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Wspólne	  
posiedzenie	  
Prezydiów	  
KRASP	  I	  ZRUU	  
24	  marca	  
2022	  r.	  

	   Udział	  w	  spotkaniu	  wzięło	  około	  70	  uczestników	  z	  
Polski	  i	  Ukrainy,	  w	  tym	  rektorzy	  i	  goście:	  
•  	  członkowie	  Prezydiów	  KRASP	  i	  ZRUU	  na	  czele	  z	  
Przewodniczącymi	  prof.	  Arkadiuszem	  Mężykiem	  oraz	  
prof.	  Petro	  Kulikovym,	  	  

	  Wśród	  rektorów	  ukraińskich	  (członków	  ZRUU)	  
	  obecni	  byli	  Rektorzy	  ze	  wszystkich	  regionów	  
	  Ukrainy,	  w	  tym	  z	  uczelni	  z	  Mariupola,	  Charkowa,	  
	  Dnipro,	  Odessy,	  Lwowa,	  Połtawy,	  Kijowa	  itd.	  

• przedstawiciele	  Ministerstw	  Edukacji	  i	  Nauki	  Polski	  i	  
Ukrainy,	  
•  	  reprezentanci	  organizacji	  partnerskich	  (NAWA,	  
FRP).	  	  



Porządek	  
obrad	  
wspólnego	  
posiedzenia	  
Prezydiów	  
KRASP	  i	  ZRUU	  

1.  Powitanie	  przez	  Lidera	  Projektu	  i	  przyjęcie	  porządku	  obrad.	  
2.  Wystąpienie	  Zastępcy	  Dyrektora	  DWM	  MEiN	  w	  Polsce	  Wojciecha	  Dziedzica	  	  
3.  Wystąpienie	  Wiceministra	  Edukacji	  i	  Nauki	  w	  Ukrainie	  Andrija	  Witrenka	  
4.  Wystąpienie	  Dyrektor	  NAWA	  Grażyny	  Żebrowskiej	  
5.  Wystąpienie	  Sygnatariuszy	  Umowy	  Trójstronnej	  o	  partnerstwie	  i	  współpracy	  

KRASP	  –	  URHEIU	  –	  FRP,	  podpisanej	  w	  Warszawie	  w	  dniu	  14	  listopada	  2017	  r.	  
◦  Przewodniczącego	  KRASP	  prof.	  Arkadiusza	  Mężyka	  zawierające	  informacje	  o	  
zakresie	  działań	  podejmowanych	  przez	  KRASP	  dla	  	  wsparcia	  społeczności	  
akademickiej	  Ukrainy.	  

◦  Przewodniczącego	  ZRUU	  prof.	  Petra	  Kulikova	  zawierające	  informacje	  o	  
aktualnej	  sytuacji	  uczelni	  ukraińskich	  	  

◦  Lidera	  projektu	  Polsko-‐Ukraińskiego,	  Prezesa	  FRP	  prof.	  Jerzego	  Woźnickiego	  
zawierające	  informacje	  nt.	  realizacji	  PP-‐U	  ze	  zmianami	  programowymi.	  

6.  Informacja	  Przewodniczącego	  Komisji	  ds.	  Współpracy	  Międzynarodowej	  
KRASP,	  prof.	  Jerzego	  Lisa,	  koordynującego	  działania	  pomocowe	  uczelni	  
członkowskich	  na	  rzecz	  przedstawicieli	  kadry	  akademickiej	  studentów	  
ukraińskich.	  	  

7.  Dyskusja.	  	  
8.  Przyjęcie	  ustaleń	  dot.	  dalszych	  działań.	  
9.  Sprawy	  różne	  i	  wolne	  wnioski.	  

10.  Podziękowanie	  za	  udział	  i	  zamknięcie	  posiedzenie.	  



Wspólne	  
posiedzenie	  
przedstawicieli	  
środowisk	  
wydawców	  
naukowych	  i	  
bibliotek	  
akademickich	  
Polski	  i	  Ukrainy	  
28	  marca	  2022	  r.	  

Udział	  wzięło	  około	  30	  uczestników,	  a	  w	  tym:	  

§ 	  uczestnicy	  z	  Polski:	  
-‐  Kierownictwo	  Projektu	  Polsko-‐Ukraińskiego	  
-‐  Członkowie	  Komisji	  ds.	  wydawnictw	  naukowych	  przy	  KRASP	  	  
-‐  Kierownictwo	  Polskiej	  Izby	  Książki	  	  
-‐  Kierownictwo	  oraz	  przedstawiciele	  wydawnictw	  naukowych	  
-‐  Kierownictwo	  Stowarzyszenia	  Wydawców	  Szkół	  Wyższych	  	  
-‐  Przedstawiciele	  Konferencji	  Dyrektorów	  Bibliotek	  
Akademickich	  Szkół	  Polskich	  

§ 	  uczestnicy	  z	  Ukrainy:	  
-‐  Kierownictwo	  i	  przedstawiciele	  Ukraińskiego	  
Stowarzyszenia	  Wydawców	  i	  Księgarzy	  oraz	  Ukraińskiego	  
Instytutu	  Książki	  

-‐  Kierownictwo	  i	  przedstawiciele	  Ukraińskiego	  
Stowarzyszenia	  Bibliotek	  oraz	  dyrektorzy	  bibliotek	  
akademickich	  

-‐  Dyrektorzy	  wydawnictw	  naukowych	  	  
-‐  Eksperci	  organizacji	  EIFL	  



Porządek	  
obrad	  
spotkania	  

	   1.	  Otwarcie	  obrad	  i	  powitanie	  przez	  Przewodniczącego	  Komisji	  ds.	  
wydawnictw	  naukowych	  przy	  KRASP	  Andrzeja	  Chrzanowskiego.	  

	   2.	  Przedstawienie	  uczestników	  spotkania	  z	  Polski	  i	  Ukrainy.	  
	   3.	  Powitanie	  uczestników	  przez	  prof.	  Jerzego	  Woźnickiego,	  Prezesa	  
Fundacji	  Rektorów	  Polskich,	  Przewodniczącego	  Komisji	  ds.	  
strategicznych	  problemów	  szkolnictwa	  wyższego	  KRASP,	  Lidera	  
Projektu	  polsko-‐ukraińskiego	  MEiN-‐PW.	  

	   4.	  Prezentacja	  Dyrektor	  Biura	  Polskiej	  Izby	  Książki	  Grażyny	  
Szarszewskiej	  nt.	  inicjatyw	  środowiskowych	  wydawnictw	  polskich	  ws.	  
wsparcia	  Ukrainy.	  

	   5.	  Prezentacje	  ze	  strony	  ukraińskiej	  nt.	  aktualnej	  sytuacji	  w	  Ukrainie	  
oraz	  stanu	  wydawnictw	  naukowych	  i	  bibliotek	  akademickich	  w	  
warunkach	  wojny.	  	  

	   6.	  Dyskusja	  

	   7.	  Przyjęcie	  ustaleń	  i	  trybu	  dalszych	  działań	  

	   8.	  Zamknięcie	  posiedzenia	  	  



Informacja  o  zaawansowaniu  
prac  nad  Raportem  
Śródokresowym  w  ramach  
projektu  PROGNOZA



Informacja	  o	  zaawansowaniu	  prac	  nad	  Raportem	  
Śródokresowym	  w	  ramach	  projektu	  PROGNOZA	  

ü Tytuł	  książki	  brzmi:	  „Trendy,	  modele	  i	  perspektywy	  rozwoju	  szkolnictwa	  wyższego	  w	  Polsce:	  2021-‐2025	  z	  projekcją	  
do	  roku	  2030.	  Projekcja	  z	  uwzględnieniem	  informacji	  pozyskanych	  do	  	  31	  stycznia	  2022	  r.”	  	  

ü 	  Monografia	  zawiera	  zbiór	  informacji	  źródłowych	  przewidzianych	  do	  wykorzystania	  w	  kolejnych	  etapach	  prac.	  

ü Prace	  autorskie	  nad	  Raportem	  Śródokresowym	  zostały	  zakończone.	  

ü 	  Skierowano	  do	  druku	  26	  ekspertyz	  tematycznych.	  Monografia	  zawiera	  ponadto	  informacje	  o	  Projekcie,	  w	  tym	  
założenia	  metodologiczne	  przeprowadzonych	  prac.	  

ü 	  Zgodnie	  z	  sugesmą	  ZK	  KSPSW,	  przeprowadzono	  badanie	  nt.	  opinii	  rektorów	  dot.	  regulacji	  ustawowych	  po	  trzech	  
latach	  jej	  wdrażania.	  Analiza	  wyników	  została	  umieszczona	  w	  Raporcie	  jako	  jeden	  z	  artykułów	  Rozdziału	  2.	  

ü Manuskrypt	  został	  przekazany	  do	  Wydawnictwa	  Naukowego	  Politechniki	  Śląskiej	  .	  

ü Łączna	  objętość	  książki	  –	  ok	  450	  str.	  

ü Książka	  zostanie	  przekazana	  rektorom	  w	  czasie	  Jubileuszowego	  Zgromadzenia	  Plenarnego	  z	  okazji	  XXV-‐lecia	  KRASP	  
jako	  wydawnictwo	  jubileuszowe	  



Przedstawienie  projektu    
Dodatku  nr  2    do  Kodeksu  KRASP  pt.    
Dobre  praktyki  w  szkołach  wyższych  
nt.  dobrych  praktyk  w  działaniu    
rad  uczelni  



Geneza

§ Kodeks	  Dobre	  praktyki	  w	  szkołach	  wyższych	  
został	  opracowany	  przez	  Fundacje	  Rektorów	  
Polskich	  z	  własnej	  inicjatywy,	  następnie	  został	  
uchwalony	  przez	  Zgromadzenie	  Plenarne	  
KRASP	  i	  ogłoszony	  z	  okazji	  X-‐lecia	  KRASP.	  

§ Rozszerzenie	  Kodeksu	  	  nastąpi	  w	  następstwie	  
prac	  FRP	  we	  współdziałaniu	  z	  KSPSW	  i	  
Komitetem	  Dobrych	  Praktyk	  KRASP	  także	  w	  
roku	  jubileuszowym	  ale	  na	  XXV-‐lecie.	  	  



Tryb  
opracowywania  
Kodeksu

§ Tryb	  opracowywania	  i	  konsultowania	  projektu	  
Dodatku	  nr	  2	  dot.	  dobrych	  praktyk	  w	  działaniu	  
rady	  uczelni	  obejmuje	  
§  zaopiniowanie	  przez	  Zespół	  Konsultantów	  KSPSW	  
§  	  przedstawienie	  tej	  propozycji	  w	  Ośrodku	  Współpracy	  Rad	  
Uczelni	  

§  	  przedstawienie	  w	  Komitecie	  Dobrych	  Praktyk.	  	  

§ Po	  nadaniu	  temu	  projektowi	  finalnej	  redakcji	  
przez	  prof.	  J.Woźnickiego	  projekt	  Dodatku	  nr	  2	  
zostanie	  skierowany	  do	  Przewodniczącego	  
KRASP.	  	  

§ Przewodniczący	  KRASP	  zadecyduje	  o	  dalszych	  
działaniach.	  Założenie	  ogólne	  –	  Dodatek	  nr	  2	  
powinien	  zostać	  uchwalony	  wcześniej,	  a	  
ogłoszony	  na	  Sesji	  uroczystej	  z	  okazji	  XXV-‐lecia	  
KRASP.	  	  



Uzupełnienie  
Kodeksu  Dobre  
praktyki  w  
szkołach  
wyższych  KRASP

Słowo	  wstępne	  

Dodatek	  nr	  1	  pt.	  Propozycje	  do	  Kodeksu	  
etyku	  zawodowej	  nauczyciela	  
akademickiego	  w	  procesie	  kształcenia	  
oraz	  w	  przekazie	  publicznym	  –	  Dodatek	  
przyjęty	  przez	  Prezydium	  KRASP	  

Dodatek	  nr	  2	  pt.	  Dobre	  praktyki	  w	  
działaniach	  rady	  uczelni	  	  



Dodatek  nr  2    
do  Kodeksu  
Dobre  praktyki  
w  szkołach  
wyższych  KRASP  
pt.  Dobre  
praktyki  w  
działaniach  rady  
uczelni    


1.  Podstawy	  prawne	  i	  zasady	  działania	  rady	  uczelni.	  
2.  Żądanie	  wglądu	  w	  dokumenty	  uczelni	  i	  bezpieczeństwo	  

informacji.	  
3.  Postępowanie	  w	  sprawie	  wyboru	  rady	  uczelni.	  	  
4.  Postępowanie	  w	  sprawach	  odwołania	  rady	  uczelni	  lub	  jej	  

członków.	  
5.  Wybór	  przewodniczącego	  rady	  uczelni.	  
6.  Zasady	  i	  tryb	  wskazywania	  kandydatów	  na	  rektora	  przez	  

radę	  uczelni	  oraz	  ewentualnego	  współdziałania	  z	  innymi	  
podmiotami	  w	  tym	  zakresie.	  

7.  Zakres	  i	  charakter	  działalności	  rady	  uczelni	  z	  
uwzględnieniem	  zadań	  nie	  wynikających	  explicite	  z	  treści	  
przepisów	  ustawy.	  

8.  Przepisy	  porządkowe	  i	  procedury	  dotyczące	  rady	  uczelni.	  
9.  Relacje	  rady	  uczelni	  z	  rektorem	  i	  senatem.	  
10.  Zadania	  Rady	  Uczelni	  w	  zakresie	  monitorowania	  

gospodarki	  finansowej	  i	  zarządzania	  uczelnią.	  



Przyjęcie	  ustaleń	  dot.	  planu	  dalszych	  prac	  
	  
W	  wyniku	  dyskusji	  w	  tekście	  projektu	  Dodatku	  nr	  2	  	  
dokonano	  kilku	  zmian	  redakcyjnych	  i	  porządkowych,	  a	  po	  ich	  
wprowadzeniu	  KSPSW	  jednomyślnie	  zaopiniowała	  pozytywnie	  
projekt	  Dodatku	  nr	  2.	  


