KRASP – PODSTAWOWE FAKTY

PODSTAWOWE LICZBY

KRASP została utworzona w 1997 roku przez
polskie szkoły wyższe, mające uprawnienia do
nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej lub artystycznej.

Rektorzy uczelni członkowskich KRASP
mogą działać w ramach konferencji rektorów
poszczególnych typów szkół wyższych:

KRASP zrzesza 108 uczelni członkowskich,
w tym 12 uczelni niepublicznych. 9 uczelni zawodowych, w tym 5 uczelni niepublicznych, ma
status uczelni stowarzyszonej KRASP. Status
taki mają też 33 uczelnie członkowskie Konferencji Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych (KRePSZ) – konferencji stowarzyszonej
z KRASP.
W uczelniach KRASP kształci się około 75%
populacji studentów.
KRASP jest przedstawicielskim organem
uczelni akademickich, właściwym w zakresie
szkolnictwa wyższego i nauki, reprezentantem
i ciałem opiniodawczym sektora szkolnictwa
wyższego.

• uniwersytetów

– KRUP (20 uczelni)

•

uczelni technicznych
– KRPUT (21 uczelni)

• uczelni rolniczych i przyrodniczych
– KRURiP (6 uczelni)

• uczelni pedagogicznych
– KRUPed (5 uczelni)

•

uczelni ekonomicznych
– KRUE (5 uczelni)

• uczelni medycznych

– KRAUM (9 uczelni)

• uczelni artystycznych
– KRUA (18 uczelni)

Organami zbiorowymi KRASP są: Prezydium
i Zgromadzenie Plenarne. W ponad 20-letniej
historii KRASP odbyło się około 40 posiedzeń
Zgromadzenia i ponad 100 posiedzeń Prezydium.

• uczelni wychowania ﬁzycznego

W ostatniej kadencji (2012–2016) KRASP podejmowała co roku około 20 uchwał i stanowisk,
a także około 60 opinii odnoszących się do projektów aktów prawnych dotyczących nauki
i szkolnictwa wyższego.

• uczelni wojskowych

– KRAWF (6 uczelni)

• uczelni teologicznych
– 3 uczelnie

i uczelni służb państwowych
– KRPUW (3 uczelnie)

• akademickich uczelni niepublicznych
– KRAUN (12 uczelni)

CELE KRASP

• inspirowanie i koordynowanie

współdziałania uczelni członkowskich na rzecz realizacji ich misji

• podejmowanie działań prowa-

dzących do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu
edukacji narodowej oraz działanie
na rzecz rozwoju szkolnictwa
wyższego, nauki i kultury w kraju
i za granicą

• reprezentowanie misji szkolnictwa wyższego i nauki, a także
wspólnych interesów uczelni
akademickich

• działanie na rzecz budowy europejskiej przestrzeni edukacyjnej
i naukowej

• dbanie o przestrzeganie zasad

etycznych, wartości akademickich
i etosu nauczyciela akademickiego

• reprezentowanie na wniosek

KRePSZ lub innych konferencji
rektorów uznanych przez KRASP
wspólnych interesów publicznych uczelni akademickich
i zawodowych.

