14.06.2017

DOBRA USTAWA POWINNA PRZETRWAĆ DEKADĘ
19 i 20 czerwca w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (ul. Dobra 56/66) odbędzie się konferencja
Narodowego Kongresu Nauki „Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym”.
To dziewiąta i ostatnia z cyklu konferencji programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki,
zaplanowany na wrzesień, na którym mają zostać zaprezentowane założenia do nowej ustawy.
– Jeżeli powstająca ustawa ma być dobra, to powinna określić ramy funkcjonowania systemu
szkolnictwa wyższego na co najmniej 10 lat. W innym przypadku rozwój gospodarki i zmiany społeczne
za 3-4 lata wymuszą kolejną nowelizację, a wysiłek włożony dziś w przygotowanie nowej ustawy zostanie
roztrwoniony – mówi prof. Marcin Pałys, rektor UW.
O czym w Warszawie?
Podczas konferencji omówione zostaną różne modele kierowania i zarządzania uczelnią. Eksperci
rozmawiać będą m.in. o tym, czy konieczna jest zmiana sposobu wyboru władz uczelni,
odpowiedzialności i kompetencjach poszczególnych organów uczelni, udziale interesariuszy w procesie
zarządzania uczelnią czy polityce kadrowej i finansowej uczelni, a także roli MNiSW w systemie
szkolnictwa wyższego i nauki.
Poruszone zostaną też tematy związane z autonomią uczelni. – Zrozumienie istoty działania
uniwersytetu polega na zrozumieniu, jak fundamentalną rolę odgrywa w nim autonomia. Autonomia to
nie brak kontroli społecznej nad działaniem uczelni, lecz samodzielność w organizowaniu badań
i kształcenia, przy pełnej transparentności podejmowanych działań – mówi rektor UW.
Transmisja online dostępna będzie na stronie NKN oraz stronie głównej UW.
Program
10.00 – oficjalne otwarcie konferencji, przez prof. Marcina Pałysa, rektora UW,
10.20 – wystąpienie Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego,
11.30 – briefing prasowy z udziałem Jarosława Gowina oraz prof. Marcina Pałysa (BUW, III piętro, s. 316),
12.00 – panel „Różne uczelnie, różne modele zarządzania” z udziałem rektora UW, prezydenta European
University Association, prezydenta German Rectors ́ Conference.
Program konferencji (pdf)
Akredytacje
Dziennikarze zainteresowani udziałem w konferencji proszeni są o przesyłanie zgłoszenia na adres:
media@nauka.gov.pl do 19 czerwca do godz. 8.00.
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