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Szanowny Pan
Prof. dr hab. Andrzej Białas
Prezes
Polskiej Akademii Umiejętności

Szanowny Panie Prezesie,
dziękuję za zaproszenie do wypowiedzi w jubileuszowym numerze internetowego tygodnika Polskiej
Akademii Umiejętności „PAUza Akademicka”. Proszę
przyjąć moje serdeczne gratulacje z okazji 10. rocznicy
powstania pisma, dzięki któremu już od dekady środowisko naukowe regularnie zyskuje ważne i aktualne informacje na temat problemów i wyzwań stojących przed
polską nauką.
Szczególne słowa uznania należą się Członkom
Rady Redakcyjnej, bez zaangażowania i doświadczenia
których mielibyśmy dużo mniejsze szanse na przyjazną w formie lekturę ważnych dla środowiska tekstów,
informacji na temat najnowszych osiągnięć polskich
uczonych, refleksji na temat poszczególnych dyscyplin
badawczych, dyskusji, sprawozdań, recenzji, felietonów
i – co dla mnie szczególnie istotne – ważnych głosów
w debacie o bolączkach obecnego systemu, m.in. takich
jak niedopasowanie szkolnictwa wyższego do wyzwań
społecznych i gospodarczych, ograniczona autonomia
finansowa uczelni, niezadowalająca jakość kształcenia
na studiach wyższych, czy niska skuteczność kształcenia doktorantów.
Przygotowany przez resort nauki i szkolnictwa wyższego projekt reformy nauki szkolnictwa wyższego po
blisko dwóch latach konsultacji i dialogu ze środowiskiem
akademickim, które było inicjatorem większości zmian,

wszedł właśnie w etap parlamentarny. Główne cele,
jakie stawia przed sobą reforma, to uwolnienie potencjału polskiej nauki, podniesienie pozycji polskich uczelni
w rankingach międzynarodowych i wzmacnianie badań
naukowych polepszających życie Polaków. Konstytucja
dla Nauki to także podwyżki dla nauczycieli akademickich, wsparcie i wzmocnienie uczelni regionalnych, podniesienie jakości studiów i stworzenie nowego modelu
kształcenia doktorantów – tzw. szkół doktorskich.
Niespotykana dotąd skala konsultacji, jakie miały
miejsce przed wypracowaniem założeń projektu Konstytucji dla Nauki, sprawiła, że poparcia dla ustawy udzieliły
wszystkie reprezentatywne gremia akademickie, w tym
konferencje rektorów wszystkich typów uczelni publicznych, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Krajowa Reprezentacja Doktorantów czy Parlament Studentów RP. Szczególnie ważne jest tak szerokie poparcie
projektu przez młode pokolenie: studentów, doktorantów
i młodych naukowców. To przede wszystkim z myślą
o nich powstawała Konstytucja dla Nauki. Na reformę
liczą też organizacje pozarządowe i przedstawiciele
biznesu i gospodarki.
Życząc Panu Prezesowi, Członkom Rady Redakcyjnej oraz Zespołowi Redakcyjnemu kolejnych numerów
PAUzy, a także wiele satysfakcji i wszelkiej pomyślności,
pozostaję z wyrazami głębokiego szacunku

