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Wiceprezes Rady Ministrow
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzsze

zgodnie z harmonogramem prac nad projektem Ustawy o szkolniclw.ie wyzszym
i nauce, zaprezentowanym podczas ubieglorocznego Narodowego Kongresu Nauki
w Krakowie, w najblizszym czasie efekt finalny tego dokumentu, zawieraj^cy zmiany
wskazane m.in. przez srodowiska naukowe i akademickie, zostanie skierowany pod obrady
Parlamentu.
Bez wqtpienia jedn^ z najwazniejszych zalet proponowaiiej ustawy jest zwi^kszenie
autonomii uczelni, m.in. poprzez przeniesienie do ich Statutow znacznej cz^sci kwestii
dotychczas uregulowanych w obecnie obowi^zuj^cej ustawie oraz innych aktach prawnych.
Ogromne znaczenie dla srodowisk akademickich ma rowniez deklaracja sukcesywnego
zwi^kszania nakiadow finansowych panstwa na nauk^ i szkolnictwo wyzsze. Jej realizacja
z pewnosci^ wptynie na wzrost jakosci badan naukowych, co wraz z ukierunkowaniem ich na
wspolprac^ z gospodark^, znacz^co podniesie konkurencyjnosc polskiej nauki na arenie
mi^dzynarodowej.
Jako srodowiska akademickie i naukowe mamy pelnq swiadomosc koniecznosci
dostosowania pracy naszych placowek do zupeinie nowych realiow, wynikaj^cych
z przygotowanego dokumentu. Chcielibysmy w tym miejscy podkreslic, iz sytuacj? t^
traktujemy nie tyle, jako wyzwanie, co niepowtarzaln^ szans^ wzrostu jakosci ksztaicenia
i prowadzonych badan naukowych, zw^aszcza w osrodkach wysoko wyspecjaHzowanych
w swoich dziedzinach, takich jak np. uniwersytety ekonomiczne. Wierzymy, ze dzi^ki
proponowanym zmianom, b^dziemy mieli realne szanse na uzyskanie adekwatnych srodkow
finansowych na prowadzenie dziaialnosci o szczegolnym profilu badawczym, wpisuj^cym si?
w poHtyk? rozwoju i bezpieczehstwa Panstwa, jak rowniez wzrost konkurencyjnosci naszych
badan i osrodkow dydaktycznych na arenie mi^dzynarodowej.
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Szczegolne znaczenie w tym kontekscie ma rowniez wsparcie organow centralnych
w promocji, a nade wszystko upublicznianiu na arenie mi^dzynarodowej osi^gni^c
naukowych polskich badaczy, poprzez publikacje ich dokonari w najlepszych czasopismach
swiatowych. W tym kontekscie najwazniejsze wydaje si? bye zapewiiienie, iz Ministerstwo
przewiduje wsparcie dla krajowych czasopism ubiegaj^cych si? o zaliczenie do katalogu JCR.
Doskonalosc naukowa, najwyzsza jakosc prowadzonych badan, ktorych efekty publikowane
b^d^ w najlepszych wydawnictwach naukowych, a takze zaj?cia prowadzone wedJug
najnowszych swiatowych standardow, z cat^ pewnosciq powinny przyczynic si? do wzrostu
zainteresowania naszym krajem oraz studiami i prowadzeniem badan naukowych,
przyci^gaj^c nad Wisi? najzdolniejszych studentow i badaczy nie tylko z Europy,
ale i z caiego swiata.
Szanowny Panic Premierze, pragniemy podkreslic, iz w pehii doceniamy trud
prowadzonego od wielu miesi?cy dialogu ze srodowiskiem akademickim w sprawach dla nas
fundamentalnych. Konsultacje oraz otwartosc na inicjatywy „oddolne", jak rowniez
uwzgl?dnienie ich w ostatecznej wersji Konstylucji dla nauki,b^d2^ gwarantem adekwatnosci
oraz skutecznosci podczas wdrozenia i realizacji jej zalozen.
W imieniu
Wladz Rektorskich
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie
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