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Marek Przybylski

"Czy będzie lepiej –
 nauka i szkolnictwo wyższe

w świetle nowych rozwiązań prawnych"



  

Strona www Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
30 września 2010:

„Prawie dwa miliony studentów (1.3 + 0.7), ponad 
30 tysięcy doktorantów i ponad 100 tysięcy 
uczonych (84 + 16) z 456 (132 + 324) uczelni 
rozpocznie w piątek 1 października nowy rok 
akademicki.
– To będzie rok wielkich wyzwań – zapowiada 
minister nauki prof. Barbara Kudrycka. W życie 
wchodzi sześć ustaw reformujących naukę, a Sejm 
rozpoczyna prace nad reformą szkolnictwa 
wyższego“.

Motywacja:



  

Plan seminarium:

- reforma nauki (ustawy i rozporządzenia, które weszły w życie
  1 pazdziernika 2010),

- reforma szkolnictwa wyższego (ustawa, która wejdzie w życie
  1 października 2011),

- strategia rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020.



  

Ustawy, które weszły w życie 1 pazdziernika 2010:

1. Ustawa z 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki,
2. Ustawa z 30 kwietnia 2010 o Narodowym Centrum Badań i 

Rozwoju,
3. Ustawa z 30 kwietnia 2010 o Narodowym Centrum Nauki,
4. Ustawa z 30 kwietnia 2010 o instytutach badawczych,
5. Ustawa z 30 kwietnia 2010 o Polskiej Akademii Nauk,
6. Ustawa z 30 kwietnia 2010: „Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące system nauki”



  

Rozporządzenia, które weszły w życie 1 października 2010:

1. Rozporządzenie Ministra Nauki z 17 września 2010 w sprawie sposobu i 
trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych,

2. Rozporządzenie Ministra Nauki z 17 września 2010 w sprawie sposobu i 
trybu wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej oraz 
sposobu powoływania tych członków,

3. Rozporządzenie Ministra Nauki z 17 września 2010 w sprawie wysokości 
miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego oraz członków Rady 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

4. Rozporządzenie Ministra Nauki z 17 września 2010 w sprawie 
szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i 
Rozwoju,

5. Rozporządzenie Ministra Nauki z 17 września 2010 w sprawie wysokości 
miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego oraz członków Rady 
Narodowego Centrum Nauki,

6. Rozporządzenie Ministra Nauki z 17 września 2010 w sprawie wysokości 
uposażenia członków krajowych Polskiej Akademii Nauk,

7. Rozporządzenie Ministra Nauki z 9 września 2010 w sprawie statutu 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

8. Rozporządzenie Ministra Nauki z 9 września 2010 w sprawie statutu 
Narodowego Centrum Nauki



  

Ustawa o finansowaniu nauki:



  



  



  

Najważniejsze, ale....



  



  

Wysokość dotacji statutowej:



  

Kategoria C



  

Kto decyduje...



  

Kryteria oceny:



  

„Powstanie specjalny fundusz projakościowy, z którego będą 

finansowane m.in. wydziały uczelni, instytuty i jednostki 

badawcze, które uzyskają status Krajowego Naukowego 

Ośrodka Wiodącego (KNOW) lub wyróżniającą ocenę Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej. W 2011 r. w drodze konkursów 

zostaną wyłonione 4 KNOW-y, które przez 5 lat będą 

otrzymywać dodatkowo ponad 10 mln zł. Status KNOW 

będzie dawał pierwszeństwo w ubieganiu się o środki 

budżetowe i unijne na finansowanie inwestycji i aparatury 

badawczej. KNOW będzie mógł być przyznany zarówno 

wydziałom szkół publicznych, jak i niepublicznych“.



  

Ustawa o Narodowym Centrum Nauki (w Krakowie...):



  



  



  

Pierwsze skutki nowych ustaw....



  

Badania własne:

2006 306.100,- zł

2007 329.800,- zł

2008 405.500,- zł

2009 170.500,- zł

2010 116.210,- zł

2011 0,- zł



  

Statut:

Kategoryzacja....



  

Kategoryzacja 2010



  



  

Publikacje: 3 x 32 pkt. = 96 pkt.

Uprawnienia: (50 + 150)/112 1,79 pkt.  

Granty europejskie
(instytucjonalnie) 50/112 pkt. za każdy grant
My: 4 zakończone; 3 ukończone w trakcie rozliczania;
5 zakończonych – nie rozliczonych;
2 z VI PR i 4 z VII PR trwają...

Przerób złotówek i patenty...... 



  

Komu kategoria C i pieniądze statutowe tylko na 6 miesięcy....

9% jednostek badawczo-rozwojowych i 18% podstawowych 
jednostek organizacyjnych szkół wyższych 



  

AGH:
Wydz. Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska I 157,29
Wydz. Wiertnictwa, Nafty i Gazu I 155,82
Wydz. Górnictwa i Geoinżynierii I 148,74
Wydz. Inżynierii Mechanicznej i Robotyki I 119,32
Wydz. Inżynierii Materiałowej i Ceramiki I 115,09
My I 110,54
Wydz. Energetyki i Paliw II 103,68
Wydz. Metali Nieżelaznych II 96,35 
Wydz. Odlewnictwa II 84,28
Wydz. Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska III 74,76
Wydz. Elektr., Automatyki, Informatyki, Elektroniki II 68,43
Wydz. Matematyki Stosowanej II 53,68

Rekord w liczeniu „nauki ścisłe, techniczne i o życiu”:

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych
OBRUM sp. z o. o.

1.353,25 pkt.



  

Były to czasy, gdy Stany Zjednoczone niechętnie przyjmowały 
ludzi dotkniętych niepełnosprawnością. Gdyby w 1889 r. 
pewnego niedowidzącego karła zawrócono z Ellis Island, postęp 
techniczny Ameryki opóźniłby się o całe lata...

Kilkanaście lat później ten sam człowiek (Charles Proteus 
Steinmetz – wrocławianin, Żyd, Niemiec, Amerykanin), 
obwołany guru przemysłu elektrycznego, zażądał od firmy 
General Electric 10 tys. dolarów za jedną konsultację w 
sprawie wadliwego generatora prądu. Na obudowie maszyny 
zaznaczył kredą, w którym miejscu należy skrócić zwojnicę. 
Wypisany przez niego rachunek opiewał: „10 dolarów – za 
postawienie »X«, 9990 dolarów – za wiedzę, gdzie należy go 
postawić”.



  

Ustawa o zmianie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym“,
„Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym“ i niektórych
innych ustaw:



  

Rewolucyjne !!!



  



  

Walka z nepotyzmem....



  

WIEK EMERYTALNY...



  

WIELOETATOWOŚĆ...



  

Sprawy nierozwiązane:

Stara ustawa “Prawo o szkolnictwie wyższym”:



  

Zmiany w „Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym“ 



  



  



  



  

Tytuł profesora c.d.



  

Projekt uchwały Rady Wydziału
w sprawie wewnętrznego postępowania

w sprawach o wszczęcie postępowania o tytuł naukowy

1. Dziekan na wniosek własny lub Kierownika Katedry, w 

porozumieniu z prodziekanem d/s ogólnych i Kierownikiem 

Katedry, wnioskuje do Rady Wydziału o powołanie Komisji do 

zbadania sprawy ewentualnego wniosku o nadanie tytułu 

profesora dla danej osoby. Dwóch członków tej Komisji  

wybieranych jest w głosowaniu tajnym, a trzecim jest zawsze 

Dziekan lub prodziekan d/s ogólnych.



  

2. Aby mogło się odbyć głosowanie nad „wszczęciem postępowania o nadanie tytułu 
profesora”, powołana przez Radę Wydziału Komisja musi przedstawić pozytywne 
uzasadnienie (protokół) ewentualnego wszczęcia takiego postępowania. Komisja bierze pod 
uwagę:
a) Spełnienie przez kandydata wszystkich wymogów stawianych przez ustawy „Prawo o 
szkolnictwie wyższym...” i „O tytule i stopniach naukowych”, a także Statut AGH i inne 
obowiązujące regulacje prawne. 
b) W szczególności Komisja bierze pod uwagę dorobek naukowy kandydata:
- liczbę i rodzaj publikacji po habilitacji,
- impact factor czasopism, w których te prace zostały opublikowane,
- liczbę cytowań,
- liczbę referatów plenarnych i zaproszonych na konferencjach zagranicznych i krajowych,
- liczbe referatów ustnych na konferencjach zagranicznych i krajowych,
- liczbę seminariów wygłoszonych w instytucjach naukowych zagranicą i w kraju,
- liczbę staży naukowych (lub innych wyjazdów długoterminowych o charakterze naukowym) 
odbytych zagranicą, w szczególności po habilitacji,
- liczbę zrealizowanych grantów europejskich, których kierownikiem (ewentualnie 
uczestnikiem) był kandydat,
- liczbę zrealizowanych grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, których 
kierownikiem (ewentualnie uczestnikiem) był kandydat,
- liczbę napisanych recenzji prac doktorskich.
c) Porównanie powyższych parametrów dla kilku poprzednich kandydatów, którzy 
pozytywnie przeszli procedurę w Centralnej Komisji (za dostępność danych do porównań 
odpowiada prodziekan d/s ogólnych).
Komisja uwzględnia też dorobek dydaktyczny i organizacyjny kandydata.



  

Podobny dokument musimy opracować dla habilitacji, bo już 
znamy wszystkie wytyczne, i wiemy co Centralna Komisja 
będzie brała pod uwagę oceniając dorobek kandydata do 
habilitacji....

To nie jest ani KODYFIKACJA, ani NADMIERNE 
SFORMALIZOWANIE sprawy....



  

Czego nie ma w projekcie „Ustawy“, a było w założeniach reformy,
czyli w dokumencie “Partnerstwo dla Wiedzy. Nowy model kariery
akademickiej“:



  

STRATEGIA DO ROKU 2020...
Konsorcjum: Ernst&Young Business Advisory
i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową



  



  



  



  

Fundacja Rektorów Polskich

Charakterystyczne....



  

FINANSE:



  



  



  

„Rzeczpospolita“, 7 października 2010 : Za kilka tygodni do 
wszystkich uczelni w kraju trafi projekt wymaganych 
umiejętności absolwentów szkół wyższych, informuje gazeta, 
która dotarła do dokumentu przygotowanego przez 
Ministerstwo Nauki. 

To propozycja, na podstawie której uczelnie od nowa mają 
napisać programy nauczania. Jej istotą jest zerwanie z 
zaliczeniem studiów tylko za obecność. Studenci mają być 
rozliczani ze zdobytych umiejętności.

Nowości....



  

Podsumowanie:

- brak istotnych zmian,

- brak rozwiązań podstawowych problemów takich jak np. 
  „konkursy“,

- kilka dobrych pomysłów, ale tylko „kompromisowo“ 
  zasygnalizowanych (np. pieniądze za naukowcem, a nie za
  instytucją),

- kilka drobnych spraw pozytywnie załatwionych (nepotyzm,
  być może wieloetatowość...) 
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