizowanie szkół zarządzania strategicznego w szkolnictwie wyższym
w ramach „Programu stałych przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych uczelni akademickich”.
Przedsięwzięcia te są omówione w innych częściach sprawozdania.

KRASP stara się utrzymywać dobre relacje także z innymi instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego, nauki i kultury. Wyrazem tego była obecność na odbytych w 2014 r. posiedzeniach Zgromadzenia
Plenarnego, połączona często z przewidzianymi w porządku obrad wystąpieniami, zaproszonych przedstawicieli m.in. następujących instytucji i organizacji:

Przedstawiciele samorządów studenckich
na spotkaniu z Przewodniczącym KRASP
Foto: Uniwersytet Śląski

	Kontynuowano aktywne współdziałanie z organizacjami pracodawców.
Spotykano się często z przedstawicielami Pracodawców RP i innych podobnych
stowarzyszeń, m.in. w ramach kongresów i konferencji będących miejscem debat
gospodarczych, takich jak zorganizowany 22–23 października w Warszawie
Polski Kongres Gospodarczy „Nauka dla Biznesu, Biznes dla Nauki”.

–– Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
–– Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów;
–– Narodowe Centrum Nauki;
–– Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
–– Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych;
–– Parlament Studentów RP;
–– Krajowa Reprezentacja Doktorantów;
–– Rada Młodych Naukowców;
–– Fundacja na rzecz Nauki Polskiej;
–– Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;
–– Fundacja Młodej Nauki;
–– Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta;
–– Obywatele Nauki;
–– Krajowy Punkt Kontaktowy;
–– Konfederacje pracodawców: Pracodawcy RP, Lewiatan, BCC;

Polski Kongres Gospodarczy „Nauka dla
Biznesu, Biznes dla Nauki”
Foto: Katarzyna Rainka

	Dzięki nawiązanym kontaktom z partnerami biznesowymi udało się uzyskać
finansowe wsparcie niektórych realizowanych przez KRASP przedsięwzięć.
Nie zaniedbywano też kontaktów z działającym w uczelniach organizacjami
związkowymi:
–– 22 lutego, po posiedzeniu Prezydium KRASP odbyło się spotkanie delegacji
KRASP z delegacją KSN NSZZ „Solidarność”,
–– 11 kwietnia 2014 r. przed posiedzeniem Zgromadzenia Plenarnego KRASP
odbyło się spotkanie delegacji KRASP z delegacją Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.
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Pozycja i efekty działania

W roku 2014 m.in. :

Po kilkunastu latach działalności Konferencja Rektorów Akademickich
Szkół Polskich stała się poważnym partnerem Rządu RP i Parlamentu RP w
kreowaniu polityki edukacyjnej państwa, zwłaszcza w obszarze szkolnictwa
wyższego i nauki.

–– Przewodniczący KRASP uczestniczył w wizycie delegacji ministerialnej
z udziałem min. L. Kolarskiej-Bobińskiej w Sułtanacie Omanu (7-10 września)
–– Przewodniczący KRASP przebywał z oficjalną wizytą w Chinach (1-6 grudnia).

Pierwsze z odbytych w 2014 r. posiedzeń Zgromadzenia Plenarnego KRASP
(11-12 kwietnia, na Uniwersytecie Jagiellońskim obchodzącym swoje 650-lecie)
było znamienne, gdyż po raz pierwszy w 17-letnim okresie działalności
Konferencji gościem rektorów był aktualnie urzędujący Prezes Rady
Ministrów. W naturalny sposób posiedzenie to stało się więc miejscem debaty
o kluczowych problemach nauki i szkolnictwa wyższego w naszym kraju.

Polska delegacja w Omanie
Foto: Archiwum KRASP

Posiedzenie Prezydium i Zgromadzenie
Plenarne KRASP w Krakowie z udziałem
Premiera Donalda Tuska
Foto: Filip Radwański, Uniwersytet
Jagielloński

W wystąpieniu Premiera Donalda Tuska można było znaleźć liczne stwierdzenia świadczące o dostrzeżeniu istotnych przeobrażeń, które nastąpiły w
polskich uczelniach, oraz zrozumieniu znaczenia uczelni akademickich dla
rozwoju kraju. W ocenie Premiera polskie uczelnie stały się miejscem, gdzie
mentalnie nastąpiło już przejście na Zachód, a nieuzasadniony krytycyzm w
zakresie oceny ich poziomu i pozycji, a także pozycji polskiej nauki stanowi
niewłaściwe przesłanie dla przedsiębiorców, zniechęcające ich do podejmowania
współpracy z uczelniami. Premier zachęcił do działania na rzecz eliminowania
barier rozwojowych przez proponowanie i wspieranie właściwych rozwiązań
legislacyjnych, stwierdzając, że przykład ustawy o zamówieniach publicznych
pokazuje, iż odpowiednio przedstawione argumenty są w stanie przekonać
nawet najbardziej sceptycznych polityków.
	Za potwierdzenie znaczenia Konferencji można uznać udział przedstawicieli
KRASP w oficjalnych wizytach delegacji ministerialnych w innych krajach.

	Konsekwentne działania KRASP zmierzające do zwrócenia uwagi politykom
oraz opinii publicznej na potrzebę nadania odpowiednio wysokiej rangi sprawom szkolnictwa wyższego i nauki, przede wszystkim przez zapewnienie poziomu finansowania odpowiadającego skali realizowanych zadań, nie przyniosły
– jak dotychczas – w pełni satysfakcjonujących rezultatów. Nieznaczny wzrost
poziomu finansowania szkolnictwa wyższego w kolejnym roku budżetowym
(2015), będący efektem m.in. zabiegów podjętych przez KRASP we współdziałaniu z partnerami – w warunkach gdy w wielu krajach Unii Europejskiej
obserwuje się znaczne redukcje nakładów na szkolnictwo wyższe – można
jednak uznać za umiarkowany sukces. W tym kontekście optymistycznie też
zabrzmiała zawarta w niedawnym exposé Premier Ewy Kopacz zapowiedź
zwiększenia nakładów na finansowanie nauki do poziomu 2% PKB
w 2020 r. (poprzedni rząd zakładał wzrost do poziomu 1,7% PKB).
Rosnące znaczenie KRASP przekłada się także na wzrastającą skuteczność
działań Konferencji w innych obszarach. Wśród osiągniętych w roku 2014
rezultatów można wymienić:
–– korzystną dla uczelni nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych wspomnianą wcześniej;
–– dalekie od ideału, ale wyraźnie lepsze niż pierwotne propozycje
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dotyczące „uwłaszczenia” naukowców, osiągnięte m.in. dzięki
osobistemu zaangażowaniu w dialog z rektorami Premiera Donalda Tuska, a także inne – zgodne – z postulatami rektorów
rozwiązania przyjęte w znowelizowanej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym;
–– rozwiązanie kwestii opodatkowania środków przyznawanych studentom z programu Erasmus+.
	Miarą znaczenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest
obecność jej reprezentantów w życiu publicznym w sprawach niezwiązanych
bezpośrednio ze szkolnictwem wyższym i nauką.
	Od wielu lat przedstawiciele KRASP biorą udział m.in. w uroczystościach
o charakterze państwowym. W 2014 r., jak zwykle, na zaproszenie Prezydenta
RP, delegacja KRASP uczestniczyła w oficjalnych obchodach Święta Niepodległości 11 listopada, składając wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Delegacja KRASP brała też udział w obchodach rocznicy
Konstytucji 3 Maja.
	Inną formą udziału i aktywnego zaangażowania Konferencji w życie publiczne był Apel Prezydium KRASP, zachęcający do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 25 maja.

Witryna internetowa KRASP

W 2014 r. kontynuowano podjętą pod koniec 2013 roku inicjatywę publikowania biuletynu informacyjnego (Newslettera KRASP). Kolejne numery
biuletynu ukazały się w lutym i maju. Biuletyn jest udostępniony na witrynie
internetowej KRASP (http://www.krasp.org.pl/pl/newsletter_krasp); jest też
przesyłany pocztą elektroniczną bezpośrednio do uczelni (skierowano apel do
rektorów o rozpowszechnienie w środowisku uczelni informacji o tym biuletynie) i wielu innych adresatów: instytucji centralnych, organizacji studenckich,
doktoranckich i młodych naukowców, a spoza środowiska akademickiego – do
polityków, przedstawicieli mediów i pracodawców. Na witrynie www, w dziale
„Dla mediów” znajduje się przeznaczona specjalne dla tej grupy
odbiorców wersja biuletynu.

Działalność na rzecz
uczelni członkowskich
	Obok reprezentowania zbiorowych interesów uczelni przez działania na rzecz
kształtowania właściwych rozwiązań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki,
celem działalności KRASP jest świadczenie usług uczelniom – zrzeszonym w
Konferencji.
Świadczenie usług na rzecz uczelni członkowskich jest realizowane
m.in. przez regularne przekazywanie informacji i dokumentów związanych z
działalnością organów Konferencji. Wszystkie rozsyłane informacje, jak również
ogólne informacje o KRASP i działalności prowadzonej przez Konferencję, są
także dostępne na prowadzonej w wersji polsko- i angielskojęzycznej, stale rozwijanej (nowe zakładki) i na bieżąco aktualizowanej witrynie internetowej KRASP
(http://www.krasp.org.pl).

Prezydium KRASP w Politechnice
Łódzkiej
Foto: Jacek Szabela, Politechnika Łódzka

Przedsięwzięcia KRASP w zakresie zapewnienia rektorom i innym członkom
społeczności akademickiej odpowiedniego zaplecza informacyjnego, szkoleniowego i doradczego, tak jak w poprzednich latach, aktywnie wspierała Fundacja
Rektorów Polskich (FRP) i współdziałający z nią Instytut Społeczeństwa Wiedzy
(ISW).
	Zgodnie z postanowieniami umowy o partnerstwie strategicznym KRASP-FRP, prowadzoną od wielu lat formą działalności Fundacji jest „Program
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stałych przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych uczelni
akademickich”. W roku 2014 w ramach tego programu odbyły się:
–– XIV Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym
dla kanclerzy, kwestorów i dyrektorów finansowych uczelni
(1-4 czerwca),
–– XV Jubileuszowa Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla rektorów i prorektorów (13-17 lipca).
Ponadto, FRP zorganizowała 24 września w swej siedzibie ogólnopolskie
seminarium poświęcone aktualnym problemom rozwoju szkolnictwa wyższego,
z udziałem członków Zgromadzenia Fundatorów FRP i ISW oraz zaproszonych
gości.
Nową, wprowadzoną w 2014 rok, formą aktywności ukierunkowanej na
świadczenie usług zrzeszonym w KRASP uczelniom są konferencje, szkolenia
i warsztaty organizowane dla przedstawicieli uczelni członkowskich przez powiązane z KRASP podmioty.
	Do tej kategorii działań zaliczyć można np. wspomniane wcześniej międzynarodowe seminarium „Quality – New Opening”, zorganizowane przez
Fundację na rzecz Jakości Kształcenia.
	Dużą aktywność w tym zakresie przejawia utworzona przy KRASP komisja ds. wspierania partnerstwa publiczno-prywatnego, w skład której
weszli eksperci zajmujący się tą problematyką, zrzeszeni wcześniej w organizacji
„Wsparcie Naukowe Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”. Z inicjatywy komisji
odbyły się przeznaczone dla przedstawicieli uczelni członkowskich KRASP
dwie sesje warsztatów na temat partnerstwa publiczno-prywatnego
jako metody realizacji zadań uczelni w sektorze infrastrukturalnym.
Odbyły się one:
–– w Uniwersytecie Śląskim (25 czerwca)
–– w SGH (19 września).

Działalność międzynarodowa
	Obok działań w kraju Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
prowadziła w roku 2014 także ożywioną działalność międzynarodową.
Działalność KRASP związana ze sprawami międzynarodowymi ma wiele wymiarów. Obejmuje ona między innymi:
–– dyskusje na posiedzeniach Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego na temat procesów zachodzących w Europejskim Obszarze Szkolnictwa
Wyższego i Europejskiej Przestrzeni Badawczej – także z udziałem
gości z zagranicy,
–– udział w pracach European University Association, i wspólne przedsięwzięcia z poszczególnymi europejskimi konferencjami rektorów
–– udział w pracach Komitetu Monitorującego Współpracę miedzy Ameryką
Łacińską, Regionem Karaibów i Unią Europejską w części dotyczącej współpracy akademickiej i tworzenia wspólnej przestrzeni szkolnictwa wyższego
i nauki.
–– kontakty z konferencjami rektorów innych krajów (w szczególności Brazylia) i wspólnie podejmowane przedsięwzięcia,
–– działania na rzecz promocji polskiego szkolnictwa wyższego, polskich uczelni oraz studiowania w Polsce.

Trójstronne spotkanie Konferencji Rektorów z Polski (KRASP), Niemiec (HRK)
i Francji (CPU/CDEFI) w Paryżu
Foto: Archiwum KRASP

Międzynarodowe aspekty posiedzeń Zgromadzenia Plenarnego
i Prezydium KRASP
W porządku obrad każdego z posiedzeń Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego w 2014 r. znajdował się niemały blok spraw międzynarodowych (na obu
posiedzeniach Zgromadzenia Plenarnego były wydzielone sesje na ten temat).
Warsztaty na temat partnerstwa
publiczno-prywatnego w Uniwersytecie
Śląskim
Foto: Uniwersytet Śląski

Niektóre z punktów porządku obrad związanych ze sprawami międzynarodowymi miały charakter informacyjny, inne dotyczyły działań podejmowanych przez KRASP na forum międzynarodowym – zwykle we współpracy z
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konferencjami rektorów innych krajów (działania te będą opisane w dalszej
części tego punktu), jeszcze inne dotyczyły działań na rzecz promocji polskiego
szkolnictwa wyższego, polskich uczelni oraz studiowania w Polsce, podejmowanych we współpracy z partnerami w kraju.
Warto odnotować, że w sesjach Zgromadzenia Plenarnego poświęconych tematyce międzynarodowej uczestniczyli także eksperci zagraniczni. W 2014 r.
wśrod naszych gości znaleźli się:
–– Joao Melo Borges – Sekretarz Generalny CRUP – Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (uczestniczył on także w posiedzeniu
Prezydium KRASP),
–– Tricia Alegra Jenkins – Director International Centre for Excellence in Educational Opportunities, University of Liverpool,
–– prof. Patrice Neau – Prezydent Uniwersytetu FrancuskoNiemieckiego.

Trójstronne spotkanie Rektorów Uczelni
polskich, niemieckich i ukraińskich
w Warszawie
Foto: Edward Siech, Uniwersytet
Warszawski

–– Honorowa Przewodnicząca KRASP, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow,
jest członkiem EUA Research Policy Working Group,
–– rektor Marcin Pałys jest członkiem EUA Working Group on Smart
Specialisation Strategy,
i w związku z tym brali udział w ich pracach.
Nasza Konferencja była jednym z partnerów EUA w realizowanym przez
Stowarzyszenie, zakończonym w 2014 r. 3-letnim projekcie strukturalnym
współfinansowanym przez Unię Europejską Building Capacity of University Associations in fostering Latin American regional integration
(ALFA Puentes). W projekcie tym uczestniczyło 8 instytucji z Europy oraz 14
instytucji z Ameryki Łacińskiej – głównie konferencje rektorów, ale także inne
organizacje. Celem projektu było zacieśnienie współpracy między stowarzyszeniami uniwersyteckimi Unii Europejskiej i Ameryki Łacińskiej, a także pomoc
europejskich partnerów w modernizacji i koordynacji systemów szkolnictwa
wyższego w krajach Środkowej i Południowej Ameryki. Merytoryczne wsparcie
działań KRASP w tym projekcie zapewniał Uniwersytet Śląski w Katowicach.
W spotkaniu końcowym koordynatorów projektu Alfa Puentes (Barcelona, 10–12 marca) uczestniczyła Kierownik Biura KRASP (wyjazd ten,
podobnie jak wszystkie poprzednie wyjazdy, był finansowany przez EUA ze
środków projektu). Nawiązane podczas realizacji tego projektu kontakty wykorzystano w celu rozwijania przybierającej ostatnio coraz bardziej widoczne
rezultaty współpracy akademickiej z krajami Ameryki Łacińskiej.

Udział w pracach European University Association
	Obecność KRASP na forum międzynarodowym wiąże się w znacznej mierze
z członkostwem w Stowarzyszeniu Uniwersytetów Europejskich (European
University Association – EUA). Tak jak zawsze również w roku 2014 Przewodniczący KRASP – jako członek Rady EUA (EUA Council) – uczestniczył
w posiedzeniach tego gremium, wnoszącego istotny wkład w kształtowanie
polityki europejskiej w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.
Przedstawiciele KRASP są tez członkami różnych ciał decyzyjnych i eksperckich
działających w ramach EUA:
–– prof. Tomasz Krzyżyński jest członkiem 5-osobowego ciała – EUA Nominations Committee, którego zadaniem jest selekcja i rekomendowanie
kandydatów na Prezydenta EUA i członków Zarządu (EUA Board),

Spotkanie przedstawicieli KRASP
z dr Liane Hentschke, dyrektor ds.
współpracy międzynarodowej CNPq
Foto: Piotr Kieraciński, Forum
Akademickie

Jedną z form kontynuacji współpracy konferencji rektorów działających w
Europie i w Ameryce Łacińskiej było spotkania przewodniczących konferencji rektorów krajów Unii Europejskiej i krajów Ameryki Łacińskiej
i Karaibów (EU-CELAC), które odbyło się w Salamance 29–30 września.
W komunikacie z tego spotkania wyrażono wolę realizacji kolejnych wspólnych
przedsięwzięć.
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Współpraca z konferencjami rektorów innych krajów oraz innymi
instytucjami zagranicznymi
	Oprócz udziału w przedsięwzięciach koordynowanych przez EUA podejmujemy wspólne działania z reprezentowanymi w EUA konferencjami rektorów
poszczególnych krajów europejskich.
Szczególnie bliskie relacje łączą nas od wielu lat z Konferencją Rektorów
Uczelni Niemieckich – Hochschulrektorenkonferenz (HRK) oraz Konferencją Rektorów Uniwersytetów Francuskich – Conférence de
Présidents des Universités (CPU).
Tradycja spotkań delegacji rektorów krajów Trójkąta Weimarskiego i ich
wspólnych przedsięwzięć znalazła swą kontynuację 16-17 stycznia w związku
ze zorganizowanym przez HRK w Luksemburgu spotkaniem na temat “The
German Universities in the European Research Area (ERA). How
should we prepare ourselves?”. Podczas dyskusji, której przewodniczył
prezydent HRK, prof. Horst Hippler, z udziałem przedstawicieli konferencji
rektorów Francji i Polski, oraz pełniącej funkcję Prezydenta EUA prof. Helena
Nazaré, paneliści wypowiadali się na temat sposobów realizacji założeń Europejskiej Przestrzeni Badawczej w 2014 r. rozwijania długoterminowej współpracy
z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
W związku z toczącą się debatą nad przyszłością szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Europie oraz wyborami do Parlamentu Europejskiego, które
odbyły się w 2014 r., biorąc pod uwagę niezwykle ważną rolę, jaką Parlament Europejski ma do odegrania w kształtowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej
i Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, konferencje rektorów Francji,
Niemiec i Polski postanowiły wystąpić ze wspólną inicjatywą o charakterze politycznym. Na początku lutego został uzgodniony zestaw 7 pytań dotyczących
przyszłości szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Europie,
które zostały skierowane przez KRASP, CPU i HRK do przywódców partii politycznych zgłaszających kandydatów w tych wyborach
w Polsce, Francji i Niemczech. Każda z konferencji uzupełniła ten zestaw
o dodatkowe pytania dotyczące kwestii krajowych (w przypadku KRASP – o trzy
dodatkowe pytania). Udzielone odpowiedzi zostały opublikowane na stronach
internetowych wszystkich trzech konferencji rektorów; rozpowszechnione zostały także w środowiskach akademickich wymienionych trzech krajów.

Wspólna inicjatywa trzech konferencji rektorów spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem środowiska akademickiego w Europie. Na posiedzeniu
Rady EUA (EUA Council) w kwietniu 2014 r. została przedstawiona jako
przykład dobrych praktyk w zakresie wspólnych inicjatyw podejmowanych przez
krajowe konferencje rektorów (tekst pytań – w trzech językach – znalazł się w
materiałach udostępnionych uczestnikom posiedzenia EUA Council – przewodniczącym krajowych konferencji rektorów). Uczestnicy posiedzenia zdecydowali,
że EUA przedstawi tego typu pytania kandydatom w zbliżających się wyborach
Przewodniczącego Komisji Europejskiej. Wspólna inicjatywa KRASP, CPU
i HRK była też tematem artykułu „Use elections to force open the doors
of policy-making”, opublikowanego przez Przewodniczącego HRK,
prof. Horsta Hipplera, w Research Europe (20 marca 2014).
Wstępna analiza odpowiedzi uzyskanych na skierowane do przywódców
partii politycznych pytania oraz wnioski wynikające z realizacji tej wspólnej
inicjatywy były przedmiotem dyskusji na spotkaniu delegacji KRASP, CPU i
HRK, które odbyło się na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji 8-9 kwietnia 2014 r. Ze strony francuskiej w spotkaniu wzięli też udział
przedstawiciele konferencji dyrektorów uczelni inżynierskich – Conférence des
directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI). Przedmiotem obrad były
także:
–– zagadnienia systemowe oraz zmiany dokonywane w systemie szkolnictwa
wyższego i nauki,
–– wspólne inicjatywy europejskie w szkolnictwie wyższym i nauce,
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–– „kryzys” w humanistyce oraz rola nauk humanistycznych i społecznych w
Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego i w Europejskiej Przestrzeni
Badawczej,
–– studia doktoranckie.
Ten ostatni temat stał się przedmiotem wspólnej deklaracji konferencji
rektorów Francji (CPU/CDEFI), Niemiec (HRK) i Polski (KRASP)
w sprawie kształcenia doktorantów. Projekt tekstu tej deklaracji był
przedmiotem obrad Zgromadzenia Plenarnego KRASP w październiku, a został ostatecznie przyjęty w listopadzie. Pod tekstem tego dokumentu podpisali
się też przewodniczący konferencji rektorów Szwajcarii (Rectors’ Conference
of the Swiss Universities – CRUS) oraz Wielkiej Brytanii (Universities UK UUK). Deklaracja została rozpowszechniona w międzynarodowym środowisku
akademickim.
	Innym wspólnym dokumentem konferencji rektorów Francji, Niemiec i
Polski jest przyjęte w czerwcu stanowisko CDEFI, KRASP i HRK w sprawie
European Professional Card. Stanowi ono głos w zainicjowanej przez Komisję
Europejską dyskusji dotyczącej wprowadzenia European Professional Card
– dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe różnych grup zawodowych, w tym inżynierów.
	Kolejnym, mającym wydźwięk polityczny, przyjętym w 2014 r. wspólnym
dokumentem konferencji rektorów Francji, Niemiec i Polski jest deklaracja –
Joint declaration of the CPU, the HRK and the KRASP „Education
can not be reduced to skills: keep the term education in the upcoming commissioner’s portfolio”, związana z formowaniem nowego składu
Komisji Europejskiej. Chodziło o to, aby słowo „education” nie zniknęło – jak
pierwotnie planowano - z nazwy przypisanej komisarzowi zajmującemu się tym
obszarem działalności Komisji.
Jednakże największy wydźwięk polityczny i medialny miał dokument „Protect Horizon 2020 from the EU Investment Package”, wystosowany 17
grudnia 2014 r. do Przewodniczącego Komisji Europejskiej – Jean-Claude’a
Junckera i do Parlamentu Europejskiego. Dokument ten, sygnowany przez
EUA, konferencje rektorów Polski, Francji, Niemiec, Anglii i Holandii oraz
kilka europejskich instytucji naukowych, które wystosowały stanowisko tego
typu, dotyczy proponowanego, nowego planu inwestycyjnego Unii Europejskiej
(tzw. planu Junckera). Popierając ideę tego przedsięwzięcia, zmierzającego do
zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności Unii Europejskiej, sygnatariusze
dokumentu wyrażają stanowczy sprzeciw wobec planowanego sposobu jego
finansowania, zakładającego m.in. zmniejszenie budżetu programu Horyzont
2020.

	Oprócz zacieśniania relacji z tradycyjnymi partnerami staramy się nawiązywać ściślejszą współpracę z kolejnymi krajami. Przykładem tego typu działań
było wspólne posiedzenie rektorów uczelni polskich i tureckich, zorganizowane
na Uniwersytecie Warszawskim 7 kwietnia, z inicjatywy KRASP oraz Ambasadora Turcji w Polsce (jest nim były przewodniczący instytucji pełniącej w Turcji
m.in. funkcję konferencji rektorów). Spotkanie to poprzedziły zorganizowane w
Warszawie 4 kwietnia przez Ambasadę Turcji – z okazji 600-lecia nawiązania
stosunków dyplomatycznych między Turcją i Polską – targi edukacyjne, na
które zaproszono przedstawicieli uczelni członkowskich KRASP.
Prowadzone były także rozmowy o współpracy – niekiedy związanej z konkretną tematyką (np. otwartym dostępem do publikacji naukowych) z przedstawicielami konferencji rektorów kolejnych krajów – Holandii, Hiszpanii, Włoch
i Portugalii, z którymi dotychczas nie utrzymywaliśmy zbyt ścisłych kontaktów.
Efektem tych rozmów jest m.in. plan zorganizowania w Lizbonie w 2016 r. –
przy współudziale konferencji rektorów Polski (KRASP) i Portugalii (CRUP) –
konferencji IREG Observatory on Academic Rankings and Excellence.
Aktywność KRASP w działaniach – wespół z innymi konferencjami rektorów
– na rzecz kształtowania Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz
Europejskiej Przestrzeni Badawczej jest dostrzegana i doceniana w międzynarodowym środowisku akademickim.
W przygotowanej przez EUA prezentacji na temat wykorzystania różnych
formalnych i nieformalnych kanałów oddziaływania przez EUA na kształt polityki europejskiej w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki, w kontekście działań Stowarzyszenia przedstawiono też rolę krajowych konferencji rektorów,
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wskazując – wśród najbardziej aktywnych konferencji – KRASP (zamieszczony niższej slajd pochodzi z ww. prezentacji). Jest to o tyle godne uwagi,
że każda z wymienionych obok KRASP konferencji dysponuje nieporównywalnie
większymi zasobami – finansowymi i kadrowymi.

Biorąc pod uwagę m.in. opisane wyżej sygnały, wskazujące na rosnącą pozycję naszej Konferencji w europejskim środowisku akademickim, Prezydium
KRASP wystąpiło z inicjatywą zgłoszenia kandydatury Przewodniczącego
KRASP – rektora Wiesława Banysia do Zarządu EUA (EUA Board)
w kadencji 2015-2019. Oficjalnie, zgłoszenia dokonała Honorowa Przewodnicząca KRASP – prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow.
Współdziałanie z konferencjami rektorów innych krajów nie ogranicza się do
konferencji będących członkami zbiorowymi EUA. Przykładem jest konferencja
rektorów zrzeszająca uczelnie ukraińskie (spora grupa tych uczelni należy do
EUA, jednakże nie dotyczy to konferencji jako takiej).

	Inną formą uznania przez European University Association aktywności i znaczenia naszej Konferencji było zaproszenie Przewodniczącego KRASP
do udziału w spotkaniu wąskiego grona ekspertów, które odbyło się 6 listopada
w siedzibie EUA w Brukseli. Celem spotkania było omówienie możliwych kierunków rozwoju systemu szkolnictwa wyższego i badań naukowych, a także
określenie głównych wyzwań, jakim uczelnie będą musiały stawić czoła w nadchodzących latach.

Trójstronne spotkanie Konferencji Rektorów
z Niemiec (HRK), Francji (CPU/CDEFI) i
Polski (KRASP) w Moguncji
Foto: Archiwum KRASP

Trójstronne spotkanie Rektorów Uczelni polskich, niemieckich i ukraińskich w Warszawie
Foto: Edward Siech , Uniwersytet
Warszawski

Współpracę z Ukrainą na poziomie konferencji rektorów podjęliśmy
w roku 2013. Efektem wizyty złożonej w Kijowie przez „emisariusza” KRASP
– prof. Jerzego Woźnickiego oraz korespondencji Przewodniczącego KRASP
z Przewodniczącym Związku Rektorów Uczelni Ukrainy (Union of Rectors of
Higher Educational Institutions of Ukraine – URHEIU), rektorem Uniwersytetu Kijowskiego – prof. Leonidem V. Hubersky’m było m.in. rozpoczęcie przez
Fundację Rektorów Polskich we współpracy z KRASP i Związkiem Rektorów
Uczelni Ukrainy realizacji projektu „Analiza na wybranych przykładach
współpracy uczelni polskich i ukraińskich na tle porównania systemów szkolnictwa wyższego. Wnioski i rekomendacje”. Celem tego
projektu jest m.in. identyfikacja, diagnoza i analiza wybranych uwarunkowań
współpracy uczelni polskich i ukraińskich w zakresie wykraczającym poza obszar
związany z wymianą studentów.
19 maja na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się spotkanie delegacji
KRASP z delegacją Związku Rektorów Uczelni Ukrainy, zrzeszającego 125 rektorów uczelni ukraińskich. W spotkaniu udział wzięła również Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego – prof. Lena Kolarska-Bobińska oraz Przewodniczący
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RGNiSW – prof. Jerzy Woźnicki. Podczas spotkania nastąpiło uroczyste podpisanie ramowej umowy o współpracy obu konferencji. Celem porozumienia jest m.in. doprowadzenie do zwiększenia mobilności akademickiej,
wymiany studenckiej i naukowej, realizowanie wspólnych projektów badawczych
oraz lepsze wykorzystanie osiągnięć uczonych obu krajów dla rozwoju nauki
w Polsce i na Ukrainie.

–– podpisano wstępne porozumienie (memorandum of understanding) między
KRASP i działającą w Brazylii Radą ds. Rozwoju Naukowego i Technologicznego (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico – CNPq), koordynującą realizację programu „Nauka bez
Granic”.
Będące następstwem podpisania wstępnego porozumienia KRASP-CNPq
dyskusje dotyczące warunków (m.in. wysokości opłat wnoszonych przez studentów brazylijskich i zakresu usług objętych umową) oraz organizacji przyjęcia
studentów brazylijskich w polskich uczelniach doprowadziły do wniosku, że
w koordynatorem tego przedsięwzięcia – przynajmniej początkowo – będzie
KRASP. Efektem tych ustaleń było opracowanie propozycji planu wykonawczego, który został podpisany podczas wizyty w naszym kraju dr Liane Hentschke, dyrektora ds. współpracy międzynarodowej CNPq.

Spotkanie delegacji KRASP z delegacją Związków Rektorów Uczelni Ukrainy w Warszawie
Foto: Edward Siech , Uniwersytet
Warszawski

	Kolejną okazję do zacieśnienia relacji z URHEIU stanowiło trójstronne
spotkanie rektorów uczelni polskich, niemieckich i ukraińskich, zorganizowane
15 grudnia w Warszawie przez KRASP, Niemiecką Konferencję Rektorów
(HRK), MNiSW, przy wsparciu niemieckiego Ministerstwa Edukacji i Badań
(BMBF) oraz ambasad Niemiec i Ukrainy w Polsce. W trakcie tego spotkania
HRK oraz URHEIU podpisały porozumienie o współpracy.

Działania na rzecz rozwoju międzynarodowej wymiany akademickiej
oraz promocji polskiego szkolnictwa wyższego, polskich uczelni
i studiowania w Polsce
W 2014 roku nastąpiło wyraźne zintensyfikowanie prowadzonych w ostatnich kilku latach przez KRASP działań mających na celu rozwój wymiany akademickiej z krajami Ameryki Łacińskiej.
W roku 2013 podjęliśmy działania mające na celu znaczące poszerzenie
współpracy z Brazylią, a zwłaszcza włączenie polskich uczelni jako partnera
uczelni brazylijskich do programu „Ciência sem Fronteiras” („Nauka bez
Granic”). Podczas wizyty delegacji KRASP w Brazylii w październiku 2013 r.:
–– podpisano porozumienie o współpracy między KRASP z jej brazylijskim
odpowiednikiem – Radą Rektorów Uniwersytetów Brazylijskich
(Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB),

Uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy KRASP a CNPq w ramach programu
„Nauka bez Granic”
Foto: Piotr Kieraciński, Forum
Akademickie

Podpisanie porozumienia KRASP-CNPq oraz związanego z nim ww. planu
wykonawczego miało miejsce 3 lutego 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
O randze tego wydarzenia może świadczyć udział w spotkaniu, podczas którego
podpisano te dokumenty, oprócz delegacji KRASP, Prezesa PAN – prof. Michała
Kleibera, dyrektora NCBiR – prof. Krzysztofa Kurzydłowskiego, ambasadora
Brazylii w Polsce – Jorge Geraldo Kadriego oraz wysokiej rangi urzędników
MNiSW.
W następstwie podpisania porozumienia KRASP-CNPq 18-25 marca miała
miejsce polska misja edukacyjna w Brazylii (Brasilia, Kurytyba, Rio de
Janeiro), zorganizowana przez MNiSW, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji
i polskie placówki dyplomatyczne w Brazylii. W misji wzięli udział przedstawiciele 17 polskich uczelni (głównie uczelni członkowskich KRASP). Wizyta
została zorganizowana w ramach ministerialnej kampanii „Ready, Study, Go!
Poland”, która od 2012 r. wspiera umiędzynarodowienie polskich uczelni. Celem
misji było zainteresowanie brazylijskich studentów polską ofertą akademicką
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oraz zachęcenie ich do aplikowania na studia w naszym kraju w ramach programu stypendialnego „Nauka bez Granic”. W programie wizyty polskiej delegacji znalazło się kilkanaście wydarzeń, w tym m.in. spotkania ze studentami,
władzami wiodących brazylijskich uczelni oraz udział w targach edukacyjnych.

• w marcu delegacja KRASP spotkała się z Ambasadorem Kolumbii w Polsce,
Victorią González Arizą, a także z Ambasadorem Republiki Panamy w Polsce,
Luisem Alberto Madrid Caballero.
Ponadto, Ambasada RP w Portugalii, wspólnie z Ambasadą RP w Brazylii,
KRASP oraz Fundacją Edukacyjną „Perspektywy” przygotowała kampanię
promocyjną zmierzającą do pozyskania dla polskich uczelni znacznej grupy
studentów z krajów kultury luzofońskiej (Portugalia, Brazylia, Angola
i Mozambik oraz Makao, prowincja Goa i Timor Wschodni).

Kierownik Biura KRASP Agata Kulesza
w trakcie prezentacji KRASP
Foto: MNiSW

W związku z planowanym przyjazdem studentów brazylijskich do Polski przygotowano broszurę w języku angielskim, prezentującą ofertę polskich
uczelni uczestniczących w programie „Nauka bez Granic”; broszura ukazała się
na początku 2014 r.

Uczestnik targów z folderem KRASP
Foto: MNiSW

Na angielskojęzycznej stronie KRASP http://www.krasp.org.pl/en została
utworzona specjalna podstrona dla brazylijskich studentów i doktorantów,
prezentująca ofertę edukacyjną polskich uczelni, które przystąpiły do programu
„Nauka bez Granic”.
W 2014 r. prowadzone były rozmowy mające na celu doprowadzenie do intensyfikacji współpracy akademickiej także z innymi krajami Ameryki Łacińskiej:
• w styczniu delegacja KRASP spotkała się Ambasadorem RP w Meksyku,
Beatą Wojną (spotkanie to było następstwem przeprowadzonych w grudniu
2013 r. rozmów delegacji KRASP z Ambasadorem Meksyku w Polsce – Ricardo Villanueva Hallalem),

	Oprócz poszerzania sfery kontaktów akademickich na coraz to nowe kraje,
nie zaniedbujemy działań ugruntowujących współpracę z naszymi tradycyjnymi
partnerami. Zintensyfikowaniu i poszerzeniu wymiany akademickiej z Niemcami i Francją mogłoby służyć włączenie się polskich uczelni w działalność
Uniwersytetu Francusko-Niemieckiego. Perspektywom takiego rozwiązania
poświęcone było spotkanie, które odbyło się 30 kwietnia w Warszawie z udziałem m.in. Przewodniczącego KRASP, Prezydenta Uniwersytetu Francusko-Niemieckiego - prof. Patrice Neau, Ambasadorów Francji i Niemiec w Polsce
oraz przedstawicieli MNiSW.
	Istotne znaczenie dla zwiększenie umiędzynarodowienia polskich uczelni
mają przedsięwzięcia o charakterze promocyjnym. Działania Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich na rzecz promocji polskiego szkolnictwa
wyższego mają zróżnicowany charakter.
Szansę promocji szkolnictwa wyższego w Polsce i polskich uczelni stwarzają
też m.in. przedsięwzięcia realizowane w ramach prowadzonego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” we współdziałaniu z KRASP programu Study
in Poland. W roku 2013 Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP
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przygotowała ankietę służącą zebraniu opinii o tym programie. Ankietyzację
przeprowadzono w pierwszej połowie 2014 r. Jej wyniki stały się przedmiotem
analizy Komisji i zostały przedstawione w postaci obszernego opracowania pt.
„Raport z badania dotyczącego zadowolenia pracowników polskich
uczelni ze współpracy w ramach projektu „Study in Poland” (opracowanie to, a także opinia o Raporcie przedłożona przez Fundację Edukacyjną
„Perspektywy” znajdują się na witrynie KRASP).

Szczegółowe informacje
Bardziej szczegółowe informacje o działaniach KRASP w 2014 r. znajdują się
w załączniku 4, w którym przedstawiono zestawienie – w porządku chronologicznym – różnych działań KRASP, realizowanych zwłaszcza w okresie między
posiedzeniami organów Konferencji (zestawienie posiedzeń organów KRASP
oraz dokumenty będące wynikiem tych posiedzeń przedstawiono w załącznikach 1 i 2).
27 kwietnia 2015 r.

Doroczna konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2014”
Foto: Perspektywy

Jedną z form realizacji programu Study in Poland są organizowane corocznie przez Fundację „Perspektywy” ogólnopolskie konferencje „Studenci
zagraniczni w Polsce”. W 2014 r. konferencja ta odbyła się 17-18 stycznia
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wzięła w niej udział
rekordowa liczba 215 uczestników z 73 uczelni oraz 25 instytucji wspierających
szkolnictwo wyższe. Konferencja była okazją do omówienia najważniejszych
problemów związanych z rozwojem umiędzynarodowienia polskich uczelni. Jej
celem była też wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju współpracy międzynarodowej i pozyskiwania studentów zagranicznych, promocji polskich uczelni
za granicą oraz wprowadzania programów studiów w językach obcych.
W zakresie promocji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i polskich
uczelni KRASP współdziała też z innymi instytucjami i organizacjami. Okazję do
takiego współdziałania stwarzają m.in. doroczne konferencje międzynarodowe
poświęcone internacjonalizacji studiów. Na konferencjach takich Biuro KRASP
– we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącą funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus, i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa
Wyższego – organizuje „polskie stoisko”, które cieszy się zwykle dużym zainteresowaniem zwiedzających. W roku 2014 KRASP była reprezentowana
na konferencji zorganizowanej przez European Association for International Education 16-19 września w Pradze.

prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

prof. zw. dr hab. Ryszard Zimak

Wiceprzewodniczący KRASP
Rektor Politechniki Łódzkiej

Przewodniczący KRASP
Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Wiceprzewodniczący KRASP
Rektor Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w Warszawie

Załączniki
1. Posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego i Prezydium KRASP
2. Dokumenty KRASP
3. Opinie dotyczące projektów aktów legislacyjnych
4. Działania KRASP
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załącznik 4
Działania KRASP
1.

Przekazanie rektorom propozycji Konferencji Rektorów Włoskich (CRUI)
dotyczącej udziału uczelni członkowskich KRASP w projekcie Non-State
Actors and Local Authorities in Development – Multi, 2 stycznia (informacja z listą zainteresowanych uczelni KRASP została wysłana do CRUI
7 stycznia)

2.

Udział Przewodniczącego KRASP, Wiceprzewodniczącego KRASP – rektora S. Bieleckiego oraz Rektora UW, prof. M. Pałysa, w spotkaniu z
Ambasadorem RP Meksyku, 8 stycznia

3.

Pismo Przewodniczącego KRASP do Minister IiR w sprawie zgłoszenia
przedstawicieli KRASP do Prekomitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER), 9 stycznia

4.

Pismo Przewodniczącego KRASP do Minister IiR (do wiadomości Minister
NiSW) z propozycją zmian do Wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie
podatku VAT, 10 stycznia

5.

Pismo Przewodniczącego KRASP do Dyrektora NCBiR w sprawie zgłoszenia Sekretarza Generalnego KRASP na przedstawiciela KRASP do
grupy sterującej, której zadaniem będzie nadzorowanie przebiegu zakresu
badania ewaluacyjnego Analiza kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla
zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy, 13 stycznia

6.

Pismo gratulacyjne Przewodniczącego KRASP do prof. J. Woźnickiego
w związku z wyborem na Przewodniczącego RGNiSW, 14 stycznia

7. 	Zgoda Przewodniczącego KRASP na objęcie patronatem honorowym
III edycji Targów Edukacyjnych Uczelni Polskich w Nowym Jorku, organizowanych przez Stowarzyszenie Manko, 15 stycznia
8.

Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP raportu The State of
University-Business Cooperation in Poland zawierającego wyniki badania
zleconego przez Komisję Europejską, 15 stycznia

9.

Udział reprezentanta KRASP - Kanclerza Politechniki Łódzkiej, dr Stanisława Starzaka, w spotkaniu Grupy roboczej ds. PO IR, zorganizowanym
przez MIiR, 16 stycznia

10.

Udział Przewodniczącego KRASP w konferencji The German universities
in the European Research Area (ERA) – How should we prepare
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ourselves?, zorganizowanej przez HRK, Luksemburg,16-17 stycznia

11.

Udział Przewodniczącego KRASP, Sekretarza Generalnego KRASP,
Kierownika Biura KRASP oraz pracownika Biura KRASP w konferencji Studenci zagraniczni w Polsce 2014, zorganizowanej przez Fundację
Edukacyjną Perspektywy, UAM, 17-18 stycznia

12.

Pismo Przewodniczącego KRASP do prof. J. Lubacza z podziękowaniami
za pełnienie funkcji Przewodniczącego RGNiSW w latach 2010-2013,
21 stycznia

13.

Udział reprezentanta KRASP - rektora J. Łaszczyka, w posiedzeniu Sejmowej Komisji ENiM, 22 stycznia

14. 	Zgoda Przewodniczącego KRASP na objęcie patronatem 8. Edycji Targów
Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA, 23 stycznia
15. 	Zgoda Przewodniczącego KRASP na objęcie patronatem konferencji
Opening Science to Meet Future Challenges, organizowanej przez ICM,
23 stycznia
16.

17.

Przekazanie Sekretarzowi Stanu w MNiSW, prof. M. Ratajczakowi, opinii
Komisji ds. Ekonomicznych KRASP dotyczącej projektu rozporządzenia
zmieniającego rozporządzenie Ministra NiSW z dnia 11 stycznia 2011 r.
w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą, 23 stycznia

19. 	Zgoda Przewodniczącego KRASP na wejście w skład Komitetu Honorowego XXI Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2014,
29 stycznia

21.

22.

23.

Pismo Przewodniczącego KRASP do Prezes UOKiK w związku z treścią
rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, 31 stycznia

24.

Spotkanie przedstawicieli Prezydium KRASP z dr Liane Hentschke, dyrektor ds. współpracy międzynarodowej CNPq (National Council for Scientific
and Technological Development) – agencji wykonawczej ds. brazylijskiego programu stypendialnego „Nauka bez granic” oraz podpisanie
porozumienia oraz planu pracy na rzecz promocji działalności naukowej
i technologicznej, 3 lutego

25. 	Decyzja Prezydium KRASP (podjęta w drodze głosowania elektronicznego
przeprowadzonego w okresie od 28 stycznia do 3 lutego br.) w sprawie
zgłoszenia kandydatów do Rady Akademickiej Komisji Akredytacyjnej,
4 lutego
26.

Przekazanie uczelniom członkowskim KRASP apelu Przewodniczącego
KRASP w sprawie udziału polskich uczelni w targach edukacyjnych w
Brazylii, 5 lutego

27.

Spotkanie Przewodniczącego KRASP z Minister NiSW, 5 lutego

28.

Przekazanie Sekretarzowi Stanu w MNiSW, prof. M. Ratajczakowi, opinii
KRASP dotyczącej projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy
de minimis za pośrednictwem NCN oraz opinii KRASP dotyczącej projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków
i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBiR, 6 lutego

29.

Przekazanie Podsekretarzowi Stanu w MNiSW, prof. J. Gulińskiemu, opinii KRASP dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie trybu udzielania
oraz zasad i trybu udzielania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie
kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej, 6 lutego

30.

Udział Przewodniczącego KRASP oraz Rektora UW, M. Pałysa, w posiedzeniu Sejmowej Komisji ENIM, 6 lutego

31.

Udział Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu sejmowej Podkomisji
stałej ds. szkolnictwa wyższego, 6 lutego

32.

Udział Kierownika Biura KRASP oraz pracownika Biura KRASP w XXII
Konferencji Stowarzyszeń „PRom”, 9-12 lutego

33.

Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP umowy o współpracy

Udział Sekretarza Generalnego KRASP w posiedzeniu grupy sterującej
badania ewaluacyjnego Analiza kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla
zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy, zorganizowanym przez
NCBiR 24 stycznia

18. 	Zgoda Przewodniczącego KRASP na objęcie patronatem targów INNO-TECH EXPO 2014, organizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, 29 stycznia

20.

oraz Kierownika Biura KRASP w posiedzeniu EUA Council, Bruksela,
30-31 stycznia (sprawozdanie z tego posiedzenia zostało przekazane rektorom uczelni członkowskich KRASP 11 lutego)

Udział reprezentanta KRASP - rektora M. Pałysa, w Forum Strategii
Naukowej 2014 Maksymalizacja efektywności wydatków publicznych na
naukę w Polsce: system ewaluacji i podnoszenia jakości badań naukowych,
zorganizowanym przez MNiSW oraz Wydawnictwo Elsevier, 30 stycznia
Udział Kierownika Biura KRASP w warsztacie dot. współpracy z Brazylią
w ramach projektu ALISIOS, zorganizowanym przez EUA, Bruksela,
29-30 stycznia
Udział Przewodniczącego KRASP, Sekretarza Generalnego KRASP
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między KRASP a Krajową Radą Rozwoju Naukowego i Technologicznego Federalnej Republiki Brazylii: (Memorandum of Understanding,
podpisane 21 października 2013 r. w Brasilii) oraz porozumienia i planu
wykonawczego, podpisanych 3 lutego 2014 r. w Warszawie, 10 lutego

45.

Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zapytania Biura Regionalnego Bratysławy w Brukseli dotyczącego udziału polskich uczelni w
inicjatywie Open Days University w ramach tygodnia europejskich miast
i regionów w październiku br., 27 lutego

34. 	Zgoda Przewodniczącego KRASP na objęcie patronatem 46. konferencji
European University Continuing Education Network (EUCEN) Lifelong
Learning Universities and European Policies on Social Investment, 12
lutego

46.

Udział Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu Komisji ds. Nauki, UJ,
27-28 lutego

47.

35.

Przekazanie Podsekretarzowi Stanu w MIiR, P. Orłowskiemu, materiału
opracowanego przez Politechnikę Łódzką, dotyczącego projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.,
12 lutego

Przekazanie przewodniczącym partii politycznych reprezentowanych
w Parlamencie RP wspólnego Kwestionariusza, sformułowanego przez
przewodniczących konferencji rektorów Francji, Niemiec i Polski w
związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego,
zawierającego pytania dotyczące podstawowych kwestii związanych z
rozwojem szkolnictwa wyższego i nauki w Unii Europejskiej, 28 lutego

36.

Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP Newslettera KRASP
(nr 2), 12 lutego

48. 	Zgoda Przewodniczącego KRASP na objęcie patronatem XX Krajowej
Konferencji Parlamentu Studentów RP, 3 marca

37.

Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP pisma Sekretarza
Stanu w MNiSW, prof. M. Ratajczaka, w sprawie wizyt studyjnych KRASP
wraz z prośbą o zgłaszanie kandydatów, 12 lutego

49. 	Zgoda Przewodniczącego KRASP na objęcie patronatem XVII Konkursu
o Nagrodę im. Jana Długosza, 3 marca

38.

Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zachęty do udziału
w prowadzonym przez EUA w ramach projektu Trends 2015 badaniu,
mającym na celu ocenę stanu reform w szkolnictwie wyższym w Europie,
13 lutego

39.

Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o możliwości rejestracji na kolejne wydarzenia promocyjne w ramach kampanii
Ready, Study, Go! Poland: Ukraina, Kazachstan i Arabia Saudyjska, 14
lutego

50.

Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia do udziału
w posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP, (UJ, 11-12 kwietnia),
4 marca

51.

Udział Sekretarza Generalnego KRASP w posiedzeniu Grupy Sterującej
projektu NCBiR „Analiza kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy”, 4 marca

52.

Przekazanie do Sekretariatu EUA tekstu 10 pytań skierowanych do przywódców partii politycznych w Polsce zgłaszających kandydatów do Parlamentu Europejskiego w związku ze wspólną inicjatywą Konferencji
Rektorów Francji (CPU), Niemiec (HRK) i Polski (KRASP), 4 marca

40.

Udział Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu sejmowej Podkomisji
stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego, 20 lutego

53.

41.

Pismo gratulacyjne Przewodniczącego KRASP do rektora M. Krawczyka
w związku z odznaczeniem go Palmą Akademicką, 24 lutego

Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP ankiety dotyczącej
projektu Study in Poland, 5 marca

54.

Udział Przewodniczącego KRASP w debacie Nauka dla Biznesu, Biznes
dla Nauki, Lublin, 5 marca

55.

Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP ankiety dotyczącej
współpracy uczelni polskich i ukraińskich, stanowiącej wstępny etap
projektu „Analiza na wybranych przykładach współpracy uczelni polskich
i ukraińskich na tle porównania systemów szkolnictwa wyższego. Wnioski
i rekomendacje”, realizowanego przez FRP-ISW, 6 marca

56.

Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia do
udziału w seminarium Quality – New Opening organizowanego przez

42. 	Zgoda Przewodniczącego KRASP na objęcie patronatu nad Targami
„Akademia 2014” w Gdańsku, 25 lutego, oraz na udział w Honorowym
Komitecie Organizacyjnym Targów, 3 marca
43.

Pismo Honorowej Przewodniczącej KRASP do prof. Jean-Pierre Finance,
przewodniczącego EUA Nominations Committee, w sprawie nominacji
Przewodniczącego KRASP na członka EUA Board, 26 lutego

44.

Udział Przewodniczącego KRASP w Okrągłym Stole Humanistyki, Warszawa, 26 lutego
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Fundację na rzecz Jakości Kształcenia (28 marca, Warszawa), 6 marca

57.

Udział Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu Konferencji Rektorów
Uniwersytetów Polskich, Opole, 6-8 marca

58.

Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP protokołu z posiedzenia Prezydium KRASP (21 lutego, Politechnika Łódzka), 10 marca

59.

rzeczowo-finansowego, 17 marca
71.

Udział Kierownika Biura KRASP w spotkaniu końcowym koordynatorów
projektu Alfa Puentes, Barcelona, 10-12 marca

Przekazanie Minister NiSW informacji o inicjatywie podjętej przez Przewodniczących Konferencji Rektorów Francji (CPU), Niemiec (HRK) i Polski
(KRASP) skierowania do przywódców partii politycznych 10 pytań dotyczących podstawowych kwestii związanych z rozwojem szkolnictwa wyższego
i nauki, a także wspólnej Deklaracji CPU-HRK-KRASP, 17 marca

72.

60.

Udział Honorowej Przewodniczącej KRASP w debacie Uniwersytet Ponad
Granicami „Jak i po co internacjonalizować polskie szkolnictwo wyższe?”,
11 marca

Udział grupy przedstawicieli uczelni członkowskich oraz Kierownika Biura
KRASP w misji edukacyjnej w Brazylii, 18-25 marca

73.

61.

Udział Przewodniczącego KRASP oraz rektora M. Pałysa w posiedzeniu
Podkomisji stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, 12 marca

Przekazanie Podsekretarzowi Stanu w MIiR, I. Wendel, uwag KRASP
w sprawie projektu Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020,
19 marca

74.

62.

Udział Wiceprzewodniczącego KRASP, rektora S. Bieleckiego, w posiedzeniu Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, 12-14 marca,
Białowieża

Udział Przewodniczącego KRASP w Targach „Akademia 2014”, Gdańsk,
19-20 marca

75.

Udział Wiceprzewodniczącego KRASP, rektora R. Zimaka, w posiedzeniu
Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego, 19 marca

63.

Udział Wiceprzewodniczącego KRASP, rektora R. Zimaka, w posiedzeniu
Podkomisji stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, 13 marca

76.

Udział przedstawiciela KRASP, rektora T. Szapiro w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego, 20 marca

64.

Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia na targi
edukacyjne, które odbędą się 4 kwietnia br. w Warszawie z okazji 600-lecia
nawiązania stosunków dyplomatycznych między Turcją i Polską, 13 marca

77.

Udział Przewodniczącego KRASP oraz grupy rektorów w Kongresie Kultury Akademickiej, UJ, 20-22 marca

78.

65.

Udział Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu plenarnym Rady Głównej
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 13 marca

Udział Wiceprzewodniczącego KRASP, rektora R. Zimaka, w XX Zgromadzeniu Plenarnym KRePSZ, Legnica, 20-21 marca

79.

66.

Spotkanie Przewodniczącego KRASP z Ambasadorem Kolumbii, Victorią
González Arizą, Warszawa, 13 marca

Pismo Przewodniczącego KRASP (z załączonym pismem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego) do Minister NiSW dotyczące wsparcia obywateli
Ukrainy podejmujących studia w Polsce, 24 marca

67.

Spotkanie Przewodniczącego KRASP z Ambasadorem Panamy, Luisem
Alberto Madrid Caballero, Warszawa, 13 marca

80.

Udział przedstawiciela KRASP, D. Wasilewskiego w posiedzeniu Komitetu
Monitorującego PO KL, Łódź, 26 marca

68.

Przekazanie Sekretarzowi Stanu w MNiSW, prof. M. Ratajczakowi, uwag
KRASP dotyczących projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych, 14 marca

81.

69.

Przekazanie Podsekretarzowi Stanu w MIiR, P. Orłowskiemu, uwag
KRASP dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie minimalnych
wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny
nieruchomości, 14 marca

Udział Przewodniczącego KRASP w debacie Kształtowanie postaw i innych
kompetencji społecznych przez uczelnie – fikcja czy rzeczywistość, otwierającej XX Krajową Konferencję Parlamentu Studentów RP, Kościelisko,
28 marca

82.

Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP prośby o odpowiedź
na pytania dotyczące Europejskiej Przestrzeni Badawczej, 28 marca

83.

70.

Przekazanie Sekretarzowi Stanu w MNiSW, prof. M. Ratajczakowi, opinii
KRASP w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności
uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu

Udział Wiceprzewodniczącego KRASP, rektora S. Bieleckiego, w zorganizowanej przez Fundację na rzecz Jakości Kształcenia konferencji Quality
– New Opening, SGH, 28 marca

84.

Udział Honorowej Przewodniczącej KRASP w panelu dyskusyjnym na
konferencji Erasmus+: mobilność, innowacje, rozwój, zorganizowanej
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przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji, 31 marca

85.

86.

Kolarskiej-Bobińskiej w związku z ich udziałem w posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP, 15 kwietnia

Udział Sekretarza Generalnego KRASP oraz Kierownika Biura KRASP
w spotkaniu sekretarzy generalnych konferencji rektorów krajów europejskich oraz w posiedzeniu EUA Council; udział grupy rektorów uczelni
członkowskich KRASP w posiedzeniu EUA General Assembly i dorocznej
konferencji tematycznej EUA, Bruksela, 2-4 kwietnia

99.

Akceptacja skierowanego przez CRUI (Konferencja Rektorów Włoch) do
KRASP zaproszenia do udziału w projekcie UNIQUE (UNIversities QUalified for Entrepreneurship and Innovation); wysłanie listu intencyjnego,
2 lutego

101. Przekazanie do Urzędu Skarbowego oraz MNiSW sprawozdania finansowego z działalności KRASP w 2013 r., 17 kwietnia

87.

Udział rektora M. Pałysa w wernisażu wystawy Złoto Kolumbii. Sztuka
dawnej Ameryki, Warszawa, 3 kwietnia

88.

Akceptacja skierowanego przez PKA do KRASP zaproszenia do udziału
w projekcie IQA w ramach programu Erasmus+, 4 lutego

89.

Udział grupy rektorów uczelni członkowskich KRASP w targach edukacyjnych (wystawie), zorganizowanych z okazji 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Turcją i Polską, Warszawa, 4 kwietnia

Przekazanie MNiSW informacji o reprezentantach KRASP w Zespole
doradczym Rady Narodowego Programu Rozwoju, 16 kwietnia

100. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia na konferencje ekspercką i targi edukacyjne NAFSA (25-30 maja, San Diego),
16 kwietnia

102. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia do
udziału w badaniu doświadczeń i opinii wiązanych z mobilnością polskich
naukowców, 17 czerwca
103. Przekazanie minister L. Kolarskiej-Bobińskiej pisma w sprawie studentów
z Ukrainy, 23 kwietnia
104. Udział reprezentanta KRASP, rektora M. Pałysa, w posiedzeniu sejmowej
podkomisji ds. nauki i szkolnictwa wyższego, Warszawa, 23 kwietnia
105. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji
między KRASP i MNiSW w sprawie studentów z Ukrainy, 23 kwietnia

90.

Przekazanie do MNiSW kandydatury Wiktora Kordysia - studenta UJ do
uczestnictwa w programie EU Careers Ambassadors, 4 kwietnia

91.

Udział Przewodniczącego KRASP w XXXVI konferencji Polskiego Forum
Akademicko-Gospodarczego, Kraków, 5 kwietnia

92.

Spotkanie grupy rektorów uczelni polskich i tureckich, z inicjatywy ambasadora Turcji w Polsce i Przewodniczącego KRASP, UW, 7 kwietnia

93.

Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP prośby o rozpowszechnienie informacji o wspieranej przez PAN ankiecie Akademii Młodych Uczonych dotyczącej mobilności naukowców, 7 kwietnia

94.

Udział delegacji KRASP w trójstronnym spotkaniu Konferencji Rektorów
Niemiec (HRK), Francji (CPU) i Polski (KRASP), Moguncja, 8-9 kwietnia

109. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP protokołów z posiedzeń Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego, (10-12 kwietnia, UJ),
24 kwietnia

95.

Udział przedstawiciela KRASP, rektora T. Kuczyńskiego, w spotkaniu
IGLO ERA, Bruksela, 9 kwietnia

110. Udział Rektora M. Pałysa w Posiedzeniu Komisji ds. Infrastruktury Informatycznej KRASP, Sosnowiec, 24 kwietnia

96.

Udział Przewodniczącego KRASP w seminarium Nauki Humanistyczne
i Społeczne w Polsce 2014: Analiza – Diagnoza – Prognoza, zorganizowanym przez KRUP, Warszawa, 14 kwietnia

111. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP prośby Przewodniczącej Komitetu Programowego konferencji EUCEN, prof. E. Chmielewskiej, w sprawie udziału w dyskusji okrągłego stołu zatytułowanej
„University Lifelong Learning in Poland”, 25 kwietnia

97. 	Zaproszenie delegacji Związku Rektorów Uczelni Ukrainy do złożenia
wizyty w Polsce, 14 kwietnia
98.

Pisma Przewodniczącego KRASP do Premiera D. Tuska oraz minister L.

106. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP pisma w sprawie
inicjatywy RPO, prof. I. Lipowicz, w sprawie badania dotyczącego dostępności edukacji akademickiej dla osób niepełnosprawnych, 23 kwietnia
107. Udział reprezentanta KRASP, rektora J. Szmidta, w Konferencji FRP
poświęconej 5. poziomowi KRK, 24 kwietnia
108. Udział reprezentanta KRASP, rektora M. Pałysa, w spotkaniu dotyczącym
podziału środków na realizację drugiego etapu poprawy wynagrodzeń
ujętych w ustawie budżetowej na rok 2014 r., 24 kwietnia

112. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP sprawozdania z posiedzenia EUA Council, EUA General Assembly oraz dorocznej konferencji
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tematycznej EUA (2-4 kwietnia, Bruksela), 30 kwietnia

113. Udział Przewodniczącego KRASP w spotkaniu dotyczącym współpracy
uczelni polskich, francuskich i niemieckich, Warszawa, 30 kwietnia
114. Udział Przewodniczącego KRASP i innych rektorów uczelni członkowskich
KRASP w uroczystościach Święta Narodowego 3 Maja, Warszawa, 3 maja
115. Udział Przewodniczącego KRASP oraz rektora M. Pałysa w Posiedzeniu
Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego, Warszawa, 6 maja
116. Udział Sekretarza Generalnego KRASP w posiedzeniu polsko-niemieckiej
grupy roboczej w ramach Komitetu ds. Edukacji, MNiSW, 6 maja
117. Udział reprezentanta KRASP, rektora M. Pałysa, w posiedzeniu sejmowej
podkomisji ds. nauki i szkolnictwa wyższego, Warszawa, 7 maja
118. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP prośby Krajowego
Koordynatora Obchodów Roku prof. J. Czochralskiego o przekazanie materiałów i informacji o wszystkich działaniach zrealizowanych w ramach
obchodów, 7 maja
119. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP ankiety EAIE dotyczącej badania stopnia internacjonalizacji szkół wyższych w Europie,
7 maja

z udziałem minister L. Kolarskiej-Bobińskiej, podpisanie porozumienia
o współpracy obu organizacji, UW, 19 maja
129. Przekazanie Sekretarzowi Stanu w MNiSW, M. Ratajczakowi, z opinii
KRASP dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok
akademicki 2014/2015, 21 maja
130. Przesłanie rektorom uczelni członkowskich KRASP Apelu Prezydium
KRASP o udział w wyborach, 21 maja
131. Udział reprezentanta KRASP, prorektora S. Kistryna, w konferencji Horyzont 2020 wyzwania i szanse dla polskiej nauki, Warszawa, 22 maja
132. Udział Przewodniczącego KRASP w konferencji Polish-German Science
Summit, Warszawa, 22 maja
133. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP ponownej prośby o
wypełnienie kwestionariusza związanego z badaniem prowadzonym przez
EUA w ramach projektu Trends 2015, 22 maja
134. Przekazanie Ambasadorowi Republiki Turcji w Polsce pisma kondolencyjnego w związku z tragiczną katastrofą górniczą w Somie, 22 maja

120. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP ankiety dotyczącej
projektu Study in Poland, 7 maja

135. Wystąpienie Przewodniczącego KRASP na zorganizowanej przez PAN konferencji Poland and Germany in science, education and innovation: Grand
challenges, goals, strategies, supporting measures, Warszawa, 23 maja

121. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP publikacji National
and Institutional Strategies – European Highter Education Institutions
Collaboration with Latin America, 8 maja

136. Spotkanie delegacji urzędu Premiera Turcji z reprezentującymi KRASP
władzami PW w sprawie współpracy dwustronnej w dziedzinie wymiany
studentów, 23 maja

122. Udział reprezentanta KRASP, rektora M. Pałysa, w posiedzeniu sejmowej
podkomisji ds. nauki i szkolnictwa wyższego, 9 maja

137. Udział reprezentanta KRASP, rektora M. Pałysa, w posiedzeniu sejmowej
podkomisji ds. nauki i szkolnictwa wyższego, Warszawa 27 maja

123. Udział Przewodniczącego KRASP oraz innych rektorów uczelni członkowskich KRASP w obchodach Jubileuszu 650-lecia UJ, 10 maja

138. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji dotyczącej przyjęcia przez Komisję Europejską Umowy Partnerstwa dla Polski,
27 maja

124. Udział Przewodniczącego KRASP w spotkaniu z przedstawicielami EUA
oraz EUA Nominations Committee, Bruksela,13 maja
125. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP, rektora S. Bieleckiego, w konferencji IREG, Londyn, 14-16 maja
126. Udział reprezentanta KRASP, rektora J. Szmidta, w posiedzeniu plenarnym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, 15 maja
127. Udział reprezentanta KRASP, rektora B. Marciniaka, w konferencji Przywództwo, Edukacja, i Innowacja, Warszawa, 15-16 maja
128. Spotkanie delegacji KRASP z delegacją Związku Rektorów Uczelni Ukrainy

139. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o stypendiach w ramach Programu Science without Borders, 27 maja
140. Udział reprezentanta KRASP, rektora M. Krawczyka, w konferencji Sport
a UE – 10 lat doświadczeń, 28 maja
141. Przekazanie EUA informacji o wynikach spotkania delegacji KRASP z
delegacją Związku Rektorów Uczelni Ukrainy i tekstu podpisanego porozumienia, 28 maja
142. Udział Sekretarza Generalnego oraz Kierownika Biura KRASP w spotkaniu sekretarzy generalnych krajowych konferencji rektorów, Lizbona,
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28-29 maja

11 czerwca

143. Udział reprezentanta KRASP, prorektora M. Figurskiego, w posiedzeniu
Sejmowe Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Warszawa, 29 maja

157. Udział reprezentanta KRASP, D. Wasilewskiego, w posiedzeniu Komitetu
Monitorującego PO KL, Gdańsk, 11-12 czerwca

144. Udział Przewodniczącego KRAP w spotkaniu dla uczczenia francusko-polskiej współpracy naukowej, Warszawa, 29 maja

158. Udział reprezentanta KRASP, rektora J. Łaszczyka, w posiedzeniu plenarnym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, 12 czerwca

145. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP Newslettera KRASP,
29 maja

159. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP, rektora R. Zimaka, w 125 sesji
Zgromadzenia Ogólnego PAN, Warszawa, 12 czerwca

146. Udział reprezentanta KRASP, rektora J. Szmidta, w uroczystości nadania
nagrody im. J. Czochralskiego za rok 2013, 30 maja

160. Spotkanie Sekretarza Generalnego KRASP z delegacją urzędników szczebla regionalnego z Bawarii odbywającą na zaproszenie MSZ wizytę studyjna w Polsce, 12 czerwca

147. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji dotyczących współpracy z Meksykiem i Chile, 3 czerwca
148. Zgoda Przewodniczącego KRASP na objęcie patronatem XXIII Konferencji Stowarzyszeń PR i Promocji Uczelni Polskich „Prom” Uczelnia
polska – uczelnią międzynarodową: jak budować wizerunek na rynkach
zagranicznych, 3 czerwca

161. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP, rektora S. Bieleckiego, w Europejskim Kongresie Technologicznym, Wrocław, 12-13 czerwca
162. Udział reprezentanta KRASP, rektora M. Tukiendorfa, w posiedzeniu
Grupy roboczej ds. polityki regionalnej, Warszawa 13 czerwca

149. Udział Przewodniczącego KRASP i rektora M. Pałysa we wspólnym posiedzeniu prezydium Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji
Finansów Publicznych, 5 czerwca

163. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia na organizowane przez KRASP szkolenie Partnerstwo publiczno-prywatne
jako metoda realizacji zadań uczelni w sektorze infrastrukturalnym (25
czerwca, Katowice), 13 czerwca oraz – ponownie – 23 czerwca

150. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji dotyczącej wspólnego stanowiska KRASP, HRK i CDEFI w sprawie European
Professional Card, 5 czerwca

164. Pismo Przewodniczącego KRASP do minister L. Kolarskiej-Bobińskiej
w sprawie zmian przepisów dotyczących odpłatności za drugi kierunek,
13 czerwca

151. Udział Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, Serock, 6 czerwca

165. Udział reprezentanta KRASP, prorektora S. Wiaka, w obradach Krajowej
Komisji Konkursowej Studencki Nobel 2014, Warszawa, 14-15 czerwca

152. Przekazanie do MIiR uwag Komisji ds. Nauki KRASP w sprawie projektu
aktualizacji Wytycznych nr 3 dotyczących komitetów monitorujących (na
lata 2007-2013), 6 czerwca

166. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP pisma Ambasadora
Ekwadoru w Polsce dotyczącego procesu wpisywania na listę Universidades de Excelencia, 16 czerwca

153. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP pisma z Ambasady
Meksyku dotyczącego programu stypendialnego dla polskich studentów
oraz pracowników naukowych, 6 czerwca

167. Przekazanie do EUA informacji związanych z realizacją projektu Public
Funding Observatory, 19 czerwca

154. Pismo Przewodniczącego KRASP w sprawie udziału w Komitecie Honorowym Obchodów Roku Jubileuszowego 85-lecia Akademii Wychowania
Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 9 czerwca
155. Udział reprezentanta KRASP - Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy
Międzynarodowej, rektora W. Nykiela, w konferencji Arab-Euro Conference on Higher Education (AECHE), Amman, 10-12 czerwca
156. Udział Sekretarza Generalnego KRASP w panelu dyskusyjnym University
Lifelong Learning in Poland w ramach 46 konferencji EUCEN, Warszawa,

168. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji dotyczącej naboru kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki,
23 czerwca
169. Przekazanie członkom Prezydium KRASP korespondencji z MNiSW w
sprawie określenia najważniejszych zagadnień w debacie politycznej dotyczącej szkolnictwa wyższego w Polsce, 24 czerwca
170. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP komunikatu Ministra Finansów dotyczącego planowania ustawy budżetowej na rok 2015,
24 czerwca
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171. Udział reprezentanta KRASP, rektora R. Zimaka, w posiedzeniu Sejmowej
Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Warszawa, 25 czerwca
172. Udział rektora J. Szmidta oraz ekspertów Komisji ds. Infrastruktury Informacyjnej i Komisji ds. Nauki w konferencji podsumowującej projekt
SYNAT, Warszawa, 25 czerwca
173. Przekazanie do EUA kandydatury prof. Marka Żukowskiego na członka
ERC Scientific Council, 25 czerwca
174. Udział reprezentanta KRASP, rektora W. Nykiela, w naradzie programowej programu „Study in Poland”, Łódź, 26 czerwca
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4 lipca
183. Udział Przewodniczącego KOiL, rektora M. Pałysa, w roboczym spotkaniu
dotyczącym opracowanych w Kancelarii Prezydenta RP zmian na rzecz
rozwoju innowacji w Polsce, Warszawa, 7 lipca
184. Udział Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego Kongresu Nauka dla biznesu, biznes dla nauki, Warszawa, 8 lipca
185. Zgoda Przewodniczącego KRASP na przystąpienie do Komitetu Honorowego Jubileuszu 70-lecia powstania Politechniki Łódzkiej, 8 lipca

175. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia do
udziału w seminarium The role of the University in smart specialization
for innovation”(14-15 lipca, Madryt), 26 czerwca

186. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji z Ambasady Turcji dotyczące Polish Youth Program, w ramach którego odbędzie się cykl seminariów w terminie 8-12 września 2014 r. w Stambule i
Ankarze, 8 lipca

176. Zgłoszenie do MNiSW propozycji składu delegacji na konferencję World
Science Conference (Izrael, 16-21 sierpnia), 26 czerwca

187. Udział Przewodniczącego KOiL, rektora M. Pałysa, w posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Warszawa, 9 lipca

177. Przekazanie Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Administracji i
Cyfryzacji, M. Olszewskiej, opinii w sprawie założeń projektu ustawy o
ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, 26 czerwca

188. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP, rektora R. Zimaka, w posiedzeniu
Sejmowej Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego, Warszawa,
10 lipca

178. Przekazanie Sekretarzowi Stanu w MNiSW, M. Ratajczakowi, opinii w
sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowych kryteriów wynagrodzenia pracowników Biura Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju, 26 czerwca

189. Udział reprezentanta KRASP - D. Wasilewskiego w spotkaniu Grupy
roboczej ds. komponentu regionalnego PO KL, Warszawa, 10 lipca

179. Przekazanie obszernych wyjaśnień dotyczących informacji przesłanych
uprzednio w formie kwestionariusza związanego z realizowanym przez
EUA projektem DEFINE (Designing strategies for efficient funding of
higher education in Europe), 1 lipca
180. Przekazanie min. J. Kluzik-Rostowskiej opinii Konferencji Rektorów
Uczelni Pedagogicznych dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników oraz opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego
dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, 1 lipca
181. Spotkanie delegacji Prezydium KRASP z Premierem D. Tuskiem w związku
z kontrowersjami wokół „uwłaszczenia naukowców”, Kancelaria Premiera,
4 lipca
182. Podpisanie Porozumienia o współpracy między Konferencją Rektorów
Akademickich Szkół Polskich a Fundacją na rzecz Jakości Kształcenia,

190. Udział reprezentanta KRASP - Prorektora ds. Rozwoju PW, prof. S.
Wincenciaka, w posiedzeniu Zespołu do spraw Strategii Europa 2020,
Warszawa, 10 lipca
191. Udział reprezentanta KRASP - Prorektora ds. rozwoju WAT, prof. M.
Figurskiego, w konferencji uzgodnieniowej projektu założeń do projektu
ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, Warszawa, 10 lipca
192. Przekazanie Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy EU w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, M. Kalupie uwag Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką w sprawie projektu
Wytycznych do komitetów monitorujących na lata 2014-2020, 10 lipca
193. Przekazanie do Biura EUA dodatkowych wyjaśnień dotyczących danych
zawartych we wcześniej przesłanym kwestionariuszu związanym z projektem Designing Strategies for Efficient Funding of Higher Education
in Europe (DEFINE), 10 lipca
194. Przekazanie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu opinii Komisji ds. Ekonomicznych w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym
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od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, 11 lipca

195. Przekazanie Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju opinii Komisji ds. Ekonomicznych KRASP w sprawie wytycznych w
zakresie realizacji projektów finansowych ze środków Funduszy Pracy w
ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020, 11 lipca
196. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji otrzymanej z Ambasady Francji dotyczącej projektu ERA.NET RUS Plus, 11 lipca
197. Udział grupy rektorów uczelni członkowskich KRASP, w tym Przewodniczącego KRASP, w Szkole Zarządzania Strategicznego FRP dla rektorów
i prorektorów, Serock, 13-17 lipca
198. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia Włoskiej Konferencji Rektorów (CRUI) do udziału w organizowanym – we
współpracy z Komisją Europejską - międzynarodowym forum “Universities, Businesses and Co: Together We Can. Strategic Inter-sectorial
Partnerships for Economic and Social Change and Growth” (Rzym, 2-3
października 2014 r.), 14 lipca

trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 17 lipca
205. Przekazanie Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy EU w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju wspólnego stanowiska
Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych oraz Komisji ds. Ekonomicznych KRASP w sprawie projektu Krajowych Wytycznych dotyczących
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Spójności
w okresie programowania 2014-2020, 17 lipca
206. Przekazanie min. L. Kolarskiej-Bobińskiej pisma Przewodniczącego
KRASP w sprawie działań zmierzających do uzyskania zwolnienia z opodatkowania środków wypłacanych studentom i pracownikom uczelni
wyjeżdżającym do zagranicznych instytucji partnerskich w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, 18 lipca
207. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP protokołu ze wspólnego posiedzenia KRASP i PAN w Jabłonnie oraz z posiedzenia Prezydium
KRASP na UW, 18 lipca
208. Pismo gratulacyjne Przewodniczącego KRASP do dra Z. Krasińskiego w
związku z objęciem obowiązków Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego do Programu Ramowego Horyzont 2020, 21 lipca

199. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP komunikatów Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW oraz Ambasady RP w
Singapurze dotyczących organizacji misji edukacyjnych w ramach kampanii „Ready, Study, Go! Poland”, 15 lipca

209. Udział Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu Sejmowej Komisji Nauki
i Sportu, Warszawa 22 lipca

200. Przekazanie właściwym organom władzy państwowej dokumentów przyjętych na wspólnym posiedzeniu Prezydium KRASP i Prezydium PAN,
16 lipca

210. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP korespondencji
Przewodniczącego KRASP dotyczącej zwolnienia stypendiów programu
Erasmus+ od podatku, 23 lipca

201. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP pisma dotyczącego
Uniwersytetu Francusko-Niemieckiego, 16 lipca

211. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP, rektora R. Zimaka, w posiedzeniu
Sejmowej podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego, Warszawa,
23-24 lipca

202. Przekazanie min. M. Ratajczakowi uwag KRASP dotyczących projektu
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego
rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop
wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego
urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich, 17 lipca
203. Przekazanie Podsekretarzowi Stanu MNISW W. Duchowi opinii KRASP
dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu
i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek
studenckich, 17 lipca
204. Przekazanie min. M. Ratajczakowi opinii KRASP dotyczących projektu
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i

212. Udział Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego Kongresu Nauka dla biznesu, biznes dla nauki, Warszawa, 24 lipca
213. Pismo gratulacyjne Przewodniczącego KRASP do prof. R. Nycza w związku
z objęciem obowiązków Przewodniczącego Rady Narodowego Programu
Humanistyki, 24 lipca
214. Przekazanie do Biura EUA dodatkowych wyjaśnień dotyczących danych
zawartych we wcześniej przesłanym kwestionariuszu związanym z projektem EUA Public Funding Observatory, 26 lipca i 18 sierpnia
215. Udział KRASP w badaniu The Common European Tools and Credit Systems wykonywanym na zlecenie Cedefop (informacje przekazane w formie
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wywiadu przez Sekretarza Generalnego), 31 lipca

216. Przekazanie min. M. Ratajczakowi, opinii Komisji ds. Nauki KRASP dotyczącej projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na
naukę na finansowanie działalności statutowej, 5 sierpnia
217. Przekazanie min. J. Kluzik-Rostkowskiej opinii Komisji ds. Kształcenia
KRASP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz o zmianie niektórych ustaw, 11 sierpnia
218. Przekazanie Ministrowi Sprawiedliwości, M. Biernackiemu, opinii KRASP
w sprawie projektu ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób
pełniących funkcje publiczne, 13 sierpnia
219. Przekazanie min. D. Lipińskiej-Nałęcz uwag Komisji ds. Ekonomicznych KRASP dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie wysokości
wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, członków komisji dyscyplinarnej przy Radzie
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków komisji dyscyplinarnej
powołanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
rzeczników dyscyplinarnych podołanych przez ministra właściwego do
spraw szkolnictwa wyższego oraz Rzecznika Praw Absolwenta, 20 sierpnia
220. Przekazanie Podsekretarz Stanu w MEN, E. Dudek, uwag KRASP dotyczących projektu założeń do projektu ustawy o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji, 20 sierpnia
221. Przekazanie min. D. Lipińskiej-Nałęcz uwag KRASP dotyczących projektu
rozporządzenia w sprawie podejmowania decyzji o wyrażeniu zgody na
zwiększenie ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na
studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% liczby studentów
przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki, 22 sierpnia
222. Przekazanie Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Zdrowia opinii dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie badań kandydatów do szkół
ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe,
uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, 27 sierpnia
223. Przekazanie Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu
Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju uwag KRASP dotyczących projektu Wytycznych w zakresie wyboru projektów realizowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata

2014-2020, 27 sierpnia
224. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia do
udziału w 2nd EUA Funding Forum (Bergamo, 9-10 października 2014
r.), 27 sierpnia
225. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP, rektora R. Zimaka, w posiedzeniu
Sejmowej Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego, Warszawa,
28 sierpnia
226. Udział reprezentanta KRASP - Prorektora UE w Katowicach, prof. Roberta
Tomanka, w spotkaniu poświęconym projektowi Wytycznych w zakresie
komitetów monitorujących na lata 2014-2020, Warszawa, 29 sierpnia
227. Przekazanie min. W. Duchowi opinii Komisji ds. Nauki KRASP w sprawie
opracowanego w Departamencie Innowacji i Rozwoju MNiSW Planu
Wdrożenia Otwartego Dostępu do Treści Naukowych w Polsce, 29 sierpnia
228. Przekazanie min. J. Gulińskiemu opinii Komisji ds. Nauki KRASP w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i warunków
przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, 1
września
229. Przekazanie min. D. Lipińskiej-Nałęcz uwag Komisji ds. Organizacyjnych
i Legislacyjnych KRASP w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie
organizacji wewnętrznej Konwentu Rzeczników oraz trybu realizacji zadań
przez Konwent Rzeczników, 1 września
230. Przekazanie min. D. Lipińskiej-Nałęcz opinii Komisji ds. Infrastruktury
Informacyjnej KRASP w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie
ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów oraz projektu rozporządzenia w sprawie ogólnopolskiego wykazu
nauczycieli akademickich i pracowników naukowych, 1 września
231. Przekazanie Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i
Rozwoju opinii Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP w
sprawie Założeń dotyczących źródeł współfinansowania krajowego dla
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnych
programów operacyjnych 2014-2020, 1 września
232. Przekazanie min. D. Lipińskiej-Nałęcz opinii Komisji ds. Infrastruktury
Informacyjnej KRASP dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i
ogólnopolskiego wykazu doktorantów, 1 września
233. Wspólne pismo Przewodniczącego KRASP i Przewodniczącego RGNiSW
do Premiera w sprawie budżetu na 2015 r., 2 września
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234. Przekazanie min. D. Lipińskiej-Nałęcz opinii Komisji ds. Organizacyjnych
i Legislacyjnych KRASP dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie
sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru
związków uczelni publicznych, 2 września
235. Przekazanie min. D. Lipińskiej-Nałęcz uwag KRASP dotyczącej projektu
rozporządzenia w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich, 2 września
236. Przekazanie min. D. Lipińskiej-Nałęcz opinii Komisji ds. Kształcenia
KRASP w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia
regulaminu studiów w uczelniach, 2 września
237. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP otrzymanej z MNiSW
odpowiedzi na pismo Przewodniczącego KRASP dotyczące wsparcia działań zmierzających do uzyskania zwolnienia z opodatkowania środków
wypłacanych studentom i pracownikom uczelni wyjeżdżającym w ramach
programu Erasmus+, 2 września
238. Przekazanie min. D. Lipińskiej-Nałęcz uwag KRASP dotyczących projektu
rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym
kierunku i poziomie kształcenia oraz projektu rozporządzenia w sprawie
podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej, 5 września
239. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia do
wzięcia udziału w Polskim Kongresie Gospodarczym Nauka dla Biznesu,
Biznes dla Nauki, organizowanym przez Pracodawców RP (22-23 października), 5 września
240. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia na
warsztaty na temat partnerstwa publiczno-prywatnego (SGH, 19 września), 5 września oraz 11 września
241. Przekazanie min. D. Lipińskiej-Nałęcz uwag Komisji ds. Organizacyjnych
i Legislacyjnych KRASP w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie
szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania
i zatarcia kar dyscyplinarnych, 8 września
242. Przekazanie min. W. Duchowi opinii KRASP w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad,
trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, 8 września
243. Udział Przewodniczącego KRASP w wizycie delegacji pod przewodnictwem
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min. L. Kolarskiej-Bobińskiej w Sułtanacie Omanu, 7-10 września
244. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji o organizowanym w ramach Otwartych Dni w Brukseli spotkaniu Crossing the
Innovation Divide, mającym na celu zwiększenie uczestnictwa w programie Horyzont 2020, 10 września
245. Wspólna deklaracja CPU-HRK-KRASP w sprawie nazw zakresów działania
komisarzy UE, 10 września; tekst deklaracji został przekazany właściwym
przedstawicielom Komisji Europejskiej, i Parlamentu Europejskiego (informacja o deklaracji została przekazana rektorom uczelni członkowskich
KRASP 10 września)
246. Udział reprezentanta KRASP - Prorektora ds. Nauki SGGW, J. Niemca, w
posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Sejmowej
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 11 września
247. Udział Przewodniczącego KOiL, rektora M. Pałysa, w posiedzeniu w posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Warszawa, 11
września
248. Udział reprezentanta KRASP - D. Wasilewskiego w V Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa, Warszawa, 14 września
249. Udział reprezentantów KRASP: P. Kuli (Prorektora PŁ), S. Wincenciaka
(Prorektora PW), M. Flis (Prorektor UJ) oraz W. Grzebyka (PWr) w drugiej
dyskusji nt. projektu prof. A. Rabczenki „Gospodarka-Edukacja-Nauka”,
Warszawa, 15 września
250. Przekazanie min. D. Lipińskiej-Nałęcz dodatkowych uwag KRASP do
projektu rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia studiów na
określonym kierunku i poziomie kształcenia, 15 września
251. Udział Kierownika Biura KRASP, A. Kuleszy, w dorocznej konferencji
oraz targach EAIE (European Association for International Education),
Praga, 16 - 19 września
252. Udział Przewodniczącego Komisji ds. Ekonomicznych, rektora B. Fiedora,
w Dialogu Edukacyjnym Chiny - kraje Europy Środkowo-Wschodniej,
Chiny, 20-28 września
253. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP, rektora. R. Zimaka, w spotkaniu
rektorów, kanclerzy i kwestorów uczelni artystycznych, Radziejowice,
22-23 września
254. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP oferty wystawienniczą Polskiego Kongresu Gospodarczego (22-23 października 2014 r.),
23 września
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255. Udział Przewodniczącego KRASP w Zgromadzeniu Fundatorów FRP i
ISW, Warszawa, 24 września
256. Udział Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu Komitetu Dobrych Praktyk KRASP, Warszawa, 24 września
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267. Wręczenie Przewodniczącemu KRASP przez Wyższą Szkołę Biznesu w
Dąbrowie Górniczej, nagrody Edukator Roku 2014 w kategorii Europejski
Wymiar Edukacji, 7 października

257. Udział Przewodniczącego KOiL, rektora M. Pałysa, w ceremonii wręczenia
certyfikatów polskim absolwentom programu Fulbrighta, Warszawa, 25
września

268. Udział reprezentanta KRASP – Prorektora SGGW, J. Niemca, w posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu
ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub
edukacyjnych, 8 października

258. Przekazanie Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Zdrowia, opinii
KRASP dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania
zdrowia, 25 września

269. Udział reprezentantów KRASP, w tym Wiceprzewodniczącego KRAUM,
rektora P. Górskiego, we wspólnym posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Sejmowej Komisji Zdrowia, Warszawa, 8
października

259. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji otrzymanej za pośrednictwem Wydawnictwa Pearson na temat rozwoju badań
nad skutecznością edukacyjną, 26 września

270. Przekazanie min. M. Ratajczakowi opinii Komisji ds. Nauki KRASP dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie kryteriów i trybu ubiegania się o nadanie statusu Krajowego
Naukowego Ośrodka Wiodącego, 9 października

260. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji dotyczącej konferencji Successful R&I in Europe (Dusseldorf, 30-31 października),
26 września
261. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP komunikatu w sprawie konferencji The Social Dimension in European Higher Education
(Wiedeń, 25-27 lutego 2015 r.), 29 września
262. Udział Przewodniczącego KRASP w I Szczycie Przewodniczących Konferencji Rektorów krajów Unii Europejskiej oraz krajów Ameryki Łacińskiej
i Karaibów, Salamanka, 29-30 września
263. Przekazanie CNPq - brazylijskiej agencji zarządzającej programem stypendialnym Nauka bez granic zbiorczej informacji dotyczącej warunków życia studenckiego w Polsce opracowanej na podstawie informacji
przekazanych przez uczelnie KRASP, które przystąpiły do programu, 3
października

271. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia do
udziału w Polskim Kongresie Gospodarczym Nauka dla biznesu, biznes
dla nauki, organizowanym przez Pracodawców RP, 9 października
272. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP, rektora S. Bieleckiego, w spotkaniu z przedstawicielami młodej generacji polskich naukowców „Zawód
naukowiec”, połączonym z uhonorowaniem laureatów Diamentowego
Grantu 2014 i Generacji Przyszłości 2014, Warszawa, 11 października
273. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP stanowiska uczestników konferencji poświęconej relacjom UE-CELAC (Community of Latin
American and Caribbean States), 14 października
274. Przekazanie min. W. Duchowi listy przedstawicieli KRASP do pracy w
Zespole Doradczym do spraw opracowania Strategii Otwartego Dostępu
do Treści Naukowych w Polsce, 21 października

264. Przekazanie Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, informacji o przedstawicielach KRASP w Prekomitecie Monitorującym Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
3 października

275. Posiedzenie KRUP, UMCS w Lublinie, Lublin, 21-23 października

265. Przekazanie Ministrowi Administracji i Cyfryzacji uwag Komisji ds. Nauki
dotyczących projektu założeń ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, 3 października

277. Udział Honorowej Przewodniczącej KRASP w posiedzeniu Komisji ENM,
22 października

266. Udział reprezentanta KRASP - D. Wasilewskiego w konferencji 10 lat
Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, Warszawa, 6 października

276. Przekazanie min. M. Ratajczakowi uwag KOiL KRASP dotyczących projektu rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie
statutu Narodowego Centrum Nauki, 22 października

278. Przekazanie min. L. Kolarskiej-Bobińskiej Stanowiska Zgromadzenia
Plenarnego KRASP w sprawie warunków efektywnego udziału polskich
naukowców w projektach programu Horyzont 2020, 23 października
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279. Udział Przewodniczącego KRASP, Sekretarza Generalnego KRASP oraz
Kierownika Biura KRASP w spotkaniu EUA Council, Helsinki, 23-24
października
280. Przekazanie Prezesowi PAN, prof. M. Kleiberowi, kandydatur na członków
Komisji do spraw etyki w nauce na kadencję 2015-2018, 23 października
281. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji otrzymanej za pośrednictwem Biura Promocji Nauki Polskiej Akademii Nauk
(PolSCA) w Brukseli na temat Initial lessons learned from the first calls
of Horizont 2020, 24 października
282. Udział Honorowej Przewodniczącej KRASP w konferencji podsumowującej projekt Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia
dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa, 28 października
283. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego KRASP (17-18 października 2014), 29
października
284. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji dotyczącej kampanii Ready, Study, Go! Poland wraz z apelem Przewodniczącego KRASP w sprawie rozważenia zorganizowania przez przedstawicieli
uczelni sesji panelowych, które zostały uwzględnione w oficjalnych programach konferencji EAIE 2015 i NAFSA 2016, 30 października
285. Przekazanie Marszałkowi Województwa Pomorskiego, M. Strukowi pisma
Przewodniczącego KRASP w sprawie przedstawicieli do składu Komitetu
Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 31 października
286. Przekazanie właściwym organom władzy państwowej dokumentu przyjętego na posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP, 4 listopada
287. Udział Przewodniczącego KOiL, rektora M. Pałysa, w posiedzeniu Komisji
ENM, Warszawa, 5 listopada
288. Przekazanie właściwym organom władzy państwowej dokumentu Stanowiska EUA w sprawie budżetu UE na 2015 r., przyjętego przez Radę
Stowarzyszenia na posiedzeniu (24 października, Helsinki), 5 listopada
289. Udział Przewodniczącego KOiL, rektora M. Pałysa, w posiedzeniu Podkomisji stałej nauki i szkolnictwa wyższego, Warszawa, 5 listopada
290. Przekazanie Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, O. Geblewiczowi, listy kandydatów do składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na
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lata 2014-2020, 5 listopada
291. Udział Przewodniczącego KRASP w dyskusji na temat przyszłości szkolnictwa wyższego w siedzibie EUA, Bruksela, 6 listopada
292. Udział reprezentanta KRASP - członka Komisji ds. Kształcenia KRASP,
prof. J. Rutkowskiego, w Okrągłym Stole Wysokiej Jakości Praktyk Studenckich, Warszawa, 6 listopada
293. Udział reprezentanta KRASP - prof. H. Abramczyka (Politechnika Łódzka)
w debacie pt. Konflikt czy sztafeta pokoleń, Łódź, 6 listopada
294. Przekazanie Dyrektorowi Departamentu Budżetu i Finansów MNiSW, J.
Oliwie oraz Dyrektorowi Departamentu Nauki MNiSW, M. Maciejewskiej
pisma dotyczącego zorganizowania i finansowego wsparcia roboczego
spotkania z przedstawicielami Związku Rektorów Uczelni Ukraińskich,
(14-15 grudnia, Warszawa), 6 listopada
295. Posiedzenie KRPUT, Ukraina, 6-9 listopada
296. Posiedzenie KOiL, Warszawa, 7-8 listopada
297. Udział Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu KOiL KRASP, Warszawa,
7-8 listopada
298. Udział delegacji KRASP w uroczystych obchodach Święta Niepodległości,
11 listopada
299. Udział Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu plenarnym RGNiSW,
Warszawa, 13 listopada
300. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji otrzymanej z Biura Promocji Nauki Polskiej Akademii Nauk (PolSCA) w Brukseli
na temat The week of ERRIN (European Regions Research and Innovation
Network) brokerage events w związku z możliwością udziału w wydarzeniach ułatwiających m.in. spotkanie potencjalnych partnerów w ramach
przyszłych konkursów Horyzont 2020, 13 listopada
301. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia od min.
M. Grabowskiego (Ministra Środowiska) na konferencję Dostęp do zasobów genetycznych i podział korzyści z ich wykorzystania, 14 listopada
302. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji przesłanej
przez FRSE, dotyczącej dodatkowego finansowania mobilności ze środków PO WER – w ramach projektu Zagraniczna mobilność studentów
niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
na podstawie umowy dotacji celowej zawartej pomiędzy FRSE a MIiR,
14 listopada
303. Udział Sekretarza Generalnego KRASP w konferencji Model
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funkcjonowania studiów doktoranckich 2014, Warszawa, 15 listopada

rzeczników dyscyplinarnych i członków komisji dyscyplinarnej I instancji, 28 listopada

304. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji otrzymanej z EUA w sprawie uruchomienia nowego narzędzia on-line umożliwiającego ocenę partnerstw badawczych pomiędzy uczelnią a przemysłem oraz
trzech nowych publikacji dotyczących wspólnych badań oraz transferu
wiedzy, 18 listopada

318. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia na konferencję pt.: Rekrutacja na studia od roku akademickiego 2015/2016 w
kontekście zmian w systemie oświaty (3 grudnia 2014r., SGH w Warszawie) 28 listopada

305. Przekazanie min. D. Lipińskiej-Nałęcz dokumentów dotyczących koncepcji utworzenia Polskiej Agencji Wymiany Akademickiej, 18 listopada

319. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP, rektora S. Bieleckiego, w jubileuszu 65-lecia Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 1 grudnia

306. Posiedzenie KRURiP, SGGW, Warszawa, 18 listopada

320. Przekazanie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu, A. Podgórskiemu opinii
Komisji ds. Ekonomicznych, Komisji ds. Nauki KRASP oraz KOiL KRASP
dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania
nauki oraz niektórych innych ustaw, 1 grudnia

307. Przekazanie min. D. Lipińskiej-Nałęcz dokumentów KRASP dotyczących
studiów doktoranckich, 19 listopada
308. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP oferty pracy w Sekretariacie EUA przy projekcie Mobilising the research, innovation and
educational capacities of universities in Europe, 19 listopada
309. Przekazanie min. M. Ratajczakowi opinii Komisji ds. Ekonomicznych
KRASP w sprawie dokumentu Objaśnienia projektu budżetu w zakresie
szkolnictwa wyższego oraz w części 38 – Szkolnictwo wyższe do projektu
ustawy budżetowej na rok 2015, 20 listopada
310. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP oferty pracy w Sekretariacie EUA przy trzyletnim projekcie Mobilising the research, innovation
and educational capacities of universities in Europe”, 20 listopada
311. Udział Przewodniczącego KRASP w Ogólnoświatowych Dniach Campus
France (Les Rencontres Campus France) w Paryżu, poświęconych doświadczeniom w organizacji i funkcjonowaniu agencji wymiany akademickiej, 24 listopada

321. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji otrzymanej z Biura Promocji Nauki Polskiej Akademii Nauk (PolSCA) w Brukseli
na temat projektu MIRRIS: Mobilising Institutional Reform in Research
and innovation Systems, 1 grudnia
322. Przyjęcie uchwały Prezydium KRASP (przyjęta w trybie korespondencji
e-mailowej) w sprawie niezbędnych rozwiązań w zakresie polityki podatkowej wspierających innowacyjne działania przedsiębiorców realizowane
we współpracy ze środowiskiem naukowym, 3 grudnia
323. Udział reprezentanta KRASP - prorektora ds. nauki SGGW, prof. J.
Niemca, we wspólnym posiedzeniu Komisji ENM oraz Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Warszawa, 3 grudnia
324. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP, rektora R. Zimaka, w posiedzeniu
Komisji ENM, Warszawa, 3 grudnia

312. Udział Przewodniczącego KOiL, rektora M. Pałysa, w posiedzeniu Komisji
ENM, Warszawa, 26 listopada

325. Udział reprezentanta KRASP – rektora M. Krawczyka, w Kongresie Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia

313. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP, rektora R. Zimaka, w uroczystości
wręczenia Nagród Ministra, 26 listopada

326. Posiedzenie Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, 3 grudnia

314. Udział reprezentanta KRASP - prorektora ds. nauki SGGW, J. Niemca, we
wspólnym posiedzeniu Komisji ENM oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Warszawa, 26 listopada
315. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP, rektora S. Bieleckiego, w posiedzeniu Komisji ENM, Warszawa, 27 listopada
316. Udział Przewodniczącego KRASP w Gali Pracodawców RP, Warszawa,
27 listopada
317. Przekazanie min. L. Kolarskiej-Bobińskiej kandydatur KRASP na

327. Udział Przewodniczącego KRASP w spotkaniu z władzami prowincji Liaoning i miasta Shenyang, poświęconym współpracy uczelni polskich i
chińskich z prowincji Liaoning, 3 grudnia
328. Udział Przewodniczącego KRASP w spotkaniu z Ambasadorem RP w
Pekinie, T. Chomickim, poświęconym współpracy uczelni polskich i chińskich, 4 grudnia
329. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP odpowiedzi min.
L. Kolarskiej-Bobińskiej na pismo KRASP zawierające Stanowisko EUA
dotyczące budżetu UE na 2015 r., 4 grudnia
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330. Udział Przewodniczącego KRASP w posiedzeniu Komitetu Sterującego
Programu rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r., Warszawa, 8 grudnia
331. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP zaproszenia do
udziału w sesji plakatowej w ramach dorocznej konferencji EUA, European Universities in Research and Innovation: People, policies and
partnerships (16-17 kwietnia 2015 r., Antwerpia), 9 grudnia
332. Udział reprezentanta KRASP - D. Wasilewskiego w posiedzeniu Komitetu
Monitorującego PO KL oraz posiedzeniu Prekomitetu Monitorującego PO
WER Toruń, 10-11 grudnia
333. Przekazanie min. I. Wendel odpowiedzi w sprawie przedstawicieli do
składu Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa,
11 grudnia
334. Udział Honorowej Przewodniczącej KRASP w sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN, Warszawa, 11 grudnia
335. Udział Sekretarza Generalnego KRASP w inauguracyjnym spotkaniu
projektu EIQAS – Enhancing Internal Quality, Warszawa, 13 grudnia
336. Trójstronne spotkanie konferencji rektorów KRASP (Polska), HRK
(Niemcy) i URHEIU (Ukraina), Warszawa (UW), zorganizowane przy
wsparciu MNiSW i niemieckiego Federal Ministry of Education and Research (BMBF), 14-15 grudnia
337. Przekazanie Podsekretarzowi Stanu MIiR, M. Kubiakowi odpowiedzi
KRASP w sprawie zgłoszenia przedstawicieli do Komitetu Monitorującego
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, 16 grudnia
338. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP odpowiedzi min.
L. Kolarskiej-Bobińskiej na pismo KRASP zawierające Stanowisko Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dnia 18 października 2014 r. w sprawie
warunków efektywnego udziału polskich naukowców w projektach programu Horyzont 2020, 15 grudnia
339. Przekazanie Podsekretarzowi Stanu w MEN, E. Dudek opinii dotyczącej
projektu rozporządzenia MEN w sprawie warunków i trybu przyjmowania
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji
dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych
i nauki języka i kultury kraju pochodzenia, 15 grudnia
340. Udział Wiceprzewodniczącego KRASP, rektora S. Bieleckiego, w panelu
eksperckim zorganizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP pt. Instrumenty fiskalne wspierania działalności badawczo-rozwojowej w Polsce w
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ramach Forum Debaty Publicznej, Warszawa, 16 grudnia
341. Udział reprezentanta KRASP - rektora J. Łaszczyka, w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania, Warszawa, 16 grudnia
342. Udział reprezentanta KRASP - dyrektora ds. projektów UŚ, A. Maj, w konferencji Udział partnerów społecznych w systemie wdrażania Funduszy
Europejskich 2014-2020, Warszawa, 16 grudnia
343. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP oraz właściwym
organom władzy państwowej informacji dotyczącej wspólnego stanowiska
KRASP, konferencji rektorów zrzeszających uczelnie z Francji, Niemiec,
Anglii i Holandii oraz europejskich instytucji naukowych, wystosowane
do Przewodniczącego Komisji Europejskiej, Jean-Claude’a Junckera i
Parlamentu Europejskiego, dotyczącego proponowanego nowego planu
inwestycyjnego UE i planowanego w związku z tym zmniejszenia budżetu
programu Horyzont 2020, 16 grudnia
344. Udział reprezentanta KRASP - prorektora ds. nauki SGGW, prof. J.
Niemca, we wspólnym posiedzeniu Komisji ENM oraz Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Warszawa, 17 grudnia
345. Udział reprezentanta KRASP - rektora J. Łaszczyka, w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania, Warszawa, 18 grudnia
346. Przekazanie rektorom uczelni członkowskich KRASP informacji otrzymanej z Biura Promocji Nauki Polskiej Akademii Nauk (PolSCA) w Brukseli
na temat The Partial association agreement of Switzerland to Horizon
2020, 18 grudnia
347. Udział reprezentanta KRASP – rektora H. Krawczyka w posiedzeniu Komitetu Monotorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa, 22 grudnia

