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Spotkanie otworzył Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Maksymowicz, po 
czym przekazał głos Przewodniczącemu KRASP prof. Arkadiuszowi Mężykowi, prosząc 
o informację na temat zgłoszeń przesyłanych przez środowisko akademickie. Przewodniczący 
KRASP przekazał zgromadzonym, że żadne niepokojące sygnały do Konferencji nie docierają, 
a uczelnie otrzymały wytyczne dotyczące dodatkowych zapisów w ich dokumentacji 
wewnętrznej, aby były przygotowane na rozpoczęcie roku akademickiego.  
Prof. Arkadiusz Mężyk, korzystając z okazji, poinformował zgromadzonych, że KRASP poparła 
inicjatywę Uczelnie Cyfrowe. 
 
Pan Minister Maksymowicz przekazał, że MNiSW czeka na informację z Ministerstwa Zdrowia 
dotyczącą zmiany rozporządzenia mówiącego o możliwości zaliczenia 40% zajęć realizowanych 
w sposób zdalny. Dodatkowo przekazał zebranym, że do uczelni wystosowany zostanie list 
z zapytaniem dotyczącym chęci zgłaszania studentów do badań, które realizowane będą przez 
Instytut Nenckiego. 
 
Przewodniczący KRASP prof. Arkadiusz Mężyk zapytał o techniczną stronę przeprowadzania 
badań studentów, a Pan Minister szczegółowo omówił aspekty ich prowadzenia. 
 
Następnie głos zabrał Pan  Dominik Leżański – Przewodniczący Parlamentu Studentów RP, 
poruszając kwestię ważności legitymacji studenckich, które w świetle zmieniających się 
przepisów prawa mają mieć ważność do 29 listopada 2020 r. Pan Przewodniczący przedstawił 
zgromadzonym koncepcję dotyczącą usprawnienia działania mLegitymacji, które powiązane 
miałoby być z systemem POL-on. 
 
Jako kolejny do dyskusji dołączył prof. Waldemar Tłokiński – Przewodniczący Konferencji 
Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, który poinformował, że sektor, który reprezentuje, także 
jest przygotowany do rozpoczęcia roku akademickiego, a do Biura Konferencji nie wpłynęły 
żadne niepokojące informacje. 
 
Swoją chęć dołączenia do dyskusji zgłosił Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni 
Medycznych – prof. Marcin Gruchała, przekazując informację, że uczelnie medyczne już 
rozpoczęły działalność ze względu na odrabianie zaległych zajęć z poprzedniego semestru 
w ramach praktycznego nauczania oraz o tym, że na większości uczelni przygotowano 
szczegółowe procedury związane z prowadzeniem zajęć nie tylko zdalnych, ale w szczególności 
tych w bezpośrednim kontakcie w szpitalach.  
Dodatkowo Przewodniczący KRAUM przekazał zebranym, że pomimo prowadzonych zajęć 
klinicznych, żadne istotne ogniska zachorowań na COVID-19 nie wystąpiły.  
 
W ostatniej części spotkania głos zabrał Pan Aleksy Borówka – Przewodniczący Krajowej 
Reprezentacji Doktorantów, który poinformował, że KRD zgłosi się z prośbą o interpretację 
przepisów w zakresie zmiany indywidualnych planów badawczych oraz jeśli opinia prawna 
okaże się pozytywna, KRD uruchomi kampanię informacyjną skierowaną do doktorantów. 


