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Co się dzieje z uczelniami niepublicznymi?
(dokończenie ze str. 2)

Na koniec spróbuję wytłumaczyć, dlaczego upieram
się przy nazwie uczelnie niepaństwowe. Od kilku miesięcy
my – grupa założycieli i rektorów kilkunastu najbardziej
znanych i szanowanych prywatnych uczelni – próbujemy
zainteresować problemem przyszłości naszych uczelni
przedstawicieli władz państwowych. 15 lipca 2009 przyjął
nas Premier Donald Tusk. Przedstawiliśmy rzeczywistość,
która jest jednoznaczna – jeżeli nie zostaną podjęte istotne
działania powodujące równe warunki finansowania studiów stacjonarnych w obu sektorach (zakładając, że rząd
PO–PSL nie zechce wprowadzić odpłatności za studia) to
Platforma Obywatelska będzie odpowiedzialna za upadek
w najbliższych kilku latach najlepszych niepaństwowych
uczelni. W następstwie tego spotkania Premier powołał
5-osobową Komisję (Minister Kudrycka, Minister Boni,
Minister Rostowski, Rektor Budnikowski, Rektor Pomianek),
która w trybie pilnym miała rozpatrzyć możliwość wprowadzenia częściowego dofinansowania już teraz i opracowania „mapy drogowej” zrównania praw w ciągu kilku
lat. Niestety, minęło kilka miesięcy, komisja odbyła dwa
spotkania, aktywnie pracuje w niej tylko nasz przedstawiciel – rektor Pomianek, który przedstawił konkretne propozycje wskazując najważniejsze miejsca niegospodarnego użycia środków publicznych – a przy ograniczeniu
tej niegospodarności można by łatwo sfinansować studia
stacjonarne w naszych uczelniach. Sytuacja wygląda tak,
że władzy publicznej nie zależy na przetrwaniu naszych
uczelni – to dziwne, bo z punktu widzenia interesu państwa,
a szczególnie jego przyszłości nie jest istotne kto zakładał
uczelnie (w końcu najlepsze polskie uczelnie zakładali car
rosyjski i król pruski) tylko czy są dobre i czy dobrze służą
budowaniu przewagi konkurencyjnej państwa.

Mamy narastające wrażenie, że dla „naszego” Ministerstwa jesteśmy niepotrzebnym ciężarem, który najlepiej jakby sam znikł. Trudno dzisiaj powiedzieć, co się
z naszymi uczelniami stanie – część, zapewne niewielka,
mimo wszystko przetrwa i znajdzie dla siebie nisze, część
padnie, część prawdopodobnie zostanie przejęta (kupiona)
przez branżowe międzynarodowe fundusze inwestycyjne
i amerykańskie korporacje edukacyjne, które coraz intensywniej badają nasz rynek (i mogą zbudować w przyszłości
istotną konkurencję dla uczelni publicznych). Zapewne
pozostaną te najgorsze uczelnie niepubliczne, ale to już
nie będzie nasz problem.
Można by uznać mój tekst za gorzką emocjonalną
reakcję założyciela uczelni, który ma istotne kłopoty. Otóż
nie. Ja już jestem po drugiej stronie. Przez ostatnie dwa
lata przeprowadziliśmy w uczelni sądeckiej bardzo bolesną
restrukturyzację, obniżając stałe koszty roczne o 6,3 mln PLN
– na około 18 mln PLN czesnego wnoszonego przez
studentów. Różnicujemy źródła przychodów, zmieniamy
strategię rozwoju, rozpoczynamy procesy konsolidacyjne.
Od października 2009 roku Uczelnia znowu przynosi
dochody, które w przyszłości przeznaczymy na realizację
celu głównego – budowę uczelni rozpoznanej w całym
świecie w wybranych dziedzinach badań i wdrożeń. Cel
główny nie zmienia się: to ma być uczelnia nr 1, zmienia
się tylko skala działania – już nie tylko Polska, ale cały
świat. Zmieniło się jeszcze jedno – ja już nie wierzę, że
państwo polskie uzna naszą sądecką uczelnię za swoją
i stąd użyta w publikacji nazwa uczelni niepaństwowych.
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