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Uniwersytet bez barier

Stefan Jackowski

Tezy wystąpienia na zebraniu Kolegium Elektorów UW dnia 19 kwietnia 1996 roku

(Skrót)

Uniwersytet ma nie tylko utrzymywać w narodzie nauki i umiejętności w takim stopniu, na jakim już w świecie
uczonym stanęły, ale nadto doskonalić  je, rozkrzewiać i teorię ich do użytku społeczności zastosowywać.

 (Tymczasowe Urządzenie Wewnętrzne UW, 1816)

Uniwersytet jest niejako zinstytucjonalizowaną  formą tej właśnie swoiście ludzkiej cechy biologicznej - ciekawości
jako samoistnego popędu, zdolności poznawania świata dla samego poznania. Ale uniwersytet jest także, rzecz jasna,
ogromem służącym przekazywaniu i ulepszaniu wszystkich technicznych sprawności, od których życie cywilizacji
zależy, włączając medycynę, inżynierię, prawo, gospodarkę i rolnictwo. Jest miejscem wiedzy służebnej względem tych
sprawności.

 (Leszek Kołakowski “Po co uniwersytet?”, 1994)

I. Czas wielkich zmian

1. Odzyskanie podstawowych wolności przez
Polaków  spowodowało zmianę oczekiwań w
stosunku do uczelni. Studenci poszukują dziś
wykształcenia użytecznego  w przyszłej pracy,
także w wielu nieznanych do niedawna  w
Polsce zawodach.

2. Rosnącą konkurencją dla UW stają się
energiczniej  reformujące się szkoły państwo-
we, a także  niektóre szkoły niepubliczne.

3. Zasadniczym atutem Uniwersytetu jest sku-
pienie w nim szerokiego spektrum  dziedzin.
Interdyscyplinarne badania  i wszechstronnego
kształcenie studentów może stać się źródłem
siły i sukcesów naszej uczelni.  Dalsza atomi-
zacja jest dla niej największym zagrożeniem.

4. Nie jest możliwe przeprowadzenie reformy
Uniwersytetu jako sumy cząstkowych, niesko-
ordynowanych  poczynań jego jednostek orga-
nizacyjnych. Rektor, po szczegółowym zapo-
znaniu się z inicjatywami reformatorskimi
środowisk, musi przygotować globalny pro-
gram reformy, przedstawić go pod dyskusję na
uczelni, zdobyć dlań poparcie i aktywnie
uczestniczyć w jego realizacji.

II. Wykształcenie uniwersyteckie

1. Od kilku lat ogromnym zainteresowaniem
studentów cieszą się kierunki “rynkowe” i
studia interdyscyplinarne.  Szansą Uniwersy-
tetu na przyciągnięcie najaktywniejszej inte-
lektualnie młodzieży jest zaoferowanie ela-
stycznych studiów łączących wykształcenie
ogólne z przygotowaniem do atrakcyjnych
zawodów. Elastyczny system studiowania
pozwalałby godzić upowszechnianie wyższego
wykształcenia z kształceniem na najwyższym
poziomie elity intelektualnej.  Proponuję:

• wyodrębnienie w studiach magisterskich
dwóch etapów: pierwszego (licencjackie-
go) dającego w zależności od wyboru
przedmiotów podstawę do dalszych stu-
diów lub podjęcia pracy zawodowej; dru-
giego (magisterskiego), który  miałby cha-
rakter  specjalizacji zawodowej lub nauko-
wej;  student miałby  możliwość odbywania
studiów drugiego stopnia w innej dziedzi-
nie niż ta, w której uzyskał licencjat.

• przyjmowanie kandydatów na studia pierw-
szego stopnia na Uniwersytet, a nie na po-
szczególne kierunki,

• rozbudowanie elementów wykształcenia
ogólnego w programach studiów przez
rozszerzenie puli wykładów ogólnodostęp-
nych, których koncepcję opracowałyby ze-
społy międzywydziałowe,



2

• stworzenie szerszych możliwości  kompo-
nowania programów nauki dostosowa-
nych do wizji przyszłego zatrudnienia.

2. Dyscypliny medyczne stanowią bardzo
ważny fragment każdego uniwersytetu, który
stwarza  zapotrzebowanie na kształcenie w
zakresie nauk przyrodniczych.  Proponuję
przedstawienie AM propozycji:

• kształcenia studentów AM na UW w zakre-
sie podstawowych dyscyplin matematyczno-
przyrodniczych i humanistycznych,

• wspólnego tworzenia  zaawansowanych
programów kształcenia (np. fizyka medyczna,
diagnostyka komputerowa, prawne aspekty
medycyny, zarządzanie służbą zdrowia itp.).

Pomyślne współdziałanie UW i AM mogłoby
stanowić przesłankę dla przyszłej reunifikacji.

3. Proponuję wprowadzenie uniwersyteckiego
programu podstawowego  szkolenia studen-
tów w posługiwaniu się komputerem  oraz
stworzenie programu wykorzystania sieci
komputerowej  w organizacji studiów pn.
“Internet dla studentów”.

4. W celu poprawy jakości praktycznego na-
uczania języków obcych proponuję nawiązanie
współpracy z działającymi w Warszawie za-
granicznymi    ośrodkami prowadzącymi taką
działalność.

5. Misja wychowawcza uczelni wyraża się w
sprawności i nowoczesności jej działania.
Wysokie standardy działania we wszystkich
dziedzinach będą ważnym elementem zachę-
cającym absolwentów do kariery akademic-
kiej.

6. Konieczne jest opracowanie nowelizacji
regulaminu studiów w celu dostosowania go
do studiów interdyscyplinarnych i dwustop-
niowych oraz sprecyzowania obowiązujących
postanowień.

7. Reforma uniwersytetu mogłaby stać się
źródłem wszechstronnych korzyści dla całego
środowiska. Opisane propozycje są zgodne z
zaleceniami ekspertów OECD a o specjalne

środki na ich realizację proponuję wystąpić do
MEN oraz programu TEMPUS.

8. Obecny system finansowania jednostek
UW, powinien zostać zmieniony, bowiem nie
sprzyja mobilności studentów i nauczycieli
akademickich wewnątrz Uniwersytetu.

9. Należy przeanalizować system   opłat za
studia w celu sformułowania ogólnouczelnia-
nej polityki w tym zakresie. Powinna ona m.in.
umożliwiać płacącym studentom możliwość
korzystania z zajęć w różnych jednostkach.

10. Realizacja zarysowanego programu  wy-
maga wieloletnich,  działań. Codzienne decy-
zje muszą być zgodne z długofalowo wytyczo-
nymi celami.

III. Uniwersytet w mieście

1. Rozproszenie Uniwersytetu i nieodpowied-
nią strukturę zasobów lokalowych uważam za:
• zasadnicze utrudnienie działania  UW,
• istotną przeszkodę w jego reformowaniu,
• czynnik ograniczający kulturotwórczą

funkcję Uniwersytetu.

2. Wielką szansę zasadniczej zmiany w tym
zakresie stanowi:
• rozpoczęcie budowy gmachów BUW i Wy-

działu Biologii,
• perspektywa umieszczenia gmachu Wy-

działu Prawa przy BUW,
• możliwość wykorzystania  budynków roz-

proszonych  jako podstawy finansowania
inwestycji w istniejących zgrupowaniach
Centrum i Ochota.

3. Uważam, że jest bardzo pilne:
• opracowanie, w porozumieniu z władzami

miasta,  projektu dzielnicy uniwersyteckiej
między skarpą a wznoszonym gmachem
BUW;

• opracowanie, w porozumieniu z Akademią
Medyczną i jednostkami PAN projektu
dzielnicy akademickiej na Ochocie;

• przygotowanie planu lokalizacji jednostek
UW w perspektywie oddania do użytku
nowych budynków, a szczególnie:
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� rozpoczęcie integracji przestrzennej po-
szczególnych jednostek w ramach po-
siadanych budynków;

� podjęcie decyzji o przeznaczeniu obec-
nego gmachu BUW po wyprowadzeniu
się biblioteki;

• uporządkowanie statusu prawnego nieru-
chomości użytkowanych przez UW;

• wystąpienie do PFRON o wsparcie pro-
gramu udostępniania budynków uczelni
osobom niepełnosprawnym ruchowo;

• stworzenie jednolitego systemu telefonicz-
nego UW.

4. Potrzebne jest określenie jednostek odpo-
wiadających za poszczególne budynki i przy-
znanie im na te cele odpowiednich środków
oraz  stworzenie systemu bezpieczeństwa w
budynkach UW i ich okolicach.

IV. Organizacja, zarządzanie i finanse

1. Organizacja, zarządzanie i administrowania
uczelnią wymagają ulepszenia w celu:
• odciążenia nauczycieli akademickich z

czynności  organizacyjnych i technicznych,
• obniżenia kosztów,
• usuwania barier biurokratycznych.
 
2. Niezbędne jest szerokie wprowadzenie
„cywilizacji  komputerowej”  do funkcjo-
nowania uczelni. Trzeba jak najszybciej uru-
chomić  dostępne w poszczególnych jednost-
kach ogólnouniwersyteckie  systemy kompute-
rowe:
• obsługi spraw studenckich, zawierający

informacje o studentach począwszy od re-
krutacji na UW poprzez wszystkie stadia
studiów,

• bazę danych zajęć dydaktycznych, zawie-
rającą informacje o wszystkich zajęciach
prowadzonych w UW,

• obsługi finansów, pozwalający dysponen-
tom środków na bieżący dostęp do infor-
macji o stanie ich kasy,

• obsługi spraw pracowniczych, zawierający
informacje o zatrudnieniu i obowiązkach
poszczególnych pracowników,

• przekazywania i gromadzenia informacji  a
w szczególności  zapewniające powszech-
ny dostęp do poczty elektronicznej,   ka-

talogów bibliotecznych i innych usług  In-
ternetu.

3. Do przeprowadzenia analizy  sprawności
administracji oraz poprawy i profesjonalizacji
jej działania  proponuję wykorzystać programy
międzynarodowe, m.in. Institutional Mana-
gment of Higher Education (agenda OECD).

4. Budżet uczelni powinien być bardziej
szczegółowy, a doroczne sprawozdanie z jego
wykonania opiniowane dla Senatu przez kom-
petentną  komisję. Potrzebne są programy
oszczędnościowe w zakresie wydatków z fun-
duszu centralnego UW. Kompetencje do po-
dejmowania decyzji finansowych i zasady ich
ocen wymagają precyzyjniejszego określenia.

5. Przy podejmowaniu  decyzji inwestycyj-
nych, o zakupach itp. należy oceniać koszty
późniejszej eksploatacji.

6. Podwyższanie pensji, szczególnie profeso-
rów, powinno stać się priorytetowym polityki
płacowej.  Należy pilnie stworzyć system do-
datkowego zaopatrzenia emerytalnego pra-
cowników np. przez zawarcie umowy z po-
ważną firma ubezpieczeniową.

7. Proponuję  stworzyć, przy współpracy Sa-
morządu Studentów,  program “Praca dla
Studentów” umożliwiający studentom łatwe
podejmowanie okresowej pracy na UW. Bę-
dzie on zarówno wsparciem dla studentów  jak
też pozwoli na oszczędności w wydatkach na
pracowników technicznych i obsługę.

8. Dysponentem    środków    przeznaczonych
na   przedsięwzięcia remontowe i adaptacyjne
powinni być użytkownicy budynków.

9. Potrzebne jest stworzenie uniwersyteckiej
jednostki zajmującej się pozyskiwaniem fun-
duszy: występowaniem  do  fundacji  i biznesu
o wsparcie  konkretnych programów, udziela-
niem informacji i pomocy w wystąpieniach o
granty itp.

10. Uniwersytet powinien sprzeciwiać się dys-
kryminacji wyższych uczelni w zakresie po-
działu środków państwowych na badania na-
ukowe.
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V. Rola Rektora

Rektor wybierany w wyborach powszechnych
ma szczególne zobowiązania wobec wszyst-
kich członków społeczności akademickiej. Jest
zobowiązany troszczyć się   o   warsztat pracy
i godziwe wynagrodzenie  każdego pracowni-
ka oraz warunki studiowania każdego studenta.

Do ważnych zadań Rektora zaliczam:

• pielęgnowanie tradycji Uniwersytetu jako
pierwszej uczelni Kraju i najsilniejszego
ośrodka naukowego,

• tworzenie  wizerunku Uniwersytetu jako
instytucji dynamicznej, podejmującej no-
watorskie, ambitne inicjatywy,

• rozszerzanie współdziałania przedstawicieli
różnych dyscyplin naukowych;  rozwijanie
komplementarności jednostek UW,

• kojarzenie i scalanie inicjatyw środowisk;
dbanie o zachowanie spoistości Uniwersy-
tetu,

• zdobywanie środków.

Rektor musi starać się usuwać, istniejące  we-
wnątrz Uniwersytetu bariery; rozwijać wśród
pracowników, studentów i absolwentów po-
czucie identyfikacji z Uniwersytetem jako
całością.

(...)


