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Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało projekt rozporządzenia, dzięki któremu uczelnie będą
mogły zlikwidować papierowe indeksy jako dokumenty
potwierdzające przebieg studiów. Dokumentacja w formie
elektronicznej odciąży od dodatkowych formalności studentów i uczelnie, a także ułatwi i przyspieszy weryﬁkację
uzyskiwanych wyników.
Indeks przez lata był przedmiotem pożądania maturzystów i kandydatów na studia, zwłaszcza na prestiżowych
uczelniach i kierunkach. Jednak czas płynie nieubłaganie
naprzód i dziś papierowy dokument z setkami podpisów,
po które trzeba stać w długich kolejkach do zabieganych
wykładowców, staje się synonimem niepotrzebnej biurokracji. Coraz częściej słychać ze środowiska akademickiego
postulaty, aby papierową formę książeczki zastąpić systemem elektronicznym według sprawdzonych na świecie
wzorców.
Od dobrych kilkunastu lat kurczy się lista krajów, gdzie
papierowy indeks jeszcze istnieje. W Szwecji zniesiono go
już prawie 30 lat temu, zamiast niego obowiązuje system
komputerowy, w którym student zostaje zarejestrowany tuż
po przyjęciu na studia. W miarę, jak zalicza poszczególne
części składowe kursów, wykładowca przekazuje wszelkie
informacje osobie upoważnionej do wprowadzania informacji do systemu. Próżno indeksu szukać także w krajach
anglosaskich, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Portugalii.
Ostatnie bastiony papierowych indeksów to oprócz Polski
m.in. Białoruś, Ukraina, Czechy i Słowacja.
Jednak projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów
(Dz. U. Nr 224, poz. 1634, z późn. zm.), który traﬁa teraz do
konsultacji społecznych nie zakłada automatycznego zniesienia indeksu. Jeżeli władze uczelni dojdą do wniosku, że
nie są przygotowane jeszcze na likwidację indeksu, to na
takiej uczelni ta forma dokumentacji będzie mogła nadal
funkcjonować.
Uczelnie, które zdecydują się na rezygnację z indeksu
będą mogły na podstawie rozporządzenia wprowadzić karty
okresowych osiągnięć studenta w postaci wydruków elektronicznych, podpisywanych jedynie przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W takiej sytuacji
studenci przystępując do zaliczeń i egzaminów nie mieliby
obowiązku posiadania zarówno indeksu, jak i kart egzaminacyjnych. Dokumentem poświadczającym uzyskanie zaliczenia i złożenie egzaminu będą protokoły sporządzane
przez nauczycieli akademickich w postaci papierowej i/lub
elektronicznej. Uprości to sposób dokumentowania przebiegu studiów, a także ułatwi i przyspieszy weryﬁkację uzyskanych wyników. Po wydrukowaniu wyników sesji egzaminacyjnej z uczelnianego systemu dziekan będzie dokonywał
wpisu na kolejny semestr lub rok studiów. Przebieg studiów
będzie oczywiście w pełni udokumentowany i wręczony absolwentowi wraz dyplomem w postaci suplementu, który z
jednej strony spełni tradycyjną sentymentalną rolę indeksu,
a także informacyjną dla potencjalnego pracodawcy.

Ponad 4 miliardy złotych dodatkowych środków na
naukę i szkolnictwo wyższe w 2009 roku
„Środki europejskie stanowią ogromny strumień
dodatkowych pieniędzy dla uczelni i jednostek naukowych”
- mówiła 4 marca 2009 r. minister Barbara Kudrycka

uniwersytet

zielonogórski

podczas konferencji „Pieniądze z UE na naukę i szkolnictwo
wyższe w 2009 r.”. W zorganizowanym przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego spotkaniu dla potencjalnych
beneﬁcjentów funduszy europejskich uczestniczyła również
sekretarz stanu, prof. Maria Elżbieta Orłowska oraz około
pięciuset osób z całej Polski.
„W perspektywie 2007-2013 w trzech programach
operacyjnych ministerstwo rozdystrybuuje kwotę 4 150 000
000 euro, czyli blisko 20 mld złotych” - zaznaczyła minister
Kudrycka. „Do marca 2009 r. nasze ministerstwo ogłosiło
łącznie 14 konkursów dla szkół wyższych, jednostek
naukowych i przedsiębiorców na łączną kwotę około 3,2
mld zł. To doskonałe narzędzie dla uczelni i jednostek
naukowych na prowadzenie polityki prorozwojowej” podkreśliła prof. Kudrycka
Wiceminister Maria Elżbieta Orłowska poinformowała, że
„dzięki uproszczonej i maksymalnie skróconej procedurze
środki funduszowe mogą traﬁać do naukowców w możliwie
najszybszym tempie, dlatego zachęcamy uczelnie i
jednostki naukowe do aktywnego, sprawnego i rzetelnego
wnioskowania o to ﬁnansowanie”. Obecni podczas
konferencji przedstawiciele uczelni, jednostek naukowych
PAN, jednostek badawczo-rozwojowych i przedsiębiorstw
wysłuchali także prezentacji dotyczących założeń i
harmonogramów konkursów w roku 2009.
Prezentacje:
Cele ogólne i nowe kryteria aplikowania w Programie
Operacyjnym Kapitał Ludzki - Paulina Płonka zastępca
dyrektora, Departament Wdrożeń i Innowacji: http://www.
nauka.gov.pl/mn/_gAllery/48/18/48187/Priorytet_IV_PO_
KL.pdf
Harmonogram Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka - Leszek Grabarczyk, dyrektor Departamentu
Wdrożeń i Innowacji w MNiSW:
http://www.nauka.gov.pl/mn/_gAllery/48/18/48184/Leszek_
Grabarczyk_PO_IG.pdf

Konsultacje społeczne
Nowego modelu kariery akademickiej
Minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara
Kudrycka przekazała do konsultacji społecznych kolejną
część założeń reformy szkolnictwa wyższego „Partnerstwo
dla wiedzy - nowy model kariery akademickiej”.
Zmiany proponowane przez MNiSW zmierzają w kierunku likwidacji barier rozwojowych dla polskich uczonych
oraz przyspieszenia procedury awansu naukowego,
jednocześnie gwarantując wyższą jakość polskiej nauce.
Prezentowane założenia określają przejrzyste warunki rozwoju naukowego z naciskiem na zwiększenie aktywność
polskich naukowców w międzynarodowej przestrzeni badawczej.
Proponowane zmiany będą prowadziły do:
1. podniesienia jakości doktoratów
2. uproszczenia i skrócenia procedury habilitacyjnej
3. otwarcia uczelni publicznych dla wybitnych badaczy z
zagranicy
4. poprawy polityki kadrowej w uczelniach i instytucjach
naukowych
5. zwiększenia uprawnień wynikających z posiadania tytułu
naukowego
6. zwiększenia przejrzystości w funkcjonowaniu Centralnej
Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (CK).
Kierownictwu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
zależy na jak najszerszym zakresie konsultacji, dlatego zachęcamy wszystkich pracowników akademickich
do przysyłania swoich uwag i indywidualnych propozycji
rozwiązań pod adres: modelkariery@nauka.gov.pl.
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