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Mniej Pegulacji
Zbliżąiące się wybory rektorÓw nąiwiększych uczelni
wyższych w Polsce obnażąją nie tylko napięcia
W samym środowisku akademickim, ale rÓwnież

oczekiwania, jakie Środowisko ma w stosunku do

nowych sił politycznych, jeżeli chodzi o naprawę
dotychczasowe$o systemu - mÓwi ,,Wprost''
prof. Marian Kisiel, rekomendowany przez Kolegium
ElektorÓw na rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Dlaczego wybory rektoróW wtźszych
uczelniw tym roku budzą tyle emocji?
Kończą się dnrgie już kadencje więk-
szości rektorów rł Polsce, a - być może

- w związku ze zmianą wladz ministerial-
nych poiawiają się też nowe oczekiwania
wobec władz uczelni.
Najakie zmiany liczą?
Dotychczasowy system f unkctonowania
uczebd, uksztaftowany ppez minister
KudrycĘ, splowadzał - tak naprawdę
_ uczelnie do Toli przedsiębiolstw, któIe
muszą włączyć sięw system gospodalki

i zdob}.wać $anty, a więc nie tylko kształ_
cić, mówić o warlościach, ale też odpowia -

dać za doblobń państwa. Tb spowodowalo
przechył w sbonę uczelni tecbnicznych'
Humaniści zostali wprzęgnięci w system

santów, zanim wpIowadu ono Narodowy
Proglan Rozwoju Humanistyld. wcześniej
czuli się pokzywdzeń.
Kto dziś oczekqie zmian?
Główne oczekiwarriaksztaftująprzede
wszystkim studenci, dolrtoranci, młodsi
pracownicy naŃowi, którzy chcą znaleźć
się w systemie nauki polskiej. Na sĘ
chciano dostosować naszą naukę wyżsą
do zagranicznych standaldów, i to bez
w}'stalczającego przyBotowania. Nikt ńe
boi się nowych Tealiów, ale musi bt' czas
na dopncowdfe szczegółów Nakłady na
naŃę wyższą były zb}t ńskie w stosud.'u
do oczekiwań ' w budżecie Państwa na
2016 na naukę pEeznaczono 0,28 PKB,
ocz1.wiście po odjęciu pieniędzy z UE.

Jeśli oczekuje się efektywności i poziomu
śi/iatowego, to nie można pracowników
w}na$adzać tak nisko i oczekiwać, źe

będą splawni w 30o ploc'!
Jak to zmienic?
Musi być staty dialog z władzami, a także
zmiana a}:tów pTawnych (m.in. o szkolrric -

twie wyźsz}T[). zapowiadał to juź ministel
c'owin, mówiąc o stopniach naukowych,
kryłeriach zatrudniania uczonJrch etc_

Przede wszystkim jednak trzeba rozwiązać
lśMestię doinwestowaĘia uczebri i w}na-
grodzeń, dostosowując jądo średniej kra_
jowej. Powinna być coroczna waloryzacja
plac (ostatnia skończ'ta siena Żol5 ińe
ma szans na jej dalsz4 waloryzację w syste_
mie szkolrrictwa wyższego). Dotąd za dużo
było niezrealizowanych obietńc.
odkąd pamiętam. to każdy rząd mówi
o konieczności zmian.
I faktycznie plóbowano już bardzo różnych
veczy - np. stwoŹyć ,,uczelnie flagowe'l
plŻy pozbawionlm kontroli ogromn]'rn
wŻroście .7kobiclwd njepubticznego.
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Rozluźniony w ten sposób system tTzeba
zewTzeć i ucz}afć cz}teln}.rn.
Programy się zmieniały, ale polskie
uczelnie daleispadaly w rankingu szan-
ghąiskim. Jakie zmiany są konieczne dla
podniesienia pozycji pańskiej uczelni?
Ttudno wylokować, czy ieden uniwelsy-
tet zmjeni lislę szanghaiską. Naibaldziei
znane polskie ucŻelnie są na odlegtych
pozycjach w czwańej setce. Ale przecież
nikt na tym ńe chce poppestać. Mamy
dysc1pliny, w których jesteśmy napnwdę
wybitni. Trudno jednak konkuować
z uniweTsytetami w UsA,ldóIe mają zna-
komitą bazę , Powiązane są z progtam ami
rządow1łni i z koncemami, czyli biznesem,
IdóIe łożą wielkie pieńądze na badania.
czy mówi mi Pan, że system' który
stworzył nąilepsze uczelnie na świecie
- w usA, w Polscejest niemożliwy?
Pewnie taki system iest możliwy, pod
wannkiem, że nakłady na szkolrrictwo
wyższe będą więkze. Musimy mieć np.
większą bazę laboratoryjną' dydaktyczną'
a znaczńe mniej biurokracji. Ttzeba roz-
luźnić golset legulacji, nolm, Iaportowa-
nia. Polscy naukowcy mają często znako -
mite pomysły, ale Eecz1łvistość slozeczy.

Pan W ramach swojej uczelni może tu
coś zmienić?
Eleli1oŹy, któzy mnie wyznaczyli, ocze -
kują, że zagwarantuję zmiany na dobTe

- uwzględniając też siłę przebicia na
arenie ogóhopolskiej. Mói proglam jest
ploplacowniczy. Naiwiększ}Tn dobIem
uniwels}łetu są ludzie: wykładowcy,
studenci, doktoranci, pracownicy ad-
ministracii uczehi. ]estem za peln).rn
poszanowaniem praw pracowniczych,
Uńwelsńet powinien sfużyć ludziom
w tych ciężkich czasach.
wspomnial Pan amerykańskie uczelnie'
To może, żebyje gonić, należy zmienić
system zarządzania na ich modłę.
Ttudlo pvystosowF/ać wieloletnie
doświadczeńa amerykanslcie do loa'óq
któIe funkcjonowaty w inn}'m systemie
społeczn}'rn. wyjście z socjalizmu tlwało
znacznie dfużej, niż nam się wydaje. Przy_
najnniej do polowy lat 90. panowały stale
mechanizmy. lffIe byiy proporcje rniędzy
ksztaftowaniem sf udentów a uprawianiem
nauki. odlatpo2ooo L ta plopolcja się
zmieniła, choć zaplecze naukowo-badaw-
cze pozostawia wiele do życzenia' chaos
został dodatkowo pogłębiony pruez naglo-

madzeńe uczelrf prywatnych' w ten spo-
sób obniżony został poziom kształcenia.
Ale to chyba w tym celu właŚnie stwo-
rzono now]l system grantów?
Ploblem nie polega na wchłanianiu tych
pieniędzy, uczeni często nie potlaią sobie
poradzić ze stloną forma]no -plawną.
TŹeba ten system uprościć - np. tam,
gdzie nie jest to niezbędne, zrezygnować
z pisania wniosków po angielsku, czy
powierzyc całą sfelę oTganizaciną odpo-
wiedrfm osobom, a nie naukowcom.
Wróćmy do samego systemu wyborcze-
go. czy tujestjakaś złota recepta?
Na wielu uczelrriach odchodzący rektol
czy dziekan widzi na tym starowisku naj-
częściei swoiego następcę. Swoich kaldy-
datów mogą wskazać też eleli1oEy. Jedno
drugiego nie wyk]ucza. Ttzeba paniętać

Ętko, że kiedyś kadencje byĘ trzyletńe'
dziś są czteloletnie. Istnieje coś takiego
jak zmęczenie władzą, następca wskazany
przez re|tora może kont}łluować politykę'
trudno mu zaploponować imowacyjne
spo)verie. zwłaszcza jeź€li następuie to
po ośrniu latach rządów jednej osoby. r
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