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Przedsięwzięcie  

pn. „PROGRAM  ROZWOJU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DO 2020 R.” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała Komitetu Sterującego z dnia 8 grudnia 2014 r.  

w sprawie przyjęcia wyników prac nad  

Programem rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. 

 

/opracowanym przez FRP w następstwie decyzji Zgromadzenia Plenarnego KRASP/ 

  

Komitet Sterujący, nadzorujący działania mające na celu opracowanie projektu Programu rozwoju 

szkolnictwa wyższego do 2020, realizowane  przez Fundację Rektorów Polskich (FRP) w następstwie 

decyzji  Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) z dnia 

26 kwietnia 2013 r. obradując pod przewodnictwem Przewodniczącego KRASP prof. Wiesława 

Banysia, po zapoznaniu się z projektem Programu przedłożonym w formie czterech Raportów przez 

prof. J. Woźnickiego w imieniu  realizatorów przedsięwzięcia, postanawia przyjąć ten projekt jako 

opracowanie spełniające wymagania i kryteria  metodologiczne, merytoryczne i profesjonalne.    

Przed przekazaniem Raportów  rektorom oraz skierowaniem opracowań do druku, Komitet zaleca 

dokonanie końcowej autoryzacji przez redaktorów poszczególnych opracowań w porozumieniu z 

prof. J. Woźnickim, Przewodniczącym Komitetu. 

Komitet Sterujący uznaje tym samym, zadanie postawione FRP przez KRASP za wykonane. Komitet 

wyraża opinię, że opracowania pt.  

 Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego 

 Misja społeczna uniwersytetu  w XXI wieku 

 Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego 

 Finansowanie szkół wyższych ze środków publicznych – studia, analizy, koncepcje realizacji … 

powinny zostać przedstawione Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kancelarii Prezydenta, Radzie 

Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich oraz innym 

zainteresowanym instytucjom i organizacjom, a następnie skierowane pod debatę publiczną, 

prowadzoną z udziałem środowisk akademickich i zewnętrznych interesariuszy uczelni. Komitet jest 

zdania, że wyniki tej debaty powinny zostać podsumowane przez KRASP. Wybrane propozycje 

zawarte w opracowanym projekcie Programu, wskazane przez rektorów, mogłyby następnie zostać 

uszczegółowione w dalszych pracach i dyskusjach.  



Komitet Sterujący wyraża podziękowanie autorom projektu Programu, w tym liderom i członkom 

zespołów realizatorów poszczególnych projektów, za ich wkład w realizację przedsięwzięcia. 

Komitet Sterujący dziękuje uczelniom, które w odpowiedzi na apel KRASP, wsparły opracowanie 

projektu Programu,,  instytucjom i organizacjom, których członkowie lub przedstawiciele wzięli udział 

w pracach oraz wszystkim podmiotom, które udzieliły pomocy lub zadeklarowały gotowość wsparcia 

przedsięwzięcia merytorycznie, materialnie lub organizacyjnie.   

 

 

W imieniu Komitetu Sterującego 

         Przewodniczący obrad 

 

 

      

          Prof. Wiesław  Banyś 

           Przewodniczący KRASP 


