
 

Poz. 356 

UCHWAŁA NR 226 
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 6 grudnia 2017 r. 
w sprawie potrzebnych zmian w przepisach dotyczących szkolnictwa wyższego 

Na podstawie § 30 pkt 15 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: 
Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Warszawskiego 
postanawia, co następuje: 

§ 1 
Rozwój krajów i społeczeństw coraz częściej wiąże się z konkurowaniem 

o talenty, z doskonałą edukacją i najwyższej jakości badaniami naukowymi. 
Poczuwając się do odpowiedzialności za kształcenie pokoleń, które sprostają 
wyzwaniom przyszłości, za rozwój badań naukowych w Polsce oraz za wzrost pozycji 
polskich uczelni na świecie, Senat Uniwersytetu Warszawskiego wyraża przekonanie, 
że niezbędne są zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących szkolnictwa 
wyższego. Najważniejsze zmiany powinny obejmować: 
1) zagwarantowanie rzeczywistej autonomii szkół wyższych przez odejście od 

drobiazgowego regulowania ich działania w przepisach ustawy. Rola ustawy 
powinna zostać ograniczona do określenia celów stawianych uczelniom oraz 
podstawowych ram prawnych zapewniających zgodność ich działania 
z pozostałymi obszarami działalności społeczno-ekonomicznej państwa. Sprawy 
wewnętrznej organizacji i funkcjonowania każdej szkoły wyższej powinny być 
oddane w ręce jej społeczności, która w statucie ustali sposoby wypełniania 
nałożonych na nią zadań oraz zasady organizacji i zarządzania uczelnią; 

2) określenie, w dialogu ze środowiskiem akademickim, efektywnego mechanizmu 
zewnętrznej, merytorycznej ewaluacji zarówno jakości kształcenia, jak i osiągnięć 
badawczych. Wyniki ewaluacji powinny być podstawowym czynnikiem 
decydującym o uprawnieniach poszczególnych uczelni do prowadzenia studiów 
i nadawania stopni naukowych. Wyraźne powiązanie uprawnień szkoły wyższej 
z jakością oferowanego przez nią kształcenia i prowadzonych badań to ważny 
impuls dla całego środowiska do dążenia do doskonałości, a dla studentów 
gwarancja jakości wykształcenia. Brak takiego powiązania skłania ambitnych 
studentów i naukowców do emigracji i rozwijania swoich karier w krajach, 
w których najwyższa jakość akademicka jest ceniona i premiowana; 

3) dbałość o spójny rozwój systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Uczelnie pełniące 
ważną funkcję w regionie powinny mieć możliwość otrzymywania wsparcia 
finansowego także od samorządów terytorialnych. Dla uczelni budujących 
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wizerunek międzynarodowy i odgrywających rolę ogólnopolską lub do takiej roli 
aspirujących powinny być organizowane otwarte konkursy na wsparcie inicjatyw 
służących doskonałości naukowej. Wymaga to wzrostu nakładów finansowych 
z budżetu państwa, adekwatnie do celów stawianych szkołom wyższym; 

4) gruntowną zmianę regulacji dotyczących doktorantów, tak aby zapobiegać 
degradacji wartości doktoratów; 

5) wzmocnienie rozwoju interdyscyplinarnych studiów i badań naukowych poprzez 
usunięcie wszelkich barier prowadzenia takich działań; 

6) stworzenie bodźców i zachęt do współpracy szkół wyższych, a nie tylko ich 
konkurowania, w szczególności zapewnienie możliwości dobrowolnego tworzenia 
federacji uczelni. 

Senat Uniwersytetu Warszawskiego zwraca uwagę na to, że tworzenie nowych 
przepisów powinno uwzględniać zasadę partycypacji wszystkich grup środowiska 
akademickiego i odbywać się poprzez otwartą dyskusję, prowadzoną z szacunkiem 
dla wszystkich jej uczestników. Doceniając dotychczasowy tryb prac nad założeniami 
do ustawy, uważamy, że projekt przedstawiony w trakcie Narodowego Kongresu Nauki 
jest dobrą podstawą do dalszych prac legislacyjnych, które powinny się toczyć 
z aktywnym udziałem instytucji przedstawicielskich w szkolnictwie wyższym i nauce. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Rektor UW: M. Pałys 


