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KONFERENCJA
REKTORÓW UNIWERSYTETÓW
POLSKICH
Ewa Sapeńko
Pierwsze w tym roku, plenarne posiedzenie Konferencji
Rektorów Uniwersytetów Polskich w nowej kadencji 2012
– 2016, odbyło się na Uniwersytecie Zielonogórskim. Na
zaproszenie Rektora prof. Tadeusza Kuczyńskiego przyjechali wszyscy rektorzy uniwersytetów w naszym kraju. Tematyka spotkania była bardzo obszerna, jednak w
pierwszym dniu obrad dyskusję zdominował temat jakości kształcenia w Polsce w kontekście Krajowych Ram
Kwaliﬁkacji, ale też możliwości poprawy wizerunku polskiego szkolnictwa wyższego w świetle debaty o złej jakości kształcenia przez polskie uczelnie, jaka w ostatnim
czasie jest prowadzona w mediach.
Większość z dyskutantów była zdania, że KRK bardziej
przeszkadzają niż ułatwiają pracę, są one zbyt sformalizowane i przebiurokratyzowane. Natomiast dyskusja
o wizerunku szkolnictwa wyższego zakończyła się wnioskiem, że zostanie wypracowane stanowisko KRUP i przekazane opinii publicznej formie listu otwartego. Poza tym
każde spotkanie rektorów będzie kończyło się wspólnym
komunikatem.
Drugiego dnia obrad gościem Konferencji był prof. Marek
Ratajczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Finansowanie szkolnictwa wyż-
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szego w 2013 r. było głównym tematem tego dnia. Profesor
Ratajczak potwierdził, że nakłady na szkolnictwo wyższe
w roku przyszłym będą większe niż w tym roku, a co ważne dla środowiska, środki na podwyżki dla pracowników
uczelni w wys. 907 mln. zł są zagwarantowane w budżecie, natomiast podział tych pieniędzy będzie należał do
rektorów. Minister zasugerował jednak, żeby zwrócić
uwagę na adiunktów, ponieważ w tej grupie pracowników znajdują się osoby zarabiające najmniej. Będzie to
pierwszy etap, przewidzianej na trzy lata, podwyżki wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych. Dużo
czasu poświęcono także na dyskusję o zmieniającym się
algorytmie i zmianie sposobu podziału środków pomiędzy
uczelnie wyższe. W przyszłości mają być bardziej premiowane proefektywnościowe i projakościowe działania
uczelni.
Kolejną ważną sprawą jaka zajęła rektorom więcej czasu
niż przewidziano, to Ogólnopolski System Antyplagiatowy.
Dotychczas stosowany na uczelniach system plagiat.pl
polega na tworzeniu bazy oryginalnych prac dyplomowych i porównywaniu ich ze sobą. Baza ta rozrasta się
więc w bardzo szybkim tempie i powinna być odpowiednio zabezpieczona, konieczna jest też zgoda każdego
studenta na zamieszczenie tam jego pracy. Wobec komplikacji jakie w tej sytuacji powoduje prawo autorskie,
Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji przygotowało alternatywną propozycję dla programu plagiat.pl.
W programie OSA nie będą porównywane ze sobą bezpośrednio prace, a ich obrazy, czyli zeskanowane strony.
Oznacza to, że uczelnie nie będą przechowywały prac,
a wyłącznie ich obrazy. A z obrazu nie da się odtworzyć
oryginalnej pracy, wobec tego nie ma problemu z prawami
autorskimi.
Poza tymi bardzo dla szkolnictwa wyższego sprawami, rektorzy uniwersytetów wysłuchali też dr. Artura
Chełstowskiego, z-cę kanclerza UW, który mówił o kontroli zarządczej, a prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow
z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Jerzy Woźnicki,
Prezes Fundacji Rektorów Polskich przekazali informacje
o postępie prac nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Podczas październikowego posiedzenia załatwiono także
sprawy organizacyjne – pierwszą w tej kadencji uchwa-
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łą podjętą przez rektorów było powołanie sekretarza
KRUP, którym został prof. Marek Kręglewski z UAM, powołano także na nową kadencję Uniwersytecką Komisję
Akredytacyjną, w skład której wchodzą wszyscy prorektorzy ds. kształcenia. Jako przedstawiciela KRUP do tego
gremium desygnowano prof. Marka Wąsowicza z UW.
Wyłoniono także prezydium UKA.
Organizacja Konferencji Rektorów Uniwersytetów
Polskich była doskonałą okazją do zaprezentowania
Uniwersytetu Zielonogórskiego naszym gościom, którzy
na zakończenie spotkania nie kryli wrażenia jakie na nich
zrobiła nasza uczelnia. - Jestem pod wrażeniem inwesty-
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cji, struktury i osiągnięć Uniwersytetu Zielonogórskiego powiedział na konferencji prasowej przewodniczący KRUP
prof. Bronisław Marciniak, Rektor Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, gratulując prof. Tadeuszowi
Kuczyńskiemu doskonałej organizacji spotkania.
Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich na naszej
uczelni organizowana była już po raz drugi – pierwszy raz
posiedzenie KRUP w Zielonej Górze odbyło się w czerwcu 2006 r. Poza tym w styczniu 2008 r. gościliśmy na UZ
Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

