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W dniu 15 maja 2017 roku w Sali Senackiej Collegium Novum UJ odbyło się nadzwyczajne
posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z udziałem Wicepremiera,
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, podczas którego odbyła się
dyskusja na temat projektu nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej
Ustawą 2.0. Było to już drugie spotkanie Wicepremiera J. Gowina w powyższej sprawie
z rektorami krakowskich i małopolskich uczelni. Pierwsze, na którym Wicepremier przedstawił
ogólne założenia nowej ustawy, odbyło się w dniu 26 września 2016 roku.
Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, rektor UJ prof. Wojciech
Nowak, do udziału w spotkaniu ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprosił także
prorektorów UJ: prof. Dorotę Malec, prof. Stanisława Kistryna, prof. Jacka Popiela, kanclerz
Ewę Pędracką-Kwaskowską, kwestor Teresę Kapcia oraz dziekana Wydziału Filozoficznego
prof. Jarosława Górniaka jako przewodniczącego Rady Narodowego Kongresu Nauki.
Wicepremierowi towarzyszył także Podsekretarz Stanu w MNiSW, pracownik naukowy
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ dr Piotr Dardziński.
Wicepremier Jarosław Gowin przypomniał, że w MNiSW już od przeszło roku trwają prace
nad projektem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, która ma na celu uregulowanie materii
znajdującej się obecnie w czterech różnych aktach prawnych: ustawie Prawo o szkolnictwie
wyższym, ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie
sztuki, ustawie o zasadach finansowania nauki oraz w regulacjach w zakresie pożyczek
i kredytów studenckich. Stwierdził, że założenia są takie, iż nowa ustawa będzie kilkakrotnie
szczuplejsza niż wyżej wymienione akty prawne łącznie. Powiedział: „chcemy pisać tę ustawę
w inny sposób, kierując się inną filozofią legislacyjną. Ograniczymy regulacje ustawowe
do najważniejszych kwestii systemowych, znacznie zmniejszymy wolumen przepisów
wykonawczych, czyli rozporządzeń, natomiast zagwarantujemy uczelniom większą niż dotąd
autonomię”. Dodał, że przepisy mają być tak skonstruowane, aby szkoły wyższe mogły więcej

spraw zatwierdzać we własnych statutach, bez potrzeby odwoływania się do odgórnych
zapisów w rozporządzeniach i ustawie.
Następnie Wicepremier omówił fundamentalne rozstrzygnięcia dotyczące kształtu Ustawy 2.0.,
takie jak:
1. zmiany w systemie szkolnictwa wyższego w zakresie:
 relacji między uczelniami polegającymi na wprowadzeniu nowej typologii uczelni
poprzez podział na 3 typy – dydaktyczne, badawczo-dydaktyczne i badawcze,
 przeniesienia uprawnień do prowadzenia studiów wyższych i kształcenia doktorantów
oraz nadawania stopni naukowych z poziomu jednostki organizacyjnej na poziom całej
uczelni,
 relacji pomiędzy organami uczelni – wzmocnieniu pozycji rektora, zmiany zasad jego
wyboru,
2. zmiany w zakresie ewaluacji działalności naukowej oraz systemu stopni naukowych,
dotyczące:
 klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych,
 wprowadzenia nowych zasad oceny działalności naukowej i artystycznej,
 powiązania uprawnień do nadawania stopni naukowych z kategorią naukową dla
dyscypliny w ramach jednostki naukowej,
 zasadniczych zmian w modelu kształcenia doktorantów,
 przyszłości uprawnień „samodzielnego pracownika naukowego”,
 reformy organu centralnego odpowiedzialnego za jakość nadawanych stopni
naukowych,
3. zmiany dotyczące warunków prowadzenia studiów czy systemu pomocy materialnej dla
studentów.
Podczas dyskusji rektorzy krakowskich i małopolskich uczelni stawiali szereg pytań
na tematy budzące wątpliwości. Pytania dotyczyły między innymi:
 zakwalifikowania uczelni zgodnie z zaproponowanym podziałem: dydaktyczne,
badawczo-dydaktyczne i badawcze,
 nowych standardów kształcenia nauczycieli,
 przechodzenia na emeryturę,
 podnoszenia jakości kształcenia i badań naukowych,

 konsolidacji bądź likwidacji uczelni,
 kosztochłonności kierunków,
 nabywania uprawnień do nadawania stopni naukowych,
 zapewnienia środków na stypendia doktoranckie,
 mobilności osób z doktoratem,
 kształcenia w szpitalach,
 zaszeregowania uczelni artystycznych,
 wizji uczelni sportowych i ich finansowania,
 podziału algorytmu i finansowania w zależności od typu uczelni,
 ewaluacji jednostek naukowych,
 braku obowiązku habilitacji.
Jak powiedział Wicepremier, zgodnie z planami ministerstwa ustawa ma zostać uchwalona
wiosną 2018 roku, a obowiązywać od 1 października 2018 roku, przy czym poszczególne
rozwiązania będą wprowadzane w życie stopniowo. Ostateczny kształt projektu ustawy
Wicepremier Jarosław Gowin ma przedstawić we wrześniu br. w Krakowie podczas
Narodowego Kongresu Nauki.
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