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Główne sugestie i uzgodnienia
Spotkanie rozpoczął nowy minister nauki i szkolnictwa wyższego, pan Wojciech Murdzek,
przedstawiając się zebranym, wyrażając jednocześnie słowa uznania dla swego poprzednika oraz
wyrażając nadzieję na dobrą współpracę z przedstawicielami środowiska naukowego.
Przewodniczący KRASP pogratulował Panu Ministrowi mianowania i wyraził nadzieję na dobrą
współpracę oraz bieżące kontakty, tak jak to miało miejsce dotychczas. Poprosił również o ew.
udostępnienie oficjalnych materiałów dot. wpływu pandemii na funkcjonowanie systemu szkolnictwa
wyższego i nauki w Polsce. Jesteśmy bowiem pytani o to przez władze EUA (European University
Association), a także inne osoby reprezentujące europejskie środowisko akademickie.
Następnie przekazane zostały życzenia powodzenia dla nowego ministra przez innych zebranych.
Minister A. Budzanowska zwróciła uwagę na fakt, że obecny zapis ograniczenia zdalnej pracy do 26
kwietnia wynikał z porozumienia z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Edukacji. Zwrócono
uwagę, że szkolnictwo wyższe to znacznie bardziej, niż w przypadku kształcenia podstawowego i
średniego, złożony problem, a na dodatek dotyczy środowiska bardzo niejednorodnego. Jednocześnie
zauważono, że w kraju nie są wprawdzie jeszcze znane efekty wynikające z ograniczenia kontaktów
społecznych, ale już należy podjąć przygotowania do normalizacji sytuacji. W odniesieniu do uczelni
proces ten jest skomplikowany i będzie obejmował szereg działań. Wytyczne w tym zakresie będą
gotowe do końca bieżącego miesiąca.
SPRAWA PRZESUNIĘCIA EWALUACJI
Minister A. Budzanowska zwróciła się z apelem o poparcie w związku z przygotowaniem
rozporządzenia w sprawie przesunięcia ewaluacji jednostek naukowych o rok.
SPRAWA ZDALNEGO NAUCZANIA I POWROTU DO STUDIÓW STACJONARNYCH
Szczególny problem z powrotem do normalnego funkcjonowania występuje w przypadku uczelni
zawodowych, medycznych. Powrót w miesiącu kwietniu do studiów stacjonarnych dla wszystkich
mógłby być ryzykowny ze względu na brak testów na COVID-19, a także spowodować zagrożenie
życia, szczególnie dla osób po 65. roku życia. Zwrócono uwagę, że rekomendacje postępowań wobec
tych osób są dobre i podkreślono fakt, że obecnie nie wiemy, w jakim stanie zdrowia jest kadra
akademicka, ponownie podkreślając sprawę braku testów. Ostatecznie rekomendacja Ministerstwa
ma dotyczyć przedłużenia zajęć online do końca semestru. Zdaniem Ministerstwa, naszym wspólnym
zadaniem jako środowiska jest minimalizować ryzyko i już wiadomo, że nie wrócimy do normalności
w semestrze letnim. Przewodniczący KRASP zwrócił uwagę na to, że ewentualny powrót studentów
do miejsc studiowania oznaczałby przemieszczanie się ogromnej rzeszy (ok. 500 tys.) młodych ludzi w
bardzo krótkim czasie przez Polskę, głównie środkami komunikacji publicznej. Odrębnym problemem
jest powrót na studia obcokrajowców. Zadał także pytanie, jak traktować akademiki - czy jako

budynki użyteczności publicznej. Zagadnienia te zostaną rozważone w Ministerstwie i będą
przedmiotem informacji ze strony Ministra.
BADANIA NAUKOWE
W opinii Ministerstwa obecnie są one realizowane na poziomie 50% i nie ma możliwości, aby tę
sytuację obecnie poprawić, szczególnie ze względu na ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu
większości kadry. W szczególności problem dotyczy doktorantów, którzy mają nie tylko bardzo
ograniczone możliwości prowadzenia badań, ale także w coraz większym stopniu problemy bytowe.
Duża część z nich straciła bowiem dodatkowe zatrudnienie - również w projektach badawczych.
Przewodniczący KRD zwrócił uwagę także na konieczność zaplanowania regulacji dotyczących
przesunięcia lub ewentualnego wstrzymania trwających postępowań doktorskich.
Minister A. Budzanowska poprosiła o zgłaszanie tzw. zatorów w płatnościach związanych z
realizowanymi projektami.
WYBORY
W trakcie dyskusji poruszono także kwestię wyborów w uczelniach. Te uczelnie, które zdecydowały
się dokonać zmian statutowych, mogą przeprowadzać wybory organów (w tym rektorów) zdalnie.
Przewodniczący KRASP potwierdził, że wiele uczelni – członków KRASP i nie tylko, wybrało lub planuje
wybór rektorów do końca czerwca br. Według danych Fundacji „Perspektywy” jest to około połowa
uczelni zrzeszonych w KRASP. W tej sytuacji konieczne jest zadecydowanie, czy wprowadzone
zostaną zmiany systemowe (tj. ustawowe), np. przedłużenie kadencji organów uczelni, czy też
pozostaną one w zakresie autonomicznych decyzji uczelni, czy też w końcu nic się systemowo nie
zmieni. Pani Minister A. Budzanowska zaproponowała, aby do tematu wrócić za tydzień, a decyzję
podjąć w czerwcu br. Poprosiła o pilne sugestie w tej sprawie ze strony środowiska, w tym z KRASP.

