
INFORMACJA 
 
Dnia 20 czerwca 2016 r. w MNiSW odbyło się krótkie, robocze spotkanie  
z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
prof. Aleksandrem Bobko.  
 
W spotkaniu uczestniczyli:  
 
- Julian Srebrny (Uniwersytet Warszawski - Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”), 
- Jan Cieśliński (Uniwersytet w Białystoku), 
- Hanna Stankiewicz-Jóźwicka (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina  
  w Warszawie, przew. Krajowej Sekcji Pracowników Szkół Artystycznych    
  NSZZ „Solidarność”), 
- Paweł Sobotko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). 
            
W trakcie spotkania przedstawiono propozycje zmian algorytmu finansowania 
uczelni, z sugestią wdrożenia ich już od 2017 roku: 
            
- obniżenie z 35 do 20% składnika studenckiego (zależnego od liczby 
  studentów) - celem zmiany jest zmniejszenie wpływu liczby studentów 
  na wysokość dotacji, aby mobilizować uczelnie do poprawy jakości    
  kształcenia zamiast konkurencji o liczbę studentów poprzez obniżanie wymagań.  
  Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do uczelni artystycznych,  
  które z założenia przyjmują bardzo niewielu studentów i nie mogą  
  zwiększyć ich liczby, jednak prowadząc zajęcia indywidualne muszą  
  zapewnić odpowiednią liczbę nauczycieli akademickich; 
          
- możliwość tworzenia i finansowania z podstawowej dotacji dydaktycznej etatów  
  naukowych nauczycieli akademickich; 
 
- wprowadzenie składnika badawczego proporcjonalnego do kwoty przyznanego 
  BSt, obok lub zamiast składnika grantowego; 
          
- wprowadzenie 5% składnika premiującego wymianę studentów w ramach 
  programu mobilności studentów i doktorantów MOST (profity przysługiwałyby  
  zarówno uczelni kierującej studenta, jak i przyjmującej) - celem zmiany  
  jest promowanie mobilności studentów i doktorantów oraz wykorzystanie  
  potencjału dobrych uczelni w Polsce z obopólna korzyścią dla  
  współpracujących jednostek; 
            
- premiowanie w algorytmie dobrej dostępności kadry akademickiej, co 
  można zrobić poprzez wprowadzenie dobrze skonstruowanego składnika  
  dostępności kadry zamiast tzw. składnika proporcjonalnego rozwoju,  
  albo poprzez wyższe wagi dla kadry dostępnej w składniku kadrowym; 
            
- zasugerowano również wprowadzenie limitów w zakresie promotorstwa 
  prac dyplomowych - do 10 prac magisterskich przeliczeniowych rocznie  
  (2 prace licencjackie/inżynierskie = 1 praca magisterska) w celu 
  podwyższenia jakości opieki promotorskiej i pracy z dyplomantami; byłby to 
  także czynnik ograniczający przyjmowanie nadmiernej liczby studentów.   
              
 
Minister Aleksander Bobko przychylnie odniósł się do większości z tych 
propozycji, zwracając jednak uwagę na trudności techniczne związane ze 
składnikiem dostępności kadry oraz na rolę autonomii uczelni w takich sprawach 
jak liczba magistrantów u jednego promotora, czy utworzenie etatów naukowych (co 
jest możliwe już przy obecnych przepisach). 
 
Nasze propozycje zostaną przekazane Zespołowi do spraw analizy systemów 
finansowania szkolnictwa wyższego, który pracuje pod kierunkiem  
Podsekretarz Stanu w MNiSW Teresy Czerwińskiej.      


